
Az ÚJ éVFOLyAM 1988 deceMberétŐL MeGJeLeNIk HAVONtA  XXVIII.éVFOLyAM, 2. száM  2015. Február 17.

dOLGOzNI AkArNAk
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
kámán z.

VárÜNNep
„Hol Jurisics vítt hősi csatákat”, ott 
2015. február 13-án ünnepelni gyűlt 
a közönség. A külső várudvaron, a hős 
kapitány szobránál fúvószene mellett, a 
Concordia-barátság Énekegyesülettel 
csendült fel a Himnusz, majd szónokok 
– elsőként Huber László polgármester 
úr – léptek a szószékhez, hogy össze-
gezzék az elmúlt időszakot, és szólja-
nak az ünnep jelentőségéről.
Mint polgármesterünk mondta: egy 
új korszak kezdődött el Kőszeg kultu-
rális életében, és a vár történetében, 
amely „a kőszegiek második ottho-
na, történelmünk meghatározó része, 
és talán jövőnk záloga is”. Kapiller 
Sarolta, a járási hivatal vezetője, Ha-
rangozó bertalan kormánymegbízott 
üdvözletét tolmácsolta: „Gratulálok 
azoknak, akiknek volt bátorságuk na-
gyot álmodni, gratulálok azoknak, akik 
fáradtságot nem kímélve megszerezték 
a forrásokat ahhoz, hogy Kőszeg vára, 
ez a közép-európai tér megújultan 
várja eljövendő századok szellemi, em-
beri teljesítményeit.” Ezt követően Dr. 
Kondora bálint, a Vas Megyei Közgyű-
lés alelnöke szólt a megjelentekhez. 
„Érdemes a végvárakban bízni, azokat 
fejleszteni.” Legyenek rá büszkék! – 
mondta.  
Országgyűlési képviselőnk, ágh Péter, 
az összefogás ünnepéről beszélt, és le-
szögezte: kezdődhet egy jobb korszak 
a turisztikai életben, a város egészség-
ügyi életében,és a kőszegi tudományos 
életben is. Kérte: „Ne felejtsék el, hogy 
bő egy év alatt az önkormányzat 509 
millió forintot kapott!” „Azzal, hogy a 
várfelújítás befejeződhetett, az egész-
ségház megépülhetett, valamint át-
vállalták az önkormányzat 759 milli-
ós adósságát, az ország kormánya is 
bizonyította, hogy megbecsüli ezt a 
gyönyörű várost!” (Folytatás a 12. ol-
dalon.)

tóthárpád F.
Fényképezte: Németh Iván

ÜZENET A MÚLTBÓL A MÁBA!
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6230 példányban

www.sopronbank.huf

*2015. január 14-én. A tájékoztatás 
nem teljeskörû, a hirdetés nem 
minôsül nyilvános ajánlattételnek. A 
betéti szerzôdés további szerzôdési 
feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartal-
mazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekrôl 
honlapunkon és bankfiókjainkban 
tájékozódhat!

HATOS
betéti akció
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel

Kamatláb az elsô 5 hónapban, illetve
a 7. hónaptól: 1 havi BUBOR – 0,20%,
azaz évi 1,90% EBKM 1,90%*

Kamatláb a 6. havi lekötésre évi

A nem akciós betéti kamat jelenleg:           
1 hónapos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%*

6,00% EBKM 6,00%

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: március 4.
dr. zALáN GábOr jegyző: március 11.

bástHy béLA alpolgármester: február 18., március 18.
dr. NAGy edINA aljegyző: február 25., március 25.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

sAs NOrbert a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 27-én (pénteken) 16 – 18 óra között,

kIss péter a 6. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 5-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között,

pLecHL tIbOr az Összefogás Kőszegért Egyesület 
önkormányzati képviselője

március 5-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között, 

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza épülete.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 4-én, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Rövid hírek
Az érvényessé vált törvényi elő-
írások szerint az önkormányzati 
képviselő köteles kapcsolatot tartani 
a választópolgárokkal, így évente 
legalább egy alkalommal tájékoz-
tatást kell adnia a képviselői tevé-
kenységéről. Ennek következtében a 
képviselők megváltoztatták Kőszeg 
Város Önkormányzatának Szerveze-
ti és Működési szabályzatát. A ko-
rábbiak szerint a tájékoztatás a kép-
viselő joga volt, és nem kötelessége. 
Változás az is, hogy a képviselő, a 
szakbizottság, az intézményvezetők 
és a Városüzemeltető Kft. igazgató-
ja az indítványt a polgármesterhez 
nyújtja be. A polgármesternek vagy 
a jegyzőnek az indítványt legkésőbb 
a benyújtás hónapját követő három 
hónapon belül kell a képviselő-tes-
tülethez előterjeszteni. A módosított 
SZMSZ részletesen szabályozza az 
egyes napirendi pontok tárgyalása-
kor, abban érintett személyek meg-
hívását, jelenlétét. 
Január 29-én a képviselők elfo-
gadták az éves üléstervhez kapcso-
lódó napirendi pontokat, amelyeket 
az év során megtárgyalnak, illetve 

azokról döntéseket hoznak. A negy-
ven percig tartó vitában több javas-
lat is érkezett, de elvetették azokat, 
amelyeknek nincs, és nem is lesz 
meg az év során a megvalósítha-
tósághoz szükséges pénzügyi hát-
tere. Így elvetették a Pogányi utca 
lakótelepig tartó kiépítéséről szóló 
javaslat megtárgyalását is.  A rövid 
indoklás így szólt: „arról tárgyalni, 
hogy mit csinálnánk, ha lenne rá 
pénzünk, annak sok értelme nincs”. 
Huber László polgármester elmon-
dása szerint a havonkénti testületi 
üléseken megtárgyalandó napiren-
di pontok listája nem végleges, ak-
tuális kérdések felmerülése esetén 
változik, bővül.  
Az általános iskolai körzethatá-
rok tervezetét – 2015/16. tanévre 
vonatkozóan – elkészítette a Vas Me-
gyei Kormányhivatal. Január 29-én 
ezt véleményezte a képviselő-testü-
let, és megállapították, hogy a ter-
vezet a korábbi alapokon nyugszik. 
Így nem változik a bersek József ál-
talános iskola Kőszegre vonatkozó, 
illetve a Horvátzsidányi tagiskola, 
valamint a Kőszegszerdahelyi Tagis-
kola körzethatára sem. A változat-
lanság érvényes a béri balog ádám 
általános Iskolára is.

Fekete Balázst választották a 
képviselők január 29-én Városfej-
lesztési, Idegenforgalmi, Környe-
zetvédelmi és Vagyonügyi bizott-
ságába külső tagjának. Korábban 
ezzel a feladattal dr. Markovics 
Tibort bízták meg, aki még az es-
kütétel előtt erről lemondott össze-
férhetetlenség okán. rába Kálmán 
erre a feladatra egykori képviselő-
jelölt társát, Molnár Lászlót (keres-
kedő-vállalkozó) javasolta, aki há-
rom igenlő szavazattal nem kapott 
többséget.
Az elmúlt év végéig a Fő tér 
11. alatt működött az egykori ék-
szerbolt, amelynek bérleti jogvi-
szonyát decemberben visszaadta 
a bérlő. Az ingatlan kezelője, a 
Városgondnokság kiírta a bérletre 
szóló pályázatot, amelyre érkezett 
is igénylő. Majd egy érdeklődő je-

lezte az ingatlan vásárlására szóló 
szándékát, amit a szakbizottság is 
támogatott. Ezért került a képvise-
lő-testület elé az értékesítés vagy 
bérbeadás kérdése. Tóth Gábor 
érintettséget gondolva nem szava-
zott. Tette ezt annak ellenére, hogy 
Huber László polgármester jelezte, 
hogy itt még az érintettség nem áll 
fenn, hiszen az igenlő szavazással 
arról döntöttek a képviselők, hogy 
licitálás alapján értékesítik az in-
gatlant. Indoklásként elhangzott, 
hogy a Fő térnek ezen az oldalán 
csak a 11. számú épületben van 
az önkormányzatnak tulajdona, 
felújítására pedig nincs pénzügyi 
fedezet. Két ingatlanszakértő be-
csüli meg az árat, és ezek közül a 
magasabb lesz a licitálás minimá-
lis ajánlati ára. 

kz
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Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

Az új Ford Focus megérkezett!

Február 12-én a képviselők hat 
igen és három nem szavazattal 
elfogadták az önkormányzat 2015 
évre szóló költségvetését. Huber 
László polgármester szavai sze-
rint 2014-ben kiszámítható volt a 
költségvetés, a mostani tartalmaz 
bizonytalanságokat. A hasonló 
méretű városokhoz képest Kő-
szeg adóerő-képessége az átlag 
alatt van, kisebb az adóbevétele, 
amely a költségvetés nehézségeit 
idézi elő. „Lehetne növelni az adó 
mértékét, de én ezen nem gondol-
kodom. Sem a vállalkozások, sem 
a lakosság a növelést nem tudná 
elfogadni” – fogalmazta meg a vé-
leményét a városvezető a kritikai 
észrevételek után.
A költségvetési adatok 77,13 millió 
Ft hiányt mutatnak, amely a teljes 
összeg 5%-a. Az elhangzottak 
szerint ezért kiegészítő támogatási 
igényt kell benyújtania az önkor-
mányzatnak a kormány felé, amely 
várhatóan még az első negyed-
évben megtörténik. A folyó fize-
tési igények teljesítése érdekében 

folyószámlahitel felvételére lehet 
szükség, amit az év végéig vissza 
kell fizetni.
Az idei évre tervezett teljes adó-
bevétel összege 394,411 millió 
Ft, ebből a gépjárműadó 29,347 
millió Ft. Jelentős a helyben befi-
zetett idegenforgalmi adó, hiszen 
ennek másfélszeresét adja hozzá a 
kormány.  A fejlesztéseknél fontos a 
bevételek és kiadások összhangja, 
mert a saját beruházásokat csak 
a bevételek teljesítése után lehet 
megvalósítani. A fejlesztési terveket 
rögzítő táblázatban a képviselők 
egy vonalat húztak, az ez alattiak 
csak a bevételi források beérkezése 
után valósulhatnak meg. bőséges 
a fejlesztési igények listája. A költ-
ségvetésben 25 millió Ft-t összegű 
általános tartalék áll rendelkezésre 
az előre nem látható feladatok el-
látása érdekében, alapcél a takaré-
kos gazdálkodás. 
Tóth Gábor kérdezte, hogy van–e 
fedezet az Abért-tavak rendben 
tartása érdekében szükséges öt 
millió Ft-ra. A városvezető elmond-

ta, hogy az önkormányzat az Abért-
tavak átvételi szándékáról hozott 
határozatot, de az átadás még 
nem – talán az év végén – történ-
het meg, így nincs költségvonzata. 
ugyanez a helyzet a bálház átvétele 
ügyében is. rába Kálmán javasolta, 
hogy az értékpapírok vásárlásáról 
döntsön a pénzügyi bizottság. „Vá-
sárlásra az idén biztosan nem kerül 
sor” – válaszolt a városvezető, aki 
ezt a jogát szívesen átadja. A javas-
lat bevezetése működésképtelen-
séget okozna, mert egy-egy döntés 
előtt kevés idő áll rendelkezésre. 
Kötvényvásárlás akkor történhet, 
ha a város számláján több pénz 
áll rendelkezésre a szükségesnél, 
ezért ezt célszerű lekötni a kamat 
érdekében. A szavazásnál a kép-
viselők elutasították rába Kálmán 
javaslatát.
básthy béla alpolgármester szerint 
a költségvetést nulla forint hiány-
nyal is lehet tervezni, de „akkor 
súlyos helyzetbe kerülünk”. Az in-
doklás szerint a városlakónak, és 
annak, aki Kőszegre érkezik, jogos 
az igénye kulturális és művészeti 
programokra. Így abban kell és le-
het bízni, hogy a város megkapja 

a kiegészítő támogatást. Majd az 
alpolgármester elmondta, hogy az 
iparűzési adóbevétel az elmúlt év-
ben 6,7%-kal emelkedett a 2013 
évihez képest, 247 millió Ft-ról 
264 millió Ft-ra. Ez annyit jelent, 
hogy növekedett a vállalkozások 
teljesítménye. Nem ment csődbe 
Kőszeg idegenforgalma, hiszen a 
vendégéjszakák alapján a kőszegi 
szállásadók által befizetett ide-
genforgalmi adó 36%-kal – 10,2 
millió Ft-ról 13,9 millió Ft-ra – 
emelkedett tavaly a megelőző év-
hez képest,  
Tóth Gábor a KSH adatai alapján 
tényként említette, hogy 2000-
ben a kereskedelmi szálláshelye-
ken igénybe vett vendégéjszakák 
száma 23 560 volt, míg ugyanez 
a 2013-as évben 10 491. Az al-
polgármester jelezte, hogy a KSH a 
három csillagnál nagyobb besoro-
lású szálláshelyeket veszi számba, 
nem számol a magánszállásokkal, 
amely Kőszegen nagyon erős.
rába Kálmán javaslatára megvizs-
gálják a balog iskola előtti parko-
lóban lévő mélyedések javításának 
lehetőségét. 

kámán z

A költségvetésről
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!

Most, hogy már túl vagyunk a 
felújított Jurisics-vár átadásán, 
szeretném figyelmükbe ajánlani a 
következő örömteli eseményt, az 
új egészségügyi központ február 

27-i átadását. Azt gondolom, hogy 
az egészségügyi ellátás színvona-
la, az ellátás körülményei szinte 
mindenkit érdekel és érinthet is, 
ezért nagyon fontos a város éle-
tében ennek az új komplexumnak 
az elindulása. Ha minden a ter-
vek szerint halad, akkor március 
2-től már oda kell vinni a beteg 
gyermekeket, illetve a háziorvosát 
is ott találja meg a felnőtt beteg is. 
A védőnői szolgálat és az iskolaor-
vos is ugyancsak itt kerül elhelye-
zésre. Ebben az alapellátást bizto-
sító rendelőegységben teljesen új 
bútorzat és korszerű, barátságos 
körülmények fogadják március 
2-től az oda betérőket, gyógyulni 
vágyókat. 
A másik részleg, a szakrendelő majd 
később tud itt elindulni, mert az 
oda szükséges bútorzat és eszközök 
beszerzése még folyamatban van, 
és valószínűleg ez eltart júniusig. 
Azt, hogy pontosan mikor kezdőd-
het el ott a járóbeteg-szakellátás, 
most még nem lehet biztosan tud-
ni, ugyanis még sok egyeztetés áll 
előttünk a szakrendelőt működtető 
Markusovszky kórházzal. Az elin-
dulás idejéről majd természetesen 
tájékoztatjuk Önöket.
Addig is jó egészséget kívánok 
mindenkinek!

Huber László
polgármester
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Február 10-én a képviselő-testületi 
ülésen rába Kálmán kifogást emelt, 
mondván: a „nem kormánypárti 
képviselőknek” nincs lehetőségük 
arra, hogy a Kőszeg és Vidéke új-
ságban beszámoljanak az elvégzett 
munkájukról. 
A felvetésre básthy béla alpolgár-
mester elmondta, hogy „a Kőszeg 
és Vidéke újságban egyedül Huber 
László polgármesternek volt és van 
megszólási lehetősége egy hasáb 
méretben. Egyikünk sem nyilvánít 

véleményt külön-külön. A képvise-
lő-testületi ülésekről van tudósítás, 
amit az elvárások szerint lehet ki-
fogásolni. Egyébként gyakrabban 
hangzik el rába Kálmán név, mint 
például Kiss Péter. Gyakrabban ír-
ják le az Ön véleményét. Azt kell 
nézni, hogy a vitákban az ellenvé-
lemények megjelennek vagy nem.  
Én azt gondolom, hogy elég rendes 
mennyiségben megjelennek az el-
lenvélemények.”

kz  

Az egyenlő bánásmód ügyfélszol-
gálatának munkatársa, dr. Jójárt 
ágnes Szilvia, február 25-én 9.30-
tól 13.30-ig Kőszegen a Városházán 
(Jurisics tér 8.), az emeleti 131. sz. 
tanácskozóhelyiségben megvála-
szolja kérdéseit, és kíváncsian fo-
gadja tapasztalatait. Tájékoztatja 
arról, hogy jogsértés esetén milyen 
lehetőségei vannak a jogérvényesí-

Nincs lehetőség?!

Segítséget kap
tésre. Segítséget kap 28 különböző 
személyiségben ért megkülönbözte-
tésre. Például: származása, vagyoni 
helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, 
fogyatékossága, és több más problé-
ma esetén. A szolgáltatás ingyenes, 
a „TáMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimi-
náció elleni küzdelem – a társadalmi 
szemléletformálás és hatósági mun-
ka erősítése” pályázat alapján. 

A Magyar Alkotóművészeti Köz-
hasznú Nonprofit Kft. a bérlőkije-
lölési jogával érintett üresen álló 
műteremlakások határozott időre 
szóló bérlésére nyilvános pályáza-
tot írt ki. Pályázhat minden olyan 

alkotóművész, aki már igazolha-
tóan önálló művészi tevékenysé-
get tud felmutatni, és csatlakozott 
a Magyar Mecénás Programhoz. 
Kőszegen, a Zrinyi Miklós utca 8. 
fszt. 4. alatt lévő lakás bérelhető. 
részletek a www.alkotomuveszet.
hu  honlapon olvashatók.

Műterem

A bölcsődei
létszámról
A Központi Művészeti Óvoda és 
bölcsőde vezetője kérte a bölcsődei 
dolgozói létszám emelését. Szüksé-
gét látta annak, hogy a kétcsopor-
tos bölcsőde működéséhez szük-
séges létszámminimum, azaz 5 fő 
rendelkezésre álljon. 
Az előterjesztés szerint 2013. 
szeptember 12-én a Vas Me-
gyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala ellenőrzést végzett 
az intézményben. Megállapították, 
hogy a szakmai vezető mellett 
gyermekcsoportonként két kisgyer-
meknevelő alkalmazását írja elő a 
jogszabály. Ezt követően fél fő dol-
gozói létszámnövekedésről döntött 
a Társulási Tanács, amely egyben a 
fenntartó. A társulási megállapo-
dás értelmében a bölcsődei intéz-
ményegység finanszírozása teljes 
mértékben Kőszeg város feladata. 
A testületi ülésen elhangzott, hogy 
voltak olyan korábbi évek, ami-
kor kevesen vették igénybe ezt a 
szolgáltatást, mostanra ez meg-
változott. A fél dolgozói létszám 
növelése ebben az évben 952 ezer 
Ft pótlólagos kiadást jelentett vol-
na az önkormányzat számára, amit 
nem vállaltak fel a képviselők. Az 
indoklás szerint a gyermekek még 
hatékonyabb gondozását felülírja a 
költségvetés  szorító helyzete.

kz  
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A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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Tájékoztatás kiskereskedők részére
A 2014. évi 186. Magyar Közlöny-
ben megjelent a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi mun-
kavégzés tilalmáról szóló 2014. évi 
CII. törvény, amely 2015. március 
15-én lép hatályba.
E jogszabály a kiskereskedelmi te-
vékenységet végzők részére meg-
határozza, hogy üzletüket kiskeres-
kedelmi napokon (a vasárnap és a 
munkaszüneti napok kivételével a 
naptári hét többi napján, továbbá 

a külön jogszabály által meghatá-
rozott munkanapokon) 6 és 22 óra 
között tarthatják nyitva, vasárnap 
és munkaszüneti napokon kötele-
sek zárva tartani.
A törvény több kivételt is lehetővé 
tesz:
1. Az üzletek 
– adventi vasárnapokon 6 és 22 

óra,
– december 24-én és december 

31-én 6 és 12 óra, továbbá

– minden naptári év tetszőlegesen 
megjelölt egy vasárnapján 6 és 
22 óra között nyitva tarthatnak. 

 Az adventre és a naptári év tet-
szőlegesen megjelölt egy vasár-
napjára vonatkozóan az üzlet 
nyitvatartási szándékát a keres-
kedő köteles előzetesen a ke-
reskedelmi hatóságnak (Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője) legalább 15 nappal az 
érintett időpont előtt bejelenteni.

2. A törvény hatálya nem terjed ki 
a gyógyszertárak, a közforgalmú 
vasúti és autóbusz pályaudva-
rok területén kialakított üzletek, 
az üzemanyagtöltő-állomások 
nyitva tartására, a piacon, vá-
sáron folytatott kereskedelmi 
tevékenységre, a kereskedelmi 
jellegű turisztikai szolgáltatási 
tevékenységre, a kereskedelmet 
kiszolgáló szolgáltató tevékeny-
ségre, a vendéglátásra, a kul-
turális tevékenységet kiszolgáló 
kereskedelmi tevékenységre.

3. A kizárólag pékárut és tejter-
méket értékesítő üzlet kiskeres-
kedelmi napokon 5 és 22 óra 
között, vasárnap és munkaszü-
neti napokon 5 és 12 óra között 
tarthat nyitva. Az újságot árusító 
üzlet, valamint a virágot árusító 
üzlet vasárnap és munkaszüneti 
napokon 6 és 12 óra között tart-
hat nyitva.

4. Az az üzlet, amelynek árusítótere 
a 200 m²-t nem haladja meg, az 
általános zárvatartási időszakban 
is nyitva tarthat, ha az általános 
zárvatartási időszakban kizáró-
lag az üzletben kereskedelmi te-
vékenységet folytató egyéni vál-
lalkozó, egyéni cég tagja, vagy 
gazdasági társaság legalább 1/5 
tulajdoni résszel bíró természe-
tes személy tagja maga, vagy 
az előbbiekben felsoroltak segítő 
családtagja folytatja a kereske-
delmi tevékenységet.

A törvényben foglalt rendelkezések 
megtartását a fogyasztóvédelmi 
hatóság jogosult ellenőrizni. Azok 
a kiskereskedők, akikre nézve 
a jogszabály rendelkezéseket 
tartalmaz, kötelesek a nyitva 
tartási idő változását az azt 
megelőző nyolc napon belül be-
jelenteni a jegyzőnek.  
 Dr. Zalán Gábor sk.
                       jegyző

Rövid hír
A Kulturális, Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi és Sport bizottság 
januári ülésén kijelölte a Meskó 
utca 13. fsz. 1. szám alatti, 72 m²-
es, összkomfortos lakás új bérlőjét, 
eldöntötte, hogy a Liszt F. utca 17. 
1/2. szám alatti 35 m² alapterületű, 
összkomfortos önkormányzati bérla-
kás költségelven legyen bérbe adva.
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császároknak is kedvelt 
csemegéi a hegyekből ho-
zatott hóval kevert gyü-
mölcslevek, melyek sűrűn 
folyó, hideg fagylaltszerű 
italkülönlegességek vol-
tak. A helyi adottságok 
is befolyásolják egy-egy 
étel, ital vagy édesség el-
terjedését. Afrikában gon-
dot okozott volna a fagyi. 
Másképp táplálkozik egy 
mediterrán vidéken, vagy 
sivatagban élő ember, 
mint Norvégiában.
– Tudható-e, mikor jelent meg hazánkban? 
– Először 1753-ban jelenik meg a fagylalt egy 
Erdélyben, kéziratban összeállított szakács-
könyvben, melyből az is kiderül, hogy az első 
fagylaltíz az eper és a pisztácia volt. A 19. szá-
zad első harmadában már Pesten és budán is 
árusítottak fagylaltot.
– Üzletét 31 éve nyitotta meg a Fő téren.
– Hatvan éve dolgozom a szakmában.  
Csákánydoroszlóból indultam vasutas családból, 
Körmenden tanultam a mesterséget, Szentgott-
hárdon lettem segéd, onnét behoztak Szombat-
helyre. Itt sok helyen megfordultam, ez szakmai 
nyitottságomat, mesterségbeli tudásomat csak 
erősítette. Elleshettem a különböző mesterek 
szokásait. Ezzel a tudással felvértezve kerültem 
Kőszegre – addig nem is jártam itt – ez 1957-
ben volt. A Kleininger Cukrászdába hívtak helyet-
tesíteni, mert nyaranta a Kleiniger úr a balatoni 
birtokán ügyködött.  Közben ismerkedtem a helyi 
viszonyokkal.  Az Írottkő Étterem „góréja” –  min-
denki így ismerte a főnököt  – 1958-ban  óriási 
ötlettel állt elő. A vendéglátás állóvizét kavarjuk 
fel egy kicsit! Csináljunk egy vásárral egybekötött 
kiállítást. Persze, hogy benne voltam! unokaöcs-
cse, aki Győrben volt szakács, hidegtálakkal, én 
pedig cukrászati készítményekkel rukkoltam ki. 
Nagy volt a kihívás, de óriási lett a siker! Kezd-
tek megismerni. Visszakerültem Szombathelyre a 
Kossuth Lajos utcában üzemelő „Kiscukrászdá-
ba” üzletvezetőnek. Ebből a régi világ hangulatát 
idéző üzlettípusból a megyében csak öt műkö-
dött.  Kőszegen pedig 1983-ban nyitottam meg 
az üzletünket feleségemmel és fiammal. 
– Manapság mi a divat a szakmában? 
– Teljes egészében a vásárlóktól függ, azt ké-
szítjük, amire igény van. Aki hozzászokott az 
egyszerű készítményekhez, az elvárja, hogy 
mindig hozzájuthasson azokhoz.  Aki járja a vi-
lágot, sok helyen megfordul, az nálunk is keresi 
a hasonló termékeket. Érdekes, hogy egy-egy új 
termék bevezetése hosszú időbe telik. A fagy-
lalttal is hasonló a helyzet. Valamikor 2–3 féle 

KáVÉSZÜ
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Kávészünet Vadász Tibor cukrászmesterrel
 Üzletét 31 éve nyitotta meg a Fő téren

A négy alapíz – az édes, a sós, a savanyú 
és a keserű – közül a legelterjedtebb a sós, 
de legkedveltebb az édes. A jó édességnek 
komoly kritériumai vannak. Az emberi íz-
lés szerint a sütemények addig édesíthetők 
édesítőszerekkel, cukorral, vagy mézzel 
például, amíg azok fogyaszthatók. A másik 
fajtájúak a természetes anyagokkal éde-
sített készítmények, ezek a gyümölcsök 
segítségével történnek, így jönnek létre a 
pikáns ízű édes-savanyú finomságok. Ezek 
még tovább fokozhatók, ha hozzáadunk egy 
kis graipfruitot, vagy kávét, jellegzetes ke-
sernyés ízt kapunk. Az alkoholok az édes-
ségek élvezeti értékét növelik. A gesztenyés 
és diós termékek szinte kívánják az alko-
holt. A sütőcukrászat alapjait voltaképpen 
akkor kezdték lerakni, amikor az emberek 
a nomád életmódról földművelő életmódra 
tértek át és rendszeresen kezdtek gabona-
magvakat termeszteni, amelyeket kezde-
tben nyersen fogyasztották. Rájöttek arra, 
hogy a gabonamagvak íze pirítással jobb, 
zamatosabb és kissé édesebb lesz. Az őrlés 
feltalálása – ami eleinte csak a magvaknak 
kövek közötti szétdörzsöléséből állt – újabb 
lépés volt a tökéletesedés felé. A magvak 
keményítő- és fehérjeanyagai  feltáródtak, 
és az így nyert őrleményhez vizet, tejet, 
esetleg zsírt hozzáadva már tésztát lehetett 
készíteni. Később ezekbe a süteményekbe 
édesítőanyagot is kevertek, valószínűleg 
mézet, de lehet, hogy gyümülcsöket is. 
Bizonyára a gyümölcsök vezettek el ben-
nünket az édességek szeretetéhez. Az édes-
ségkészítés napjainkra tömegtermeléssé 
vált, a fogyasztásának növekedése pedig 
töretlen. Városunkban a szakma egyik jeles 
képviselője Vadász Tibor, akivel egy igazi 
kávéfinomság mellett beszélgettünk Fő téri 
cukrászdájában.
– Sok titokzatos történet kering e ÷boldogság-
hormont növelő” finomságok kapcsán, me-
lyeknek nemcsak az ízvilága, de az esztéti-
kája, a megjelenése is igen fontos.
– Vannak természetes színezékek. A különböző 
virágok, levelek az alapanyagok, melyekből ki-
nyerik a piros, sárga, zöld, lila szinezőket, majd 
sűrítik, szárítják, őrlik. rövid szavatossági idő-
vel bírnak. Nagyon sokat köszönhetünk Marco 
Polonak, aki utazásai során Európába hozta a 
különböző édesgyökereket, fűszereket. Sőt még 
a fagylalt egyik fajtáját is Kínából.  A mai fagylalt 
elődjének számító hideg édességet több ezer éve 
készítették először. Egyes feljegyzések szerint az 
ókori kínaiak mézzel édesített gyümölcsleveket 
hóval, jéggel hűtöttek, és ezen hideg édessége-
ket szolgálták fel a kiváltságosoknak. A római 

volt a tégelyekben, és öröm 
volt választani. Ma 15–20 
féle is van, de a huszonegye-
diket keresik. Az idén tervez-
zük néhány pad kihelyezését, 
hogy nyugodtan leülhessen, 
aki gondolja, amíg élvezi a 
fagyi ízét. A különböző alkal-
makra – névnap, születésnap, 
keresztelő, esküvő – kapunk 
megrendeléseket, de a nagy 
emeletes torták kezdenek 
kimenni a divatból. Megjegy-
zem: áraink nem tükrözik a 
piaci árakat, alatta vagyunk 

azoknak. Így tudunk versenyképesek maradni. 
Az omlós, szárazsüteményeink kedveltek, mert 
elérhető áron tudjuk adni.
– Mi az Ön kedvence?
–  Több is van, de a vaníliás, rumos, diós, mo-
gyorós ízeket kedvelem, leginkább a somlói ga-
luskát. 
Vadász Tibor úr patyolatfehér, ropogósra kemé-
nyített inge, fehér sapkája egy régi, megbecsült 
szakma rangját reprezentálja. büszke tulajdo-
nosa a Magyar Gasztronomiáért Díjnak, Kőszeg 
Városának Önkormányzata Kitüntető Oklevelé-
nek, a VOSz adományozta Vas Megye 2009. évi 
Cukrászmestere kitüntető oklevélnek. Évekig ta-
nított az Orlay kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolában cukrásztanulóknak elmé-
letet és gyakorlatot. Jó lesz, ha fia, majd unokái 
tovább éltetik a nagyszülői örökséget, a szakma 
szeretetét, azt az alázatot, mellyel gyerekkora 
óta viseltetik a cukrászat iránt. 
   Kiss János
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

A tökéletes látás élménye
Megdöbbentő adat, hogy napja-
inkban a civilizált világ lakóinak 
75%-a látásjavító eszközre szorul, 
és az információk 80%-át a látá-
sunk közvetíti számunkra. Ezeket 
az információkat pedig az agyunk 
dolgozza fel – a szemünk anatómiai 
adottságainak segítségével –, amely 
annyira jól kitalált szerkezet, hogy 
még a látáshibák egy részét is képes 
korrigálni. A jó látás azért is nagyon 
fontos, mert a hibás, életlen képeket 
közvetítő szem, olyan túlzott munkát 
bíz az agyunkra; hogy szervezetünk 
fáradékonyabbá 
válik, panaszok 
jelennek meg (pl.: 
fejfájás, szemfá-
jás, szemvörös-
ség, könnyezés) 
és a pihenés sem 
lesz elegendő, 
hogy megfelelő 
hatékonysággal 
lehessen dolgozni 

vagy éppen tanulni. Szemünk pe-
dig, a fejlődési szakaszt követően, 
a kor előrehaladtával a szem telje-
sítőképességének csökkenése miatt, 
folyamatos romlás eredményeként, 
felnőtt korban egyre kevésbé műkö-
dik megbízhatóan. Éppen ezért sze-
retném felhívni a figyelmet a rend-
szeres látásvizsgálat fontosságára 
már egészen fiatal, gyermekkortól 
kezdve; egyrészt a pontos dioptriás 
korrekciós eszköz viselése szem-
pontjából, amely lehet akár szem-
üveg vagy kontaktlencse, másrészt 

a különféle betegségek, így 
pl. a szürke hályog, magas 
szemnyomás, magas vér-
nyomás, cukorbetegség stb. 
megelőzése és figyelemmel 
kísérése céljából. Legyen a 
szlogenünk ez évben is a 
következő: Nézzünk más 
szemmel a világra, lássunk 
tisztán és élesen!
Kőhalmi-Szalay Mónika

Traffipax nemcsak Kőszegen
Az elmúlt lapszámokban – a kép-
viselő-testületi üléseken elhangzott 
információk alapján – többször 
adtunk tájékoztatást arról, hogy 
Kőszegen is lesz traffipax. Február 
10-én késő délután a balog iskola 
parkolójánál kaptuk lencsevégre 
próbamérések közben a szuper-
modern készüléket. Néhány méter 
távolságból is lehetett látni, amint 
a traffipax – a körgarázsoktól kez-
dődően – fókuszál a Cák felől ér-
kező járművekre. A közeledő gép-
kocsik sebességén érezhető volt a 
rendőrautó jelenléte, majd pedig a 
készülék hatása.  

A januárban közzétett sajtójelen-
tések szerint február a próba idő-
szaka, március 1-től készülnek az 
éles, de drága fotók. A rendőrség 
sajtószóvivője nem tájékoztatott a 
műszer alkalmazásáról, és annak 
gyakorlati tapasztalatairól, de a 
traffipaxról készült fotó a ténye-
ket rögzíti. Hiteles dokumentum 
készülhetett volna a február 9-én 
fél tizenegyekor a Károly róbert 
téren átszáguldott autóról. Sokan 
nem akarják tudomásul venni a 
30 km/óra sebességkorlátozást, 
amely érvényes a Kossuth Lajos 
és a Munkácsy Mihály utcákra is. 

biztosan állítható, 
hogy az új traffipax 
nemcsak Kőszegen, 
hanem a környező 
településeken is vé-
gez sebesség ellen-
őrzést, és rögzít több 
más szabálytalansá-
got is. 

kz

Házigomba
Házigombával szennyezett a Liszt 
Ferenc utca 30. számú épület, 
amelyről megszületett az építési 
hatóság bontási határozata. Ennek 
elrendelését a szomszéd kérte a 
képviselő-testülettől.
Az elmúlt év őszén csak egyetlen 
egy – 6,4 millió Ft összegű – aján-
lat érkezett a munka elvégzésére. 
A tervek szerint a bontás február-
ban elkezdődik, a házigombával 
szennyezett építési törmeléket 

elkülönítve kell tárolni, az épület 
faanyát el kell égetni. Huber Lász-
ló polgármester elmondta, hogy 
az önkormányzat tervei szerint itt 
létesülhet majd a tűzoltóság új te-
lephelye. Ez a terv az ezredforduló 
időszakában is megfogalmazódott, 
sőt a telek hátsó részén az építés 
is elkezdődött. A híd mellett lévő 
egykori – magántulajdonban lévő 
– botgyár mostanra romokban he-
ver. Korábban még a hajléktanok 
vették birtokba, ugyanúgy, mint a 
lebontás előtt álló épületet. 

kz

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 
alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:

Az egészségház melletti fejlesztési területen elhelyezkedő Kőszeg, • 
2975/101 hrsz-ú 1173 m2 nagyságú beépítetlen terület
Kőszeg, 1890/A/1 hrsz-ú Kőszeg, Fő tér 11. fszt. 1. sz. alatti 33 m• 2 
nagyságú üzlet

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal faliújság-
ján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel: 
94/562-529).

biztosan állítható, 
hogy az új traffipax 
nemcsak Kőszegen, 
hanem a környező 
településeken is vé-
gez sebesség ellen-
őrzést, és rögzít több 
más szabálytalansá-
got is. 

Eladó ingatlanok
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ISIS ALAPÍTVáN
Y

Újra az öt millió Ft támogatásról
Január 29-én az ISES Alapít-
ványnak nyújtott visszatérítendő 
támogatás módosításáról tárgyal-
tak a képviselők. Az alapítvány 9 
évvel ezelőtt felújította az önkor-
mányzat tulajdonában lévő Euró-
pa Házat, és az átépítés törvényi 
feltétele volt a parkolók létesítése. 
Pénzhiány miatt a parkolók nem 
készültek el. Az ilyen esetekben 
a törvény arról is rendelkezik, 
hogy a létesítési kötelezettségnek 
pénzügyi megváltással is eleget 
lehet tenni. Az alapítvány céltá-
mogatásokból működik, így nem 
tudott eleget tenni a kötelezett-
ségének. Elindult egy évekig tar-
tó jogi folyamat, amelynek egyik 
fázisa volt, hogy 2013 júniusában 
inkasszó formájában öt millió Ft 
átutalásra került az önkormányzat 
számlájára. Ezzel veszélybe került 
az alapítvány 2013/14. tanév ok-
tatási programja.  Ekkor fordult az 
alapítvány a vissza nem térítendő 
támogatás megadása érdekében 
az önkormányzathoz.  Akkor a 
képviselők döntöttek egy 2014. 
december 31-ig visszatérítendő 
támogatás megadásáról. Az elmúlt 
év decemberében ezt a határidőt 
hosszabbították meg 2015. január 
31-ig, az oktatási tevékenységről 
szóló beszámolási kötelezettséggel 
együtt. Erről tárgyaltak a képvise-
lők január 29-én, amelyet meg-
előzve két szakbizottság értékelte 
a beszámolót, és azt elfogadásra 
javasolta a képviselő-testületnek. 
Az ISES Alapítvány oktatási prog-
ramjai mellett megtartandó kultu-
rális programokon szívesen látják a 
városlakókat is. Prof. Dr. Miszlivetz 
Ferenc részletesen beszélt a jövő 
nagy feladatáról, a KrAFT projekt 
megvalósításáról, amelynek elin-
dításához a kormány már másfél 
milliárd Ft-os biztosított. 
A KrAFT projekt jelenlegi állásáról 
a professzor így fogalmazott:
÷A munkánk szerves része el-
készült, és elfogadásra került a 

miniszterelnökség által, a mi-
nisztériumi szaktárcák vélemé-
nyét is beépítettük az anyagba. 
A KRAFT anyaga a honlapon 
megtalálható, és ez publikus. 
Azt kívánom, hogy minél többet 
tudjunk megvalósítani közö-
sen ebből az átfogó anyagból, 
amelynek szerves része az ok-
tatás és a kutatás. Ez a folya-
mat nem automatikus, ez egy 
javaslat csomag, ehhez támoga-
tásokra lesz szükség a nyáron 
megnyíló EU pályázati rendszer 
segítségével. Vannak olyan pro-
jektek, amiért külön-külön kell 
majd lobbizni, szükség lesz a 
megvalósítás érdekében külföldi 
vagy hazai vállalkozásokra is. 
Ilyen átfogó koncepció – az én 
tudtommal – még nem készült. 
A megvalósításához szükség 
lesz a kormány és a miniszteri 
szaktárcák támogatására. Végül 
is ennek köszönhető, hogy na-
gyobb érdeklődés van a KRAFT 
iránt több pannon városban, sőt 
Magyarország más területein is.
A Pannon Egyetem hálózatos 
struktúrájára épülve, vagy annak 
bázisán létrejönne az együtt-
működés. Sokkal ígéretesebb 
a kibontakozás, ha a projekt 
együttműködés alapján valósul 
meg. Úgy tűnik, hogy a Pannon 
Egyetem élharcosa lesz annak a 
kormányzati törekvésnek, hogy 
az egyetemek a jövőben gya-
korlatiasabb módon foglakozza-
nak a fejlesztési kérdésekkel az 
élet minden területén.  Ezzel a 
város és a vidékfejlesztési stra-
tégiát szélesítenénk ki. Nemcsak 
a csodálatos, de mégsem az 
ország közepén lévő Kőszeg ki-
sugárzásáról lenne szó, hanem 
mindennek több város is részese 
lehetne.”
A tájékoztató záró mondataként 
Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc kijelen-
tette, hogy amit meg lehet tenni 
a város érdekében, azt megteszi. 

rába Kálmán jelezte a vissza-
térítendő támogatásra vonatko-
zó nem szavazatát. Kifejezte a 
KrAFT projekt megvalósítható-
sága miatti aggályait. Majd így 
fogalmazott: „az alapítvány által 
biztosított szellemi tőke tökéletes, 
tiszteletreméltó munka”. A kép-
viselő meggyőződése szerint a 
projektet az Eu szociális alapjából 
kellene megvalósítani.
Professzor szerint a képviselő „in-
formáció hiányban szenved”. Dr. 
Miszlivetz Ferenc arról beszélt, 
hogy a projekt Eu támogatási ala-
pokból valósulhat meg. Még nem 
ismert a pályázatok kiírási idő-
pontja, de erre felkészül az alapít-
vány. A nulladik fázisban arról volt 
szó, hogy Kőszegből kreatív város 
lehessen, és több épület megújítá-
sa került középpontba. Mint isme-
retes, erre a feladatra érkezett a 
városba a másfél milliárd forint. 
A professzor így fogalmazott: 
÷Azt sokan nem tudják, hogy 
nemcsak a Pannon Egyetem 
programjait szeretnénk ide plán-
tálni, hanem az elképzelés egy 
legfelsőbb fokú tudományos köz-
pont felépítését szolgálja. Erre a 
célra már nyertünk egy ösztöndíj 
programot 34 kutatóval. Egyik 
vállalásuk az volt, hogy a ku-
tatásuk eredményét vigyék be 
a felsőoktatásba. Ez folytatódik 

már ebben az évben is, amely-
hez a pályázatot a Pannon 
Egyetem nyújtja be. A kutatások 
jelentős része a kreatív városról 
szól. Nem az oktatás alapszintű 
ide hozatala az elsődleges cél, 
hanem a legmagasabb szintű 
kutatástól lefelé irányuló doktor-
iskola. A mesterképzés lassab-
ban nyer teret.”
A beszámoló után Tóth Gábor arról 
érdeklődött, hogy a költségvetés-
ben biztosított-e az öt millió forint 
a vissza nem térítendő támoga-
tás megszavazása esetén. básthy 
béla arról beszélt, hogy e mögött 
a támogatás mögött soha nem 
volt valós pénz. „Egyszer elvet-
tük tőlük, aztán visszaadtuk, hogy 
tartozzon az alapítvány” – utalt az 
alpolgármester arra a jogi folya-
matra, amely az öt millió forint 
támogatás kialakulását előidézte. 
A szavazáson 8 Igen és három 
Nem ellenében az önkormány-
zat a korábbi támogatást vissza 
nem térítendő formára változtatta 
meg. Huber László polgármes-
ter sok sikert kívánt a program 
megvalósításához, Dr. Miszlivetz 
Ferenc pedig a közös munkához. 
Arról beszélt, hogy „közös csónak-
ban evezünk”. A nemleges sza-
vatokra utalva így fogalmazott: 
„Ami az ISES Alapítvány részéről 
Kőszegre jött, azt ide kellene rakni 
az asztalra, és mellé az öt millió 
forintot.”   

kámán z
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Kőszeg – egyetemi központ
Az ISES Alapítvány kőszegi székhá-
zán két emléktáblát is lelepleztek 
január 29-én. Az egyik a Pannon 
Egyetem központját jelöli, a másik – 
Hankiss Elemér arcképével – felidé-
zi, hogy itt „alkotott barátunk 
és Mesterünk”. A szállingózó 
hóesésben Dr. Friedler Ferenc 
a Pannon Egyetem rektora (a 
képen jobb oldalon Miszlivetz 
Ferenc mellett) köszöntötte a 
megjelenteket és elmondta: 
A hálózatként, mátrixos jel-
leggel és önfinanszírozással 
működő egyetem tevékeny-
ségében a vidékfejlesztés 
alapvető elemként szerepel, 
benne az oktatás, a kutatás 
és az innováció találkozik. A 
„mátrixos” definiálás annyit 
jelent, hogy „a minőség a fenn-
tarthatóság és a vidékfejlesztés egy 
időben van jelen”. 
– A történet a ’90-es évek elejéig 
nyúlik vissza, amikor megkaptuk 
az Európa Házat, amit ki kellett 
töltenünk tartalmakkal – mondta 
Dr. Miszlivetz Ferenc az ünnepséget 

követő sajtótájékoztatón. Megem-
lékezett Hankiss Elemérről, „aki 
tavaly egész évben Kőszegen kuta-
tott”, de aki már ’94-ben részt vett 
az Európa Ház létrehozásában is, és 

akivel 1996-tól együtt szervezték a 
nyári egyetemeket. Az ideit, a 20. 
Kőszegi Nyári Egyetemet az ő tisz-
teletére szervezik. 
A Pannon Egyetem és a város 
szemlélete találkozott Kőszegen. 
Az együttműködés eredményeként 
„Kőszeg lehet egy olyan központ, 

ahol az új kutatási projektek, dok-
tori iskolák és mesterképzések pro-
dukálják” a kívánt eredményt. Kő-
szeg neve, mint központ szerepel: 
„Mindennek ott van a központja, 
ahol a súlypontja – mondta Friedler 
Ferenc – és miután a társadalomtu-
dományokban Miszlivetz professzor 

képviseli a súlypon-
tot, ezért ennek – 
az egyetem teljes 
hálózatára nézve 
– itt van a központ-
ja.” A hangsúlyokat 
jelzi, hogy egye-
tem jelen van még 
Mar tonvásá ron , 
S z éke s f ehé r vá -
ron, Veszprémben, 
balatonfüreden, 
Keszthelyen, Pápán 
és Nagykanizsán.
A „Pannon Egyetem 

Kőszegre való belépésének öröm-
ünnepe” a lovagteremben folytató-
dott, ahol Huber László polgármes-
ter úr Kőszeg nagy múltú értékeiről 
beszélt, amelyek most a Pannon 
Egyetem jelenlétével tovább bővül-
nek. Majthényi László a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke felidézte az idáig 

vezető út egyes momentumait, és 
megköszönte, hogy az alapítók fel-
vállalták a kőszegi helyszínt. 
Szűcs Gabriella uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkár személyes 
élményeiről is beszámolt, ágh Péter 
országgyűlési képviselő úr pedig – 
nem zárszóként, de az eredmé-
nyeket számba véve – összegezve 
megfogalmazta: Új kezdetek éve 
köszönt Kőszegre. „Arra kérek min-
denkit nagy tisztelettel, összefogva 
haladjunk, hogy sikeres lehessen a 
mai kezdeményezés!”

Tóthárpád Ferenc

képviseli a súlypon-
tot, ezért ennek – 
az egyetem teljes 
hálózatára nézve 
– itt van a központ-
ja.” A hangsúlyokat 
jelzi, hogy egye-
tem jelen van még 
Mar tonvásá ron , 
S z éke s f ehé r vá -
ron, Veszprémben, 
balatonfüreden, 
Keszthelyen, Pápán 
és Nagykanizsán.
A „Pannon Egyetem 

Lakossági apró
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik 
tárgyakat vásárolnék. 
Tel: 06/30-3246-357

• KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLek eLAdó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

20% kedvezmény
minden héten más – más árura!
 Megérkeztek a tavaszi kabátok, 

minden téli extra darabáras termék 
20% kedvezménnyel!

Új függönyök, sötétítők, modern szőnyegek
diszkont áron.

Felnőtt-, Gyermekruházat, Cipők, Játékok, 
Kiegészítők.

Vállaljuk a függönyök, 
ágytakarók, terítők, 
díszpárnák és minden-
féle lakástextília készre 
varrását, nálunk vá-
sárolt anyagból bármi 
méret szerinti elkészí-
tését.
Közületeknek kedvez-
ménnyel készítjük el 
anyagainkból asztalte-
rítőiket, függönyeiket, 
egyéb megrendelt tex-
tíliájukat.

Új helyre költöztünk: 
Kőszeg, Pogányi út

(a TESCO áruházzal szemben)

Nyitva tartás:
H-P: 8.15 – 17.00 óráig, Sz: 8.00 – 13.00 óráig

díszpárnák és minden-
féle lakástextília készre 
varrását, nálunk vá-
sárolt anyagból bármi 
méret szerinti elkészí-
tését.
Közületeknek kedvez-
ménnyel készítjük el 
anyagainkból asztalte-
rítőiket, függönyeiket, 
egyéb megrendelt tex-
tíliájukat.



2015.02.19-02.22.

Gallfood
Pulyka Szárnyközép
előhűtött  (Gallfood Kft.)

Viola Sertés Oldalas vagy Dagadó
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

Taravis Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

Poszavecz Lecsókolbász
lédig (Poszavecz József
Egyéni Cég”Kfc”)

Família Füstölt-fött
Császárszalonna felezett, vf.
(Pick Szeged Zrt.)

Nádudvari Tejföl
12%, 330 g, 663,64Ft/kg
(Nádudvari Élelmiszer Kft.)

Pöttyös Óriás Túró Rudi
Natúr étbevonóval, 51 g, 2333,33Ft/kg 
vagy Guru Túródesszert Karamell 38 g
(Frieslandcampina Hungária Zrt.)

Kinder Hűtött Tejszelet
28g (Ferrero M.o. Kft.)

Koronás Porcukor
0,5kg, 258,-Ft/kg (Magyar Cukor Zrt.)

Nesquik Kakaópor
600 g, 1415,-Ft/kg
(Nestlé Hungária Kft.)

Eduscho Wiener Extra Kávé Õrölt
250 g,1796,-Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.) Tolle Esl Tej

1,5%, 1 l
(Tolnatej Zrt.)
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Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

2015.02.18-03.03.

1179
Ft/kg

549
Ft/kg

539
Ft/kg

119
Ft/db

849
Ft/db

129
Ft/db

219
Ft/db

219
Ft/db

109
Ft/db

449
Ft/db

599
Ft/kg

ííílll ll fff

1299
Ft/kg

KoszegiHirdetes.indd   1 2015.02.13.   16:37:14
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Egyik értékünk  
A Kőszegi Települési Értéktár Tes-
tülete helyi értéknek javasolta a 
Haranghy Jenő-féle falfestmé-
nyeket, amelyek az Evangélikus 
Mezőgazdasági Kereskedelmi és 
Informatikai Szakképző Iskolában 
(árpád tér 1.) találhatók. Újszerű 
elgondolás volt az 1933/34-es 
tanévben a szaktantermi rendszer 
kiépítése. A megfogalmazott cél az 
volt, hogy a tanulók ingergazdag 
környezetben sajátíthassák el a 
tananyagot. Ennek alapján alakí-
tották ki 1935-ben a magyar szak-
tantermet a nemzettudat fejleszté-
se érdekében. 

Haranghy Jenő, az Iparművészeti 
Főiskola tanára és végzős növen-
dékei az intézményvezető elgondo-
lását művészi szinten valósították 
meg, ún. „seccoc”-kal, vagyis száraz 
vakolatra készült falfestményekkel 
díszítették a magyar szaktantermet, 
amely jelenleg az iskola „Emlékszo-
bájaként” működik. Az oldalfalak 
felső részén lenyűgöző részletesség-

gel 12 nagyméretű falfestményen 
jelenítik meg az alkotók az irodalmi 
és történelmi alakjainkat. A fotón 
bemutatott festmény Petőfi Sándor: 
János vitéz idilli jelenetét ábrázolja: 
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
/Az ég tetejéről a juhászbojtárra”. A 
másik festmény Arany János: Toldi 
jelenetét mutatja, amikor „Hé, pa-
raszt! melyik út megyen itt budá-
ra?” kérdés hangzott el.
A 12 alkotást 1935. szeptember 
4-én adták át, amikor sok fény-
kép készült a művekről. Az iskolát 
1948-ban államosították, és nem 
nézték jó szemmel a hazafiságot. 

Ezeket a festményeket is elérte 
az akkori kor identitása, így le-
meszelték a falakat, a festmények 
eltűntek. 
A rendszerváltás időszakában a 
körmendi Komjáthy Kálmán fes-
tőművész restaurálta a képeket a 
jövő nemzedékei számára.

Dokumentumok alapján
az összeállítást készítette: kz

Értéktár
Január 29-én a képviselő-testüle-
ti ülésen „rengeteg értékünk van” 
kifejezéssel foglalta össze révész 
József múzeumigazgató a városban 
található, az évszázadok során fel-
halmozódott történelmi ritkaságo-
kat, amelyek Kőszeghez kötődnek. 
Az országgyűlés által hozott törvény 
célul tűzte ki, hogy az országban 
megtalálható nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról a települések 
értéktárat hozzanak létre. A Kő-
szegi Települési Értéktár Testületet 
öt fő alkotja: révész József (elnök), 
Dr. bariska István, Keszei balázs, 
Pócza Zoltán, dr. Tóth László. A bi-
zottság a felhívás ellenére sem ka-
pott javaslatot a lakosságtól a helyi 
értékek listába vételéhez. Ezért a 
bizottság hosszantartó munkával 
egy több, mint nyolcvan tételből 

álló listát állított fel. Az elnök, mú-
zeumigazgató a képviselők előtt 
úgy fogalmazott, hogy ötven tétel 
az, amely még kezelhetőnek tűnik  
a szakmailag is igényes feldolgozás 
szempontjából. A törvény szigo-
rúan meghatározza az értéktárba 
kerülés folyamatát, amelynek vég-
eredménye lehet a hungarikum is. 
A munka elvégzését pályázati lehe-
tőség is segíti. (információk:www.
koszegimuzeumok.hu)

kz 

Elhangzott:
Február 7. Kőszeg, Fő tér.  A 
pompásan újjá varázsolt 
Csokiszeg üzletből lépett ki a 
párjával egy középkorú hölgy, 
aki így szólalt meg: „Csodaszép 
ez a város.” Néhány másodperc 
múlva megkondult a Jézus Szíve 
Plébániatemplom 11 órát jelző 
harangja.   

Az önkormányzat kötelező felada-
tai közé tartozik – meghatározott 
feltételek mellett – pld. a diákok  
közétkeztetésének biztosítása. Az 
elmúlt öt évben ezt a feladatot az 
ELAMEN Zrt. végezte egy pályáz-
tatás során 2015. április 30. idő-
pontig elnyert megbízás alapján. 
Január 29-én megtartott testületi 
ülésen a képviselők meghatározták 
az étkeztetések térítési díjait, majd 
a közétkeztetésről szóló pályázat 
kiírását tárgyalták. 
Az EMMI rendelet alapján a böl-
csődében naponta négyszeri, az 
óvodában és az iskolában há-
romszori étkezést kell biztosítani. 
Szeptember 1-től a nevelési-ok-

tatási intézményekben minden, 
szakorvos által igazolt diétás ét-
kezést igénylő személy számára 
az állapotának megfelelő diétás 
étrendet kell biztosítani. Dr. Zalán 
Gábor jegyző elmondása szerint 
a szolgáltató Kőszegen eddig is 
biztosította a diétás étrendet, de 
ezt rendelet nem tette kötelezővé. 
Közel egyórás vita alatt a képvise-
lők aggodalmukat is kifejtették a 
város tulajdonában lévő konyhai 
eszközök amortizációja miatt. A 
képviselők szavazatukkal kiírták 
a közétkeztetés ellátására vonat-
kozó pályázatot – a korábbi öt év 
helyett – három évre terjedő idő-
szakra.

Közétkeztetés
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Megnyílt a kormányablakVárünnep
1931-ben a Magyar Királyi Hon-
védség megvásárolta a várat az 
Esterházy családtól, a II. világhá-
ború után határőrlaktanya, majd 
terményraktár lett. Az első nagy 
felújítás 1958-ban kezdődött, és 
1963-ban fejeződött be. Az or-
szágos eseményre, az ünnepélyes 
avatóra különvonatokon érkezett a 
nagyszámú látogató. Ekkor zárt be 
a Petőfi Művelődési Otthon és nyílt 
meg a művelődési központ. 
A felújítás történetét decemberi 
lapszámunkban olvashatták. A fo-
lyamat elindítója Pócza Zoltán volt, 
aki 2005-ben kezdte el a vár felújí-
tási koncepciójának kidolgozását. A 
pályázat 2008. január 29-én került 
beadásra az „ÚJ Magyarország Fej-
lesztési Terv Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Program”-jába. A tényleges 
munkálatok 2010. május 18-án 
kezdődhettek meg. A projekt teljes 

költsége 1 milliárd 181 millió 866 
ezer forint volt, melyből az önkor-
mányzat önereje 182 millió 43 ezer 
forintot tett ki. A támogatásoknak 
köszönhetően a város kigazdálkod-
ta a múlt évet, és a vár elkészült. De 
– mint ágh Péter mondta –, „bele-
gondolni is rossz, milyen helyzetben 
lenne akkor a város, ha még mindig 
meglenne az a bizonyos 759 mil-
liós adósság, és az elmúlt években 
érkezett támogatások nem jöttek 
volna.” A nagyberuházások a párt-
állástól független összefogás sikerét 
mutatják, hiszen a „Kőszegért érzett 
szeretet révén bizonyára mindenki 
akarta ezeket az eredményeket, és 
eltökélten tett is értük”. 
A nemzeti színű szalag átvágásával 
hivatalosan is birtokba vehettük a 
várat. Az elsők között volt Kőszeg 
Város Koncertfúvós Zenekara, a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a 
Concordia-barátság Énekegyesület 
és Cserkuti ádám versmondó.

tóthárpád F.

Február 2-től kormányablak mű-
ködik Kőszegen, a Jurisics tér 6. 
szám alatt. A korábbi időszakban a 
szomszédos városháza épületében 
működő okmányiroda kapott új 
funkciókat a magyar közigazgatási 
rendszer megújítási folyamatának 

részeként. Január 30-án az ünne-
pélyes átadáson Harangozó berta-
lan kormánymegbízott elmondta, 
hogy ezen a napon országosan 26 
kormányablakot adtak át, ebből 
Vas megyében négyet. A Kőszegi 
Járási Hivatal szervezeti kerete-
in belül kirendeltségként műkö-
dik a Csepregen aznap átadott 
szolgáltatóbarát ügyfélközpont. A 
kormányablakok – 265 különbö-
ző ügytípussal – olyan integrált 
tevékenységet folytatnak, amelyet 
a lakosság bármelyik egységben 
igénybe vehet. A közigazgatási 
rendszer megújításának alapve-
tő célja, hogy az állampolgárok 

a lakóhelyükhöz minél közelebb 
intézhessék a hivatalos ügyeiket. 
A kormánymegbízott kifejezte kö-
szönetét a városvezetéstől kapott 
segítségéért, mindehhez elismerő 
szavakkal csatlakozott ágh Péter 
országgyűlési képviselő. Majd ki-

fejtette, hogy a sikeres munka az 
összefogás eredménye. A kőszegi 
járás és Kőszeg is erősödött a kor-
mányablak létrejöttével. Ennek va-
lós előnyeit a városban és a környe-
ző falvakban élő polgárok érezhetik 
igazán. Huber László polgármester 
jelentős eredménynek minősítette, 
hogy két évvel ezelőtt Kőszeg ismét 
járási székhely lett, amelynek érté-
két tovább növeli a kormányablak 
létrehozása. Az ebben való részvé-
telt megtiszteltetésként értékelte, 
és ennek megerősítéseként egy 
verset idézett dr. Kapiller Sarolta, a 
Kőszegi Járási Hivatal vezetője.

kz
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Elindult
Elindítottunk egy új honlapot, a 
koszeginfo.com elérhetőség alatt, 
amely az európai trendeknek 
megfelelően mutatja be Kőszeg és 
környéke különleges atmoszféráját. 
Ezzel nemcsak a helyi lakosok szá-
mára, hanem a jövőben Kőszegen 
tanuló külföldi diákoknak, lehetsé-
ges befektetőknek és végül, de nem 
utolsósorban az ide látogató turis-

táknak is vonzóbbá kívánjuk tenni 
városunkat. Őket hosszabb tartóz-
kodásra és nagyobb költekezésre 
motiváljuk. Hazautazva szeretnénk, 
hogyha élményeiket megosztanák 
barátaikkal.
Küldetésünk része, hogy ezen cé-
lok elérése érdekében szakmai 
tudásunkkal támogasuk a helyi 
vállalkozókat, szervezeteket. Hi-
szünk abban, hogy együtt többre 
vagyunk képesek. Mindannyiunk 
érdeke,  hogy a környezetünkben 

lévő értékek elérhetővé váljanak 
bárki számára. 
Kezdeményezésünk megvalósítása 
során nagy hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy a kőszegi és a környék-
beli helyszíneket vonzó módon 
bemutassuk, illetve népszerűsítsük 
az aktuális programokat, rendezvé-
nyeket. bízunk benne, hogy mind a 
helyiek, mind a városunkba látoga-
tók számára érdekes tartalmakkal 
szolgálhatunk. 
Amennyiben felkeltettük érdeklő-

dését, érdekli a jövő, látogasson el 
a bemutatkozó előadásunkra. Itt 
megismerheti csapatunk eddigi, ön-
zetlen munkáját, jövőbeli céljainkat. 
Mindeközben a kőszegi borászok 
finom boraikkal kínálják önöket.

Kiss András
bemutatkozó előadás:
Hotel Írottkő, Konferencia te-
rem, 2015. március 14. (szom-
bat) 16 óra. Weboldalak: www.
koszeginfo.com és www.facebook.
com/koszeginfocom

Sok feladatot ad az önkormányza-
toknak az, hogy a lakosság számá-
ra zavartalan legyen a megszokott 
életritmus.
Január a tervezgetések hónapja, 
úgy a gazdálkodás, mint az éves 
programok tekintetében. bizako-
dóak vagyunk. Az önkormányzat 
pénztárcáján a tavalyi kormányzati 
konszolidáció, valamint a LEADEr 
pályázaton elnyert 5,3 M Ft so-
kat segített, mégis csak egy lassú 
építkezés indulhat el. Sportöltöző 
rendbetétele, Közösségi Ház tető-
szerkezetének felújítása, buszmeg-
állók javítása, csapadék elvezetési 
rendszer terveinek-munkáinak 
előkészítése, rendezvényeink lebo-
nyolítása, civil szervezetek támoga-
tása, szociális kérdések megoldása, 
napi feladatok ellátása, pályázatok 
figyelése-kiaknázása, energiataka-
rékossági lehetőségek kihasználá-

sa, stb., továbbra is felelősségteljes, 
körültekintő, spórolós döntésre vár. 
Február 14-én tartottuk az első 
rendezvényünket. „Gombfocitól a 
szektor labdáig” című előadást a 
szombathelyi Gombfoci Egyesület 
tartotta a Közösségi Házban. régen 
elfelejtett játékról és annak jövőjéről 
beszéltek. Volt lehetőség gyakorlati 
bemutatásra is. Elindítottuk havi 
egy alkalommal a néptánc-házat. 
Kettő alkalmon már túl vagyunk, a 
következő február 28-án lesz Kö-
zösségi Házban. A szomszéd „vá-
rakból” is s várjuk az érdeklődőket. 
Ott leszünk a lukácsházi „böllér-
versenyen” is, ismét megrendezzük 
a tavaszköszöntő „Kőszeghegyaljai 
kézművesek kiállítását” március 
végén, majd április 4-én nyitjuk a 
Pincesort húsvéti népszokásokkal 
és borkóstolóval.
A látogatóinknak kellemes időtöl-
tést és kikapcsolódást kívánunk!

Paukovics Józsefné
polgármester

Lukácsháza
Január 23 – 24-én rendezték meg 
a 2015. évi egyéni sakkbajnoksá-
got. A 12 induló körmérkörzéseken 
mérte össze tudását. A bajnoki cí-
met bencsik Zoltán érdemelte ki, 
Vincze Tamás és Kunovits Gyula 
előtt. A női csoport bajnoka elisme-
rést bodorkós Józsefné kapta.
A negyedik helyezést érte el a ver-
seny legidősebb (82) részvevője, az 
örökifjú Gyarmati József, akinek tel-
jesítményéhez külön gratulálunk.  
Január 26-án a Közösségi Házban 
tartották a mikrotérség települése-
inek együttes képviselő-testületi 
ülését, amikor a Gyöngyház Óvoda 
és a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetését fogadták el. 
Február 7-én a Közösségi Házban 
tartotta a SCHOTT Lukácsháza SE 
az éves közgyűlését. A szakmai és 
pénzügyi beszámolók elfogadása 
után a 2015. évi terveket tárgyal-
ták meg.  
Február 12-én tárgyalta és fo-
gadta el Lukácsháza képviselő-
testülete az önkormányzat 2015. 
évi költségvetését. A fejlesztések 
között szerepel a Kossuth utcában 
a csapadékvíz elvezetése, illetve 
út és járda felújítása. Elkészült a 
Kiscsömötei utca szélesítésének, 
illetve a Tanács és Gépállomás utca 
vízelvezetésének a terve. A telepü-
lés éves költségvetésének főössze-
gét 484 140 000 Ft bevétellel és 
kiadással fogadták el a képviselők. 

Kőszegdoroszló
Február 14-én tartották a Falu-
házban a jelmezes farsangi bált. 
A résztvevők véle-
ménye szerint az 
utóbbi évek legjobb 
farsangi rendezvé-
nye volt, mert sok 
doroszlói öltött ma-
gára jelmezt. Érke-
zett cowboy, nyu-
szi, Piroska plussz 
Nagymama és a 
Vadász, balerina, 
Csingiling,  bohó-
cok, Zombi, Hófe-
hérke és a Héttörpe 
plusz az Öregany-
juk, boszorkány, 
Hulk, Hupikék Tűz-
oltó Törpikék plusz 
H ó k u s z p ó k n é , 
Ogrék és a 

doroszlói mesebeli lények, Domi-
nó, bűvész, Spenót tükörtojással, 

Olympiai bajnok, aki 
most jött haza Szocsiból. 
Hajnalig szólt az élő 
zene. A tombolára ren-
geteg felajánlás érkezett, 
amit ezúton is köszönnek 
a Színjátszókör tagjai, 
ugyanígy a lelkes rész-
vételt. 

Concordia
Február 14-én tartotta a Cocordia-
barátság Énekegyesület a hagyo-
mányoknak megfelelően az idei 
farsang utolsó bálját. Az elegánsan 
feldíszítetett lovagteremben 19 
órától várták a vendégeket. A bE-

JÓ lányok Monti csárdása nyitotta 
meg a táncos éjszakát. Huber Lász-
ló polgármester köszöntő szavaiban 
méltatta az énekegyesületnek a 
város életében betöltött szerepét, 
amely 156 évre nyúlik vissza. A 
kórus tagjai egyedi műsorral léptek 
a közönség elé.  A Pisztráng:  „A 

csermely halkan 
zúgott” dalla-
mát – egy átirat 
alapján – külön-
böző zeneszerzők 
stílusában adták 
elő. Sikerrel. 
A jó hangulatú 
bálon hajnali fél 
ötig maradtak a 
vendégek. 
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LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

csIzMAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

18. alkalommal
Január 31-én ismét bálozók töltöt-
ték meg a balog iskola sportcsar-
nokát, ekkor tartották a tantestület 
és a szülői munkaközösség által 
rendezett bált, 18. alkalommal. 
Erre a hangulatos éjszakára az in-
tézménybe nemcsak a szülők men-
tek el, hanem visszatértek a régi 
diákok is, az érkező vendégeket 
bólékóstolóval és süteménnyel vár-

ták.  A Dance Jam lányai alapozták 
meg a hangulatot a látványos tán-
cukkal. A bevezető mondatokban 
a jó kívánságot fogalmazta meg 
Földesi János igazgató és Kondicsné 

Lőb Ildikó SZMSZ elnök. A jól si-
került nyitótánc folytatásaként a 
táncparketton hajnalig teltház volt. 
Éjfél előtt sejtelmesen megszakadt 
a tánczene, „gengszter romantika” 
vette kezdetét, színpadra lépett a 
tanárokból és szülőkből álló – 30 főt 
biztosan meghaladó – színtársulat. 
Elsőként a szwing zenészek érkez-
tek, aztán hirtelen megtelt a tánctér. 

A fergetegesen mozgó, egyenruhába 
öltözött táncosok közé lopakodtak a 
„gengszterek”. A látványt a bálozó 
közönség tapssal jutalmazta.

kz

A hajnal csillagai
Január 17-én tartotta a Hajnal-
csillag Néptáncegyüttes a farsangi 
mulatságát. A barátság, a családi 
kötelék erős szálai kötötték össze 
a vendégeket. A táncosok – ezúttal 
kivételesen – önmaguk érdekében 
dolgoztak, díszítették 
fel a lovagtermet. 
Azt a termet, ahol az 
elmúlt 25 évben lát-
ványos produkciókat 
mutattak be. Méltó 
módon, igazi magyar 
tánccal, palotással 
kezdték az estét. Éj-
szaka a vendégeket 
tanították néptáncra, 
énekeltek közösen 
népdalt, pajzánt is, 
és a „murok”-ról is  

többet megtudtak a bálozók. Igazi 
élmény jutott azoknak, akik beöl-
tözhettek egy-egy tájegység népvi-
seletébe. Szép és tartalmas éjszaka 
a „hajnal csillagainak” érdeme.

kz 

„Ember légy fiam!”
Gyöngyösfalu: Január 31-én tar-
totta a Szent Márton Kórus a hagyo-
mányos farsangi bálját Lukácsházán 
a Közösségi Házban. A hangulata 
szerint családias körben ünnepeltek 
a batyus bálon, a program csak ak-
kor kezdődhetett, amikor mindenki 
megérkezett. A startra hosszú sorban 
vonultak a „színpadra” a kórustagok 
a kísérő zenészek – Várhelyi Zoltán 
és Nagy Judit – mellé, majd felcsen-
dültek a – múltat visszaidéző – retro 
slágerek. „Azt kívánom bármi lesz is, 
ember légy fiam!” – mondat több-

ször is hangsúlyt kapott. A közönség 
tapssal fejezte ki a produkció elis-
merését, a kórustagok látványosan 
élvezték a tánclépéseikkel színesített 
előadást, és a hajnalig tartó foly-
tatást. A bálozók finom falatokat 
hoztak otthonról, és „kötelező” volt 
a fogyasztás a szomszéd asztal kí-
nálatából is. Az idő gyorsan eltelt, a 
táncparkett mindig tele volt. Egyik 
bálozó – térdfájdalmai miatt – rö-
vid időre tervezte a jelenlétét, aztán 
mégis hajnalig mulatott. 

kz 

Táncba vitték – 130 év
Január 24-én farsangi bált tartott a 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipar-
testülete az Írottkő Hotel elegáns 
termében. A hajnalig tartó szóra-
kozás egy jubileumi év kezdetét 
jelentette, hiszen az ipartestület az 
idén ünnepli fennállásának 130. 
évfordulóját. Erről beszélt Szőnye 
József elnök, és kifejtette reményét, 
hogy a következő hétéves Eu-ciklus 
gazdasági eredményeinek részesei 
lehetnek a kőszegi vállalkozók. Eh-
hez a gondolathoz csatlakozott ágh 
Péter országgyűlési képviselő, aki 
köszönetét fejezte ki a hangulatos 
bálba szóló meghívásért. Majd így 
fogalmazott: „legyen a mai nap az 
erőgyűjtés ideje, induljunk el együtt 
egy nagyon jó úton”. Huber László 
polgármester az önkormányzat és a 
kistérséget is magába foglaló ipa-
rosok kiválóan működő kapcsola-

táról beszélt. Erre több jó példát is 
említett, és érdemesnek látta, hogy 
a jó példát mutató „csapat” méltó 
elismerésben részesüljön.
A köszöntők után a Dance Jam tán-
cosai egy jól koreografált keringővel 
léptek a közönség elé. A látványos 
tánclépeseket folytatták Földesiné 
Németh Csilla lányai az est fo-
lyamán többször is. Pócza Zoltán 
műsorvezetőbe fojtották a szót – 
meglepetésként – a Gencsapátiból 
érkezett hagyományőrzők, akik 
táncba vitték a politikusokat és az 
iparosokat. A tánc hajnalig foly-
tatódott, és gazdára talált a tom-
bolatárgyak sokasága, fődíjként a 
LED-tévé. A sokáig várakozó, majd 
futásnak eredt malac gondos gaz-
dához került egy db tombola meg-
vásárlása után.

kz   



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZáM   2015 . FEbruár  17 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

Farsang horvát módra
Hetedik alkalommal vendégelte 
meg a Horvát nemzetiségi Önkor-
mányzat azokat, akik rendszeresen 
részt vesznek a közösség mun-
kájában, vagy valamilyen módon 
támogatják tevékenységüket. A 
hagyományok szerint ezen a napon 
– idén február 7-én – a férfiaké a 
munka java. 195 kilót nyomott az 
a sertés (Fotó: Harsányi I.), amelyik 
Kőszegpatyon látta meg a napvilá-
got és fejezte be földi pályafutását. 

böllér irányításával serény kezek 
dolgozták fel a disznót, és ugyan-
csak serény férfiak forgolódtak a 
konyhában, ahová ezen a napon 
asszonynép nem teheti be a lábát. 
Máj, leves, káposzta, és ahogy kell, 
hurka, húsos kolbász és sült hús is 
várta este hét órára a hölgyeket és 
asszonyokat: hadd lássák, hogy a 
gasztronómia világában mire képes 
a férfinép! 
A szépen megterített asztal körül 

tamburazene-
kar hangulatos 
zenéjével, kel-
lemesen telt 
az este, hogy 
aztán másnap 
erőt gyűjtve 
nekiállhassa-
nak a hölgyek 
és asszonyok a 
„romok eltaka-
rításának”. 

táF.

Jelmezben
Húsznál több olyan farsangi bált 
tudhatnak maguk mögött fúvósa-
ink, amelyen a vigadózó társaságok 
jelmezben je-
lentek meg.  
Ez a több mint 
húsz esztendő 
is része annak 
a 150 évnek, 
amelynek ün-
neplésére ké-
szül a művé-
szeti csoport.
„Változatlan 
az érdeklődés, 
v a l ó s z í n ű , 
hogy ez az 
egyetlen bál, amelyre egy hónap-
pal korábban már nem lehet jegyet 
kapni. Ez jelent valamit, jól érzik 
magukat az emberek nálunk” – 
mondta bakos György elnök. 
Jelmezes farsangi báljával a fúvós-
zenekar megalapozza az éves költ-
ségvetését.  „Jó a zene, jó a mű-
sor – ebben az évben a Hungária 
„fílinget” hozták a fellépők. A zené-
szek versengenek, hogy ki nyerjen 
a jelmezversenyben. Mindenkinek 

feltűnt a Horváth család „Lenyugvó 
nap” elnevezésű nyugdíjasklubja, 
vagy a helyezettek, a „Terrorelhárí-
tók”, a „Dr. bubó társulat” és a „Pi-
roska és a farka(s) formáció”. A Jó 
hangulatban a tombola is jobban 

fogy. Az ára 150 forint volt abból az 
apropóból, hogy jövőre 150 évesek 
lesznek. Elkelt kétezer darab. A far-
sangi bevételekhez hozzáadódnak 
a fellépésekkel „megdolgozott” 
összegek, amelyek mind-mind a 
jövő évi jubileum költségeit fedezik 
majd. A szokásos kőszegi szerep-
léseken kívül az EDEN-nap házi-
gazdái is ők lesznek, és láthatók 
lesznek a falujárásokon is. 

táF

tamburazene-
kar hangulatos 
zenéjével, kel-
lemesen telt 
az este, hogy 
aztán másnap 
erőt gyűjtve 
nekiállhassa-
nak a hölgyek 
és asszonyok a 
„romok eltaka-
rításának”. 

Február 11-én a Dr. Kiss Gyula 
Kulturális Egyesületbe tömörülő 
vas megyei népművelők tettek lá-
togatást a Jurisics-várban. A zöm-
mel senior kollégák megtekintették 
az átadás előtt lévő várat, majd 
meghallgatták Pócza Zoltán igaz-
gató elképzeléseit és tapasztala-
tait a közművelődés-turisztika és 
színház hármas funkcióját szolgáló 
intézmény működéséről. Ezután a 
lovagi étteremben fogyaszthatták 
el a Gyöngyös legjobb gulyását 

és két kőszegi kolléga farsangi 
forgácsfánkját. A fánkot évek óta 
Gelencsér Ildikó és bakos Zoltán 
készíti mindenki legnagyobb gyö-
nyörűségére. A helyi hagyományos 
italok elfogyasztása után felcsen-
dültek a vidék legszebb népdalai 
is apró napsugarat csempészve a 
hűvös télbe. Újra vendégek lehet-
tek azok, akik sok-sok évtizeden 
keresztül általában szervezték a 
vendégségeket… Egészségükre!

Mk

Népművelők farsangja
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A farsangfarka az összefogás 
jó példája. Az osztrák Fasching 
Dienstag mintájára 2000-ben in-
dult, amely a Kőszegért Egyesület 
nevéhez fűződik. Ebben vállalt tá-
mogató szerepet Kaltenecker Lajos 
és bráder Tibor. 

Az évek során a program kibővült, 
és a szervezés meghatározó részét 
a JVMK vette át. A mindenkori fő-
szerepet az üzletek, éttermek dol-
gozói vállalták, akik maskarába 
öltöztek és rendkívüli körülmények 
között várták a vásárlókat. 
Az idei farsangfarka a Kőszeg és 
Vidéke megjelenésének napján, 
Húshagyó kedden, délelőtt 10 órá-
tól kezdődik, a kicsiket rosta Géza 
szórakoztatja. Érdemes körsétát 
tenni a belvárosban a látvány ked-
véért, délidőben az átalakult ven-

déglőkben ebédet falatozni. Majd 
15 órától kezdődik a farsang te-
metése. A vidám-szomorú temetési 
menet végigmasíroz a belvároson,  
majd visszatér a Fő térre  és kezdő-
dik az utcabál, 17 órakor hirdetik a 
jelmezverseny eredményét.

A farsangolásra már február 14-
én (szombaton) kedvük támadt a 
Várkörön lévő Ajándékbolt dol-
gozóinak, a Pöttyös Panniknak. 
Tóthné Jónás Judit nagyon meg-
lepődött, amikor kártyavásárlás 
szándékával belépett a boltba. A 
Pöttyös Lányok pöttyös poharat is 
adtak a kezébe, és körbeállták a 
fotózás kedvéért. Azt ígérték, hogy 
farsangfarka napján is pöttyös lesz 
minden, a Túró rudi és a zsíros 
kenyér is.

kz          

Farsangfarka előzetes
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Múltidéző 
(Hírválogatás a Kőszeg és Vidéke 1947. februári számaiból.)

„A barakk fokozatos lebontásának tervezetét Füzeskéry főmérnök is-
mertette. A javaslat szerint a lebontás által felszabaduló anyagot a 
város értékesíteni akarja.”
„Takó Ernő szükségesnek tartja a tankcsapdákkal tönkretett 50 kat. 
hold termőföldnek gazdálkodási célokra való helyrehozását. Javasolja, 
hogy ezen munkálatok költségeinek fedezésére az illetékes miniszté-
rium jóváhagyásával a város vegyen igénybe a közmunkaváltságból 
befolyó összegből annyit, amennyire szükség van.”
„Németh Ferenc fontosnak tartja a Gyöngyös medrének karbantartá-
sát, mert … a malmok üzemszünete veszélyeztetve van, ami pedig 
a mai nehéz közellátási helyzetben még csak jobban súlyosbítaná a 
helyzetet.”
„A közutakon végzendő hóeltakarítások ügyében kiadott rendelkezést 
a képviselőtestület megfellebbezte. Egyébként a hóeltakarítási mun-
kálatokat 17 km-es útszakaszon 249 kézierővel és 4 lófogat bekap-
csolásával végzi a város.”
„A belügyminiszter a fasiszta sajtótermékek beszolgáltatásának ha-
táridejét február hó 20-áig meghosszabbította. Ismételten és nyo-
matékosan felhívják mindenkinek figyelmét arra, hogy a még esetleg 
birtokában lévő ilyen sajtóterméket haladéktalanul szolgáltassa be az 
államrendőrség kapitányságán.”
„Az ipartestület részére nagyobb mennyiségű női kabátszövetet utalt 
ki az Ipok, az iparosok között való szétosztásra. Az igénylők részére a 
hivatalos órák alatt ad ki vásárlásra jogosító utalványt az elnökség.”

Nyávogás és borotválás
Kiszsidány: Február 14-én egy 
hagyomány kezdeteként, illetve 
felidézéseként a falu lakossága 
disznót vágott. A feldolgozásra 
váró állatot (126 kg) kora reggel 
meghozták Vasasszonyfáról. Az 
új keletű böllérek előkeresték a 
régi – forrázó kád, kézi hurkatöltő 
– eszközöket, és jó hangulatban 
végezték a bontást. Tízóraira májat 

ettek, amely a hagyományok része, 
ebédre az asszonyok sütötték a 
húst a csontból készült leves mellé. 
Majd elkészült a hurka, a kolbász 
és a disznósajt is. Ezen a szomba-
ti napon közösen, jókedvvel egész 
nap együtt dolgoztak azért, hogy 
a farsangfarka napján (február 
17-én) közösen ünnepeljenek. A 
disznó maradék húsát hazavitték 

az asszonyok, és abból készítették 
a közös ünnepre a finom falatokat.  
A hagyomány szerint farsang nap-
ján megborotválják, férfivá avatják 
a legényt. Fából készült borotvával 
leszedik róla a habot, majd a szé-
két háromszor a magasba emelik. 
Azt a legényt borotválják meg, aki 
az elmúlt évben kötött házasságot, 
mert csak a házas férfi a férfi. A két 
farsang között nem mondta ki sen-
ki a boldogító igent, így elmaradt a 
borotválás is.  

Az eseményekről február 14-én 
késő este beszéltünk telefonon bánó 
Zoltán polgármesterrel. Végszóként 
annyit mondott, hogy „le kell ten-
nem a telefont, mert nyávognak a 
macskák”. rákérdeztem a mondat-
ra. A régi szokás szerint a disznóvá-
gás esetéjén a fiatalok megjelennek 
annak a háznak a kapujában, ahol 
aznap disznót vágtak, majd hango-
san és hosszasan nyávognak, amíg 
nem kapnak kóstolót.

kámán z   

Segítségért
A Cáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
támogatást gyűjt „új” autó vásár-
lására, mivel az előző gépjármű-
fecskendőnket a tavalyi év végén 
eladni kényszerültünk. A kiszemelt 
gépjárműfecskendőt az ausztriai 
riedlingsdorf település tűzoltó-
ságától vásárolnánk meg 8000 
euróért, amelyre a foglalót már ki-
fizettük, és amelyet 2015. március 
28-án elhozhatnánk.
Önerőből, illetve ezideig befolyt 
lakossági támogatásból a vételár 
közel fele már rendelkezés áll, de 

a hiányzó összeg miatt köszönettel 
vesszük a támogató felajánlásokat.
Kérjük a Kedves Olvasót legyen a 
cáki önkéntes tűzoltók segítségére 
azért, hogy mi is segítségére lehes-
sünk a bajba jutott embereknek.
Köszönjük!!!!! 

Tóth Szabolcs
parancsnok

átutalási bankszámlaszám:
72100347-10032244, sárga 
csekk Tóth Szabolcs parancsnoktól 
igényelhető, Tel: 30/474-5917, 
e-mail: cak20@freemail.hu.
További részletek: 
www.cakote.shp.hu

Velem: Január 24-én tartották 
meg első alkalommal a farsangi 
mulatságot az önkormányzat és a 
könyvtár szervezésében. Gajdánné 
Sebestyén Ibolya könyvtáros, jó 
házigazdaként 14 órától várta 
a gyerekeket és a családokat a 
kultúrházban. A lakosság ön-
kéntes felajánlásaként finom 
süteményekkel, szendvicsekkel, 
üdítőkkel fogadták az érkezőket. 
Fontos programpont volt a jel-
mezes felvonulás, amit jókedv-

vel fűszereztek. Mindez tetőfokra 
hágott a „Tarisznyások” együttes 
Csengő-bongó című műsora alatt. 
Ez az egy óra maradandó élményt 
nyújtott a gyermekek számára, hi-
szen szórakoztató szerepet kaptak 
a produkcióban. Sötétedés után 
a felnőttek léptek „színpadra”, a 
Dancing Duo zenéjére hajnalig 
ropták a táncot – kötelező viseletű 
– jelmezekben.  A legjobbak díja-
zásban részesültek. 

kz

Hajnalig táncoltak
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Jégre mentek
2014-ben százhuszonkét bevetés, 
30 %-ban tűzeset, 70 %-ban 
műszaki mentés! Ezek között Kő-
szegen és Peresznyén egy-egy na-
gyobb tűz és egy közúti halálos bal-
eset történt, amelyeket külön is ki 
kell emelni akkor, amikor a kőszegi 
önkéntes tűzoltók munkájának 
párszavas összesítését készítjük az 
elmúlt évről. 
A szertár háza táján mindig történik 
valami, valaki mindig érkezik, vagy 
éppen indul valahová akkor is, 
amikor „nyugalom van”. általában 
az eseménymentes napokat is fel-
készüléssel töltik. Legutóbb február 
7-én a jégről mentést gyakorolták 
az Abért-tavon (a képen), a környe-
ző települések tűzoltó egyesületei 
és a szombathelyi hivatásos tűzoltó 
parancsnokság közreműködésével.

„Már készülünk a februári 28-i or-
szágos Kapocs-Kupára, melyet idén 
Vértessomlyón rendeznek. Ezután 
a megyei és országos versenyekre 
készülünk fel, mindeközben ter-
mészetesen bármikor riaszthatóak 
vagyunk” – mondta Schwahofer 

Károly ÖTP parancsnok.
Látogatásom közben érkezett 
Stipkovits István elnök úr, aki el-
mondta, hogy az egyesület 35–45 
„hadra fogható” képzett tűzoltó-
val végzi önként vállalt feladatát. 
Közülük kikerülő férfi és női ver-

A Kőszegi Nyugdíjas Pedagógus-
klub is farsangolt a vár lovagter-
mében. „Havonta összejövünk elő-
adásokra, kirándulásokra, szalonna 
és gesztenyesütésre. A város álta-
lános iskolái pedig felejthetetlenné 
teszik ünnepeinket. A farsangot 
mindig nagyon várjuk. Vannak, akik 

jelmezt is öltenek (a képen). A talp-
alávalót »élő zenekar« szolgáltatja” 
– számolt be élményeiről egyko-
ri kedves tanító nénim, Márffyné 
bardócz Emília. 
A báljuk úgynevezett „batyus” bál. 
A jókedv mellett a fehér asztal-

senycsapataink az elmúlt években 
többszörös országos első helyezés-
sel, valamint két tűzoltó olimpián 
megszerzett bronz és ezüst minő-
sítéssel büszkélkedhetnek. (Ostrava 
és Mulhause.) Az utánpótlást bizto-
sító ifjúsági csapatuk 20 főből áll, 
szintén előkelő megyei és országos 
helyezésekkel. Az ifjúsági csapat 
tagjainak az éves táborozásaik 
során kötelező minősítő vizsgákat 
is sikeresen teljesíteni kell. Vannak 
tehát feladatok, amelyeket sikerrel 
végeznek. 
Lánglovagjaink legutóbb a „Dr. 
Kiss Gyula Kulturális Egyesü-
let Közösségi Kultúráért” díját is 
megkapták. Tudjuk, látjuk, hogy 
a város közéletében, rendezvé-
nyein, a megemlékezéseken is 
szerepet vállalnak, de saját prog-
ramjaik is az összekovácsolódást 
szolgálják.

tóthárpád F.

ra előkerülnek a finomságok. 
Tombolatárgyak is vannak szép 
számmal, meglepetés is jut min-
den évben: „Kiss Ferencné, Éva 
(Mári néniként) nevettetett meg 
minket pikáns történeteivel, ízes 
magyarsággal. Őt pedig Major Ju-
dit követte, aki Juli nénit szemé-

lyesítette meg, és aki vicces, de 
tanulságos történeteket adott elő.
Jó a közösségünk, jó így együtt 
lenni, beszélgetni, nevetni és a 
gondokat elfelejteni” – mondta 
Emi néni.

táF.

Pedagógus farsang
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332 maci
Lukácsháza: Gyertyaszen-
telő napján meglepetéssel 
várták a gyermekeket a 
Gyöngyház Egységes Óvo-
da-bölcsődében. A fogadó-
térben 332 macit helyeztek 
el a kicsik örömére. Talán 
legjobban Szele barnabás 
(napocska csoport) nagymamája 
örült, hiszen az általa gyűjtött és 
kiállított macikkal örvendeztette 
meg a gyermekeket. Nemcsak fo-
tózáskor, hanem máskor is szívesen 
játszottak a gyermekek a macikkal 
a megye talán legszebb, öt falu 
apróságait befogadó óvodájában. 
Máté Mihályné intézményvezető 

meghívta a kiállításra a közelben 
működő óvodákat, és fontolgatja a 
következő évi meglepetést.
Örömmel tölti el, hogy szeptem-
bertől birtokba vehették az óvoda 
új épületét, mintegy „csodapa-
lotát”. Külön érték, hogy az óvo-
dásaik közül többen nevelkednek 
három gyermekes családban.
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Gróf Üxküll Miklós emlékezete
138 esztendővel ezelőtt, 1877. 
február 14-én született a 
Stauffenberg-féle Hitler elleni szer-
vezkedés és merénylet egyik részt-
vevője és mártírja, gróf Üxküll Mik-
lós. Kevesen tudják azonban, hogy 
Üxküll gróf Kőszegen látta meg a 
napvilágot. Így, most születésének 
– nem éppen kerek – évfordulója 
alkalmából röviden szeretném is-
mertetni e német-„magyar” vérta-
nú életútját.
Gróf Üxküll Miklós – a kőszegi 
evangélikus egyházközség keresz-
telési matrikulájának bejegyzése 
szerint – 1877. ÷Február 14-kén” 
született a ÷Tyukutza”-ban (a mai 
Zrínyi utcában). Édesapja gróf 
Üxküll-Gyllenband Alfréd a város-
ban állomásozó cs. és kir. 7. számú 
dragonyos ezred alezredese, édes-
anyja pedig a szintén német grófi 
családból származó Hohenthal Va-
léria volt. A szülők azonban nem 
sokáig élvezhették negyedik gyer-
mekük világra jöttét, mivel Üxküll 

alezredes már ez év július 3-án, 
felesége pedig 1878. március 17-
én elhunyt. 
A gyermek Üxküll-Gyllenband gróf 
tehát 1 éves korára teljesen árván 
maradt németországi rokonai-
hoz került. A gimnáziumot is ott, 
Stuttgartban végezte. 1895-ben, 
az érettségi megszerzése után, a 
családi hagyományokat követve a 
katonatiszti pályát választotta élet-

hivatásául. Megjegyzendő azon-
ban, hogy nem a német, hanem az 
Osztrák-Magyar Monarchia hadse-
regébe lépett be. 
Katonai szolgálata alatt bécsben, 
1908. november 28-án oltár elé 
vezette Ida von Pfaffenhofen-
Chledowsky bárónőt, akitől három 
gyermeke: Alexander, Elisabeth és 
Olga született.
Gróf Üxküll Miklós százados vé-
gig harcolta az I. világháborút, és 
1918-ban, mint cs. és kir. alezre-
des vonult nyugállományba, majd 
nem sokkal később áttelepült Né-
metországba, ahol, mint üzletem-
ber helyezkedett el. 
A II. világháború kitörése után, 
1941-ben a gróf reaktiváltatta 
magát, majd a Wehrmacht köte-
lékében a keleti fronton teljesített 
szolgálatot. 1944. február 29-én 
azonban ismét nyugállomány-
ba vonult. Közben, 1943 végén 
csatlakozott az unokaöccse, Claus 
Schenk von Stauffenberg nevével 

fémjelezett és Adolf Hitler hatal-
mának megdöntésére szövetkezett 
összeesküvéshez, majd részt vett 
a Führer elleni 1944. július 20-án 
végrehajtott sikertelen merény-
letben. A szervezkedés elbukott 
és Üxküll grófot a Gestapo 1944. 
július 23-án letartóztatta. A ki-
hallgatása során a koncentrációs 
táborokkal szembeni ellenszenvé-
vel magyarázta az ellenálláshoz 
való csatlakozását. A nyugalma-
zott ezredes halálos ítéletét 1944. 
szeptember 13-án hirdették ki, 
majd másnap, szeptember 14-én a 
berlin melletti Plötzensee-i börtön 
udvarán felakasztották.
A berlini Tartományi Levéltárban 
található halotti anyakönyvi kivo-
nata szerint ÷Nikolaus Graf Üxküll” 
nyugalmazott ezredes, aki ÷Güns”-
ben, 1877. február 14-én szüle-
tett 1944. szeptember 14-én 16 
óra 40 perckor a Charlottenburg, 
Köningsdamm 7. szám alatt 
(azaz a Plötzensee-i börtönben), 
÷erhängen”, azaz akasztás követ-
keztében hunyt el.  

Dr. Merényi-Metzger Gábor
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„1922” feliratú kockakövek
A kőszegi hegyekben túrázó akarat-
lanul is találkozik az országhatárt 
jelző, „1922” feliratú kockakövek-
kel. Január végén, a hóesés előtt 
jártunk Szabó László kíséretében a 
Hámorokban. A hegyoldalban ve-
zető köves út mentén egyik, majd 
a másik oldalon vannak elhelyezve 
az „1922” feliratú, Trianont idéző 
kockakövek, mögöttük a piros-
fehér-zöld színre festett oszlop. Az 
osztrák gazda, amíg ezen az úton 
halad, helyenként magyar földön 
jár, majd áttér az egykori magyar 
földre. Csak így tudja megköze-
líteni a pisztrángos tavait, ahova 
a kőszegi hegy tiszta forrásvize 

folydogál. Az omladozó patakfalat 
osztrákok erősítették meg. Innét 
csak ötven méter, hogy elérjük 
azt az aszfaltos, köves hegyi utat, 
amely a Vöröskereszttől indulva 
körbeöleli a hegyet. A meghúzott 
határt egykoron drótkerítés jelezte, 
mostanra már csak a kockakövek, 
és a kerítés maradékai jelzik az or-
szághatárt. Az avarban szétszórva 
hever az ott felejtett „andráske-
reszt”, és az összekupacolt szöges-
drót halmazok. Jelzés értékű az er-
dősávban húzódó nyírfasor, amely 
korábban a fáktól megtisztított 
határsávot mutatja az arrajárónak. 
(Így van ez az egykori vasfüg-

göny helyén 
is, amely a 
tényleges ha-
tártól többszáz 
méterre vagy 
kilométer tá-
volságra is 
lehet.) 
A kőszegi 
h e g y o l d a l 
egyetlen meg-

maradt őrháza a 
Hámorokban van, 
azon a szakaszon, 
ahol az út a meg-
maradt, és az el-
választott magyar 
földön halad. A né-
hány négyzetméte-
res házikó omlado-
zó vakolatán felíra-
tok emlékeztetnek a 
múltra: „Itt jártunk 1946. IV. 28-
án Fehér János – Németh Ferenc 
1948. április  –  Juhász Gyula öm.  
Keresztes János honvéd, – Guta… 
János honvéd. Itt jártam. 1948. 
V…” Nemcsak a feliratok jelzik 
a határőr funkciót, hanem az a 
téglafalba mélyített gúla formájú 
lőrés is, amely az osztrák oldalra 

irányította a figyelő szempárt. Az 
őrház teljes múltját kevesen is-
merhetik, talán egyedül „tudhat” 
mindent a mellette lévő – törzsé-
nél az egy méter átmérőt bőven 
meghaladó – fenyőfa, amely „lát-
hatta” az „1922” feliratú kockakö-
vek lerakását is.

kámán z
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Kőszegszerdahely – ÖTE
Február 7-én a kívülálló számára 
a közösségformálás igazi példá-
ját mutatta be a 2014. évi mun-
kájukról tartott beszámolóban a 
Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület. Mersich Miklós elnök 
szavai szerint névjegykártyákat 
osztottak szét a faluban azért, hogy 
a bajba jutott személy(ek) közvet-
lenül tudják elérni a tűzoltókat. Ők 
azok, akik mindig tettre készek. Az 
adatok szerint 127 féle esemény-
ben, programban vettek részt, 18 

műszaki mentés mellett végeztek 
társadalmi munkát is. Felkeresték 
az egyedül élő, beteg embereket, 
hogy szükség esetén segítsenek az 
ellátásukban. Havat takarítottak, 
homokot szórtak a közutakra a 
biztonságos közlekedés érdekében. 
A tavaszi, nyári esőzések jelentős 
feladatokat róttak az önkéntes 
tűzoltókra. Házak, utak, értékek 
kerültek veszélybe. A tűzoltók nem 
kevés munkaórában, több esetben 
munkahelyükről indultak „haza” 

menteni, elhárítani a veszélyt. A 
munkáltatók hozzáállását is meg-
köszönte Mersich Miklós elnök.
Az ÖTE számára igazi örömet je-
lentettek a sikeres pályázatok, 
amikor nemcsak felszerelésük 
gazdagodott, hanem a szertár fel-
újítását is el tudták végezni. Ehhez 
szükség volt a helyiek jó szándékú 
segítségére és munkájára is. A biz-
tonságos működésük érdekében 
szervezetten gyűjtöttek vasat a 
lomtalanítás időszakában. Húsvét-
kor a falu lányait is meglocsolták 
a 4 m3 vizet szállító Steyr tűzotó 
autójukkal. Az eredményes beveté-
sek mellett, vagy inkább érdekében 
folyamatasan képezték magukat 

az év során, magukhoz csatoltak 
– a beszámoló időpontjában esküt 
tett – 13 fiatalt (a bal oldali ké-
pen). Elkezdtek egy új korszakot, a 
polgárőrség feladatait is magukra 
vállalták, amit a nevük megváltoz-
tatásával is jeleztek. Seper András 
tűzoltó ezredes és Lakatár Gábor 
tűzoltó őrnagy köszönetüket fe-
jezték ki az elvégzett munkáért, 
a fiatalos lendületért. A megyei 
polgárőrség képviseletében Krug 
Gusztáv kiemelte a civil egyesü-
letek jelentőségét, miután megis-
merte a Kőszegszerdahelyi Önkén-
tes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 
példaértékű tevékenységét. 

kámán z
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Szabálytalan nekrológ
Hortobágyi Ferenc testnevelő tanár 

Élt majdnem 82 évet.
Kiről emlékezzek?  A Testnevelő Ta-
nárról? A barátról? A Színjátszóról? 
A Sminkmesterről? 
Tősgyökeres kőszegiként a szom-
bathelyi kereskedelmi iskolában 
érettségizett, azután került a le-
gendás Testnevelési Főiskolára, 
ahol a tornászcsapat oszlopos tagja 
lett. 1956-ban jött vissza Kőszeg-
re. Nyugdíjba vonulásáig tanított 
az állami Fiú Iskolában, a bersek 
József általános Iskolában, a Me-
zőgazdasági és Kertészeti Tech-
nikumban, majd végül a Jurisich 
Miklós Gimnáziumban. A felsorolt 
intézmények mindegyikében ma-
radandót alkotott, hol egy tornász 
csapattal, hol egy új foci-, kézilab-
da-, kosárpályával, vagy egy atlé-
tikára alkalmas pályával tette le a 
névjegyét. Következetes, szigorú és 

igazságos tanár volt. 
Az általános iskola ne-
gyedik osztályába jártam, 
amikor először találkozhat-
tam Vele a fiú iskola tornász 
csapatában szerepelve.
Nagyszerű, felemelő és fe-
lejthetetlen számomra az 
a városi sportünnep, amin 
kisiskolásként, tornászként 
már én is részt vehettem. 
Feri bácsi fehér, hosszú 
tornász nadrágban, fehér 
trikóban, kezében a ma-
gyar zászlóval, egy motorkerékpár 
oldalkocsijában állva, a sor elején 
vezette a teljes felvonulást, a város 
diákságát a sportpályára, a Petőfi 
térre. A bemutatók után Feri bácsi 
óriáskörözött a nyújtón, majd egy 
szép szaltóval fejezte be a gyakor-
latot.

A „tekiben” Tóth Sándor veze-
tésével működött egy legendás 
irodalmi színpad. Feri bácsi volt 
a sminkmester. Fantasztikus évek 
voltak és a befejezés is hasonló 
volt. 1968-ban az érettségi után 
kaptunk meghívást Egerbe, az 
Agria játékokra. Két diák – akik két 

professzort alakítottak volna – nem 
tarthatott velünk, így aztán Tóth és 
Hortobágyi tanár urak álltak be a 
szerepbe. Vérbő humorral oldották 
meg a komoly feladatot…, de so-
rolhatnám az emlékeket.
Felnőttként összejáró barátok let-
tünk, születés és névnapoztunk, 
majd már a kertünkben is segéd-
kezett. Nagy lelkesedéssel és fá-
radhatatlanul tette a maga kitűzte 
napi feladatait. Amikor az egészsé-
ge már nem engedte, néha egy kis 
beszélgetéssel összekötve élvezte a 
kert csendjét. 
Az utolsó nap megmarad  nekem,  
a kórházi ágyon fekve, már nem 
válaszolt a  kérdéseimre, a szeme-
in láttam már a készülődést….. A 
kiváló tanár, pedagógus, jó barát 
sportos, izmos alakját  a  megfá-
radt test váltotta fel. Fájdalmas 
volt így látni, de kívánom: a fehér 
tornatrikós, csupa izom testnevelő 
tanár maradjon meg mindenkinek 
az emlékezetében! 

Bakos György 

Szelídséggel párosuló karizma, és 
talán mindenek előtt bátorság, az 
újra-felfedezés, az önkorrekció, a 
továbblépés bátorsága, minden-
re nyitottság, állandó párbeszéd 
minden rendű és rangú emberrel, 
kérdezés és szelíd kérdőre vo-
nás, szellemi, lelki függetlenség, 
távolságtartás szekértáboroktól, 
eleganciával párosuló polgári szel-
lem, nem szűnő (gyakran naivnak 
nevezett) szándék a társadalmi 
környezet jobbítására, egy ember, 
aki állandóan tanul, de akit nem 
szorítanak korlátok közé  külső sza-
bályok, diszciplínák, aki könnyedén 
átlépi a tudományok szigorú ha-
tárvonalait, akiből hiányzik öntelt-
ség,  önhittség, könyörtelenség, aki 
sosem emelt piedesztált magának, 
nem lovagolta meg sem a sikereit, 
sem az őt ért sérelmeket. Aki min-
denkinek adott egy újabb esélyt.
( …)
Egyik utolsó előadásod a kék égen 
váratlanul felbukkanó fekete haty-
tyúkról szólt, azaz váratlanul fel-
színre törő, új gondolatokról. Azt 

mondtad, ilyen fekete hattyúknak 
kellene megjelenniük Kőszegen. És 
valóban: új gondolatokat új módon, 
lefegyverző eleganciával és egysze-
rűséggel tudtál megfogalmazni, 
úgy, hogy aki hallja őket, észre se 
veszi, és új módon tekint a világra: 
mást lát és máshogyan. Észre se 
vettük és a váratlan ötletek, szép 
megsejtések világa alakult ki körü-
lötted, azaz mibennünk.
Így történt, hogy bár nagyon hi-
ányzol, de nem űrt hagytál magad 
után, a szeretet és az együttműkö-
dés szelleme, az együttgondolkodás 
igénye, a fontolgatás gyönyörűsége 
velünk maradt. Halhatatlan-e az 
emberi lélek – kérdezted – vála-
szom: igen, ha másokban él to-
vább, megismételhetetlen módon. 
Ez, tudjuk, nem adatik meg min-
denkinek, de Neked Elemér, meg-
adatott. 
( …)
Megerősítettél abban, hogy soha-
sem szabad feladni: gigászi küz-
delmed az élet értelmetlensége és 
a még értelmetlenebb elmúlás és 

feledésbe merü-
lés ellen sikerhez 
vezetett: sokan, 
akik itt állnak és 
még többen, akik 
nem lehetnek itt, 
a Te értelemmel 
teli életedből me-
rítenek energiát 
a folytatáshoz. 
Ezért sokan nem 
búcsúzni jöttünk, 
inkább elhozni a 
jó hírt: folytatjuk 
Elemér!
Meglesz, mond-
hatnám, megvan 
a Műhely és meg-
ígérem, folytat-
juk a reformkort, ki fogjuk találni 
Magyarországot, talán egy kicsit 
Közép-Európát is, de elsősorban 
önmagunkat. Hogy hogyan? Ké-
telkedve és reménykedve, keres-
ve-kutatva a jobb és a még jobb 
megoldásokat. De mindenekelőtt 
sok-sok öniróniával, tartva a tá-
volságot a szekértáboroktól, és 

Derült égből fekete hattyúk:
jó hír Hankiss Elemérnek

ha kell, önmagunktól.  És minden 
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy 
egy igazságosabb és emberibb, ne 
pedig egy idegenebb és ádázabb 
világot hagyjunk magunk után.
Részletek Miszlivetz Ferenc  
2015. január 31-én, Budapesten, 
a Farkasréti temetőben elhang-
zott búcsúztató beszédéből.

G
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búcsúzunk

Kendik Miklóstól
(1937 – 2015)

aki 1990 – 2014 között 
Kőszegpaty község

polgármestereként tevékenykedett 
a településért és lakóiért.

Osztozunk a hozzátartozók
gyászában.

Kőszegpaty község lakossága,
képviselő-testülete,

a hivatal köztisztviselői

Greguss László (1939 – 2015)

÷Azt mondta nekem a debreceni 
kardiológus-professzor, hogy ta-
nár úr, ebből bármikor baj lehet, 
Ezt meg kell műteni” – mesélte 
nem is olyan régen a levéltárban. 
÷De én nem engedtem. 2015. ja-
nuár 30-án, azon a szeles, havas 
délelőttön bevásárlásból hazafelé 
érte a halál. A hír előbb érkezett 
egyetlen fiához Debrecenbe, mint 
a posta. A csomagban unokáinak 
küldött könyvek lapultak, az egyik-
ben megjegyzés: ÷Ezt tanuld meg, 
mire Debrecenbe érek. Majd ki-
kérdezem”. Egy gondos, szerető 
nagypapa, egy ízig-vérig pedagó-
gus utolsó üzenete volt. 
Alig egy héttel később emlékek so-
kaságát idéztük fel az ifjabb Greguss 
Lászlóval. ÷Ettől kezdve felnőtt let-
tél” - próbáltam vigasztalni. Egy 
dologban azonnal egyetértettünk, 
hogy amikor édesapja beszélgetett 
– színes, intellektuális egyénisé-
gének megfelelően –, mindent és 
mindig egyben elő is adott, drama-
tizált. ÷És azt tudod-e” – tette fel a 

kérdést számtalanszor, hogy aztán 
páratlan memóriájával, tanulsá-
gokkal fűszerezve meg is válaszol-
ja. Igazi, vérbeli tanárok sajátja ez. 
„Ezt tartotta igazán hivatásának” 
– írta vissza Laci fia. Nagybetűkkel 
emelte ki ezt, pedig édesapja nagy-
apai örökségként agrármérnöki ok-
levelet szerzett 1962-ben Óváron. 
Tett is egy-két kitérőt a tej- és a 
sajtgyártásban. 1973-ban került 
Kőszegre. Előbb a „teki”-be, a me-
zőgazdasági szakközépiskola, majd 
1985-től a gimnázium nevelőtaná-
ri státuszába. Elmúlt harminc éves, 
amikor újra iskolapadba ült, hogy 
a pesti egyetemen, pedagógia sza-
kon abszolváljon. 
Valamiképpen tehát bölcsész ma-
radt. 1958-ban érettségizett az 
óvári Kossuth gimnáziumban, de 
ötven évvel később is hálával emlé-
kezett arra, hogy ott Gábor Pál film-
rendező tanította neki az irodalmat. 
÷Láttátok már az óvári gimnázi-
um történetéről szóló kötetet?” 
– kérdezte, és nyomban elkészí-

tett egy kőszegi 
tervezetet, majd 
munkához fogott. 
Aztán Pestre uta-
zott a Hadtörté-
neti Levéltárba, 
és szívós, több 
havi munkával 
kikutatta a II. vi-
lágháború kőszegi 
áldozatait. Ez a 
névsor – a tanár 
úr legnagyobb 
történelmi érde-
meként – 2000 
óta ott olvasható a bencés székház 
emléktábláján.
1994–2006 között nagy felké-
szültségű képviselőként rengete-
get tett a város szociális és orvosi 
ellátásáért. A 2008. évi megyei, 
valamint 2013. évi ÷Kőszeg vá-
rosáért” kitüntetése is ezért dicséri. 
Képes volt felülni a vonatra, hogy 
Csornán megnézze, hogy milyen 
forgalma van a Penny Market-nek, 
mielőtt döntés született a kőszegi-
ről. Lehet, hogy azon a délelőttön 
is ott vásárolt be? Tanárnő felesége, 
Gyöngyi már nem várhatta otthon, 

hiszen 2012-ben meghalt. És Deb-
recen is hiába várakozott arra, hogy 
visszahívja. A 2015. február 12-én 
kívánságára felesége mellé temet-
ték az Őrségben, Viszákon. Szegedi, 
kúnágotai, abai, nyíradonyi, óvári 
és kőszegi állomásai után megér-
kezett végső nyughelyére. Az anyai 
részről erdélyi származású, katoli-
kus Greguss tanár úr innen üzeni 
fiának, református lelkész menyé-
nek és három unokájának: Máriá-
nak, Illésnek és áronnak, hogy egy 
közös Istenük van.

dr. Bariska István

Kendik Miklós Kőszegpaty 
volt polgármestere 2015. 
február 3-án 78. életévében 
elhunyt. Azon kevesek közé 
tartozott, aki mindig közéleti 
ember volt. 1990. szeptem-
ber 30-án megválasztották 
Kőszegpaty község polgár-
mesterének. 
Megbízatását ettől kezdve a 
község választópolgárai min-
den önkormányzati válasz-
táson megújították, mígnem 
2014-ben visszavonhatat-
lanul kimondta: „Jöjjenek a 
fiatalok!” Lehet érzett vala-
mit, vagy csak a 77 év súlya 
mondatta ki ezt. A legvalószínűbb 
a józan ember bölcsessége, hogy 
ennyi idősen 24 év után át kell adni 
a stafétát.
Igen, józan és bölcs ember volt, 
tudott hallgatni, tudott elszántan 
vitázni, keresni a jó kompromisz-
szumokat és mindenkor fel tudta 
mérni határait. Demokrata volt, aki 
hitt a többség igazában.

Kőszegpaty község Önkormányzata 
sosem tartozott a jómódúak közé, 
ezért mindig előre gondolkod-
va, céltudatosan kellett a testület 
munkáját, a falu életét szervezni, 
takarékoskodni, csak így lehetett a 
fejlesztéseket tervezni.
Tevékenysége meghatározó volt 
abban, hogy kiépítésre került a 
víz-, a csatorna- és a gázhálózat; 

Ismét elment egy jó ember megújultak az utak, járdák; kiépült 
a telefonhálózat; kábel TV; mind-
az, amitől egy falu megfelel a mai 
kornak.
Pártolta az Önkormányzatok tár-
sulását, meggyőződése volt, hogy 
együtt erősebbek vagyunk, össze-
fogva messzebbre lehet jutni.
Nagy szíve volt, szeretett adni, se-
gíteni, és sosem várt viszonzást.
Mélyen érző emberként 
megviselte a sikerte-
lenség, ha valamiben 
meg kellett hátrálni, ha 
valami nem a fejlődést 
szolgálta.
Hűséges típus volt, aki 
nemcsak párjához, kis-
számú munkahelyéhez 
is ragaszkodott. 
Igazi kőszegpatyi lokál-
patrióta volt, mértékte-
lenül szerette faluját, az 
ott élő embereket.
Alig akarjuk elhinni, de 
tevékeny életútja lezá-
rult. Alkotó közéleti em-
berként, munkatársként, 
barátként, ismerősként 
hatalmas űrt hagyott 

maga után, de mégis tovább él 
bennünk és tárgyiasult tetteiben.
Szeretnénk hinni, hogy az égben 
felhő-fotelben ülve, kacagva néz 
le ránk.
Mi itt a földön elfogadjuk az elfo-
gadhatatlant. Földi utad emlékét 
megőrizzük.
 Tóth János
    jegyző
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amatőr kategóriában – tudtuk meg Hor-
váth Mártától, a csoport vezetőjétől. A „Mon-
ti csárdás” az MLTSZ Őszi Kupája után, 
itt is nagy sikert aratott, első helyet és
egy budapest bajnok Kupát nyert el! Ez a díj 
az egyik legmagasabb szintű elismerés ezen a 
versenyen. Második lett az itthon is jól ismert 
„Sway” Tolnay Veronika énekével, és a „Candy 
man” c. mazsorett show tánc a felnőtt korcso-
portban. ugyancsak dobogóra került a „Hajrá 
lányok!”  c. pomponos mazsorett show tánc.
A bE-JÓ Történelmi Táncegyüttes dupla jubile-
umra (10+20) készül. A válogatott összeállí-
tással színpadra álló csoport június 7-én várja 
a rajongókat, a barátokat, a családtagokat, és 
azokat, akik szívesen töltenek egy vidám dél-
utánt a lányokkal.

Összeállította: TáF.

Visszatekintő
Csalók járják a vidéket! Ismeretlen személyek 
jelentek meg megyénkben, akik a VASIVÍZ Zrt. 
alvállalkozóinak adják ki magukat. „Ellenőrzést 
és csatornatisztítást végeznek az ingatlanok-
hoz tartozó belső vezetékekben” – tudtuk meg 
Zsebők Györgyi kommunikációs referenstől. Fi-
gyelem! Ilyen jellegű munkát – ingatlanon be-
lül – a VASIVÍZ Zrt. nem végez, és nem végeztet 
alvállalkozókkal sem!
Megújult a Balog iskola udvara. A december 
13-i átadás alkalmával Huber László polgár-
mester úr és az iskola igazgatója, Földesi János 
vágta át a nemzeti színű szalagot. 
Az évek múlásával a bekerített udvarra néző 
teraszok burkolatai balesetveszélyessé váltak, 
szükségessé vált a felújításuk. A szülői munka-
közösség és az iskola alapítványa összefogott a 
felújítás érdekében, és hogy a játszótér is meg-
újulhasson. A város csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, és 4 millió 275 ezer forint támogatást 
adott. A régi töredezett kültéri burkolatot új 
térkő váltotta fel. A teraszok így nagyobbak és 
kényelmesebbek lettek.
A kivitelezési munkálatokat a Kani ’75 Kft. vé-
gezte. 

Az udvaron új játékok kerültek kihelyezésre. (A 
képen Huber László és Földesi János a gyerekek 
társaságában. Fotó: Ohr. T.) A Szülői Munkakö-
zösség négy évi kemény munkájának eredménye 
az uniós előírásoknak megfelelő udvari játszóvár 
és játszóeszközök elhelyezése.
„Megvalósult a régi álom, ezáltal hatvan gyer-
mek tud a kényelmes padokon és asztalokon 
tematikus órák keretében a jó levegőn tanulni. 
Köszönet ezért a Kőszegi balog Iskoláért Alapít-
ványnak” – mondta el Németh Szilvia.
„Aktívan a Natúrparkban” címmel ismét ve-
télkedőt hirdetett az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület. Somogyi Györgynétől megtudtuk, hogy 
a népszerű versengésbe Kőszegről 19 csapat 
nevezett. Jelentkezett még Gyöngyösfaluból és 
Kőszegszerdahelyről 2-2, Csepregből és Szom-
bathelyről 1-1 csapat. A megmérettetésben a 
„nagyobbacskák” is részt vesznek: 6 középis-
kolás, 2 felnőtt és 2 családi jelentkezés is van. 
Összesen 25 csapat 100 fővel igyekszik megvá-
laszolni a havonta feltett kérdéseket.
Az egyesület honlapja is megújult. Az IGEN 

projektnek köszönhetően már kétnyelvű, új 
dizájnnal kialakított felületen tájékozódhatunk. 
A fejlődést mutatja, „hogy a megújult honla-
punk (www.naturpark.hu) mobiltelefonon, op-
timalizált verzióval, is böngészhető” – mondta 
Somogyi Györgyné irodavezető. 
Január végén jött a hír: – A 2014 decembe-
rében megrendezett egyfordulós országos törté-
nelmi és műveltségi levelezős csapatversenyen 
több mint 300 tanuló mérte össze tudását. 
A tény számunkra azért fontos, mert a bersek 
iskola csapata – Horváth Márta tanárnő vezeté-
sével – harmadik helyezést ért el. 

A 6.b osztályból Weidl T. Márk, Őri Kilián, 
Czimber Márk, Kulcsár Krisztián és Tóth Huba 
benedek sikeresen oldotta meg az összetett, a 
kor szemléltető eszközeit is igénylő feladatsort. A 
fiúk tudását mutatja, hogy a maximális 100-ból 
96-ot elértek, 45 csapat közül lettek dobogósok! 
Gratulálunk!
Budapesti Bajnok Kupát érdemelt ki a bE-
JÓ még a múlt év végén. Az eredmény azonban 
nem feledhető, hiszen a népszerű rendezvényen 
261 produkcióval mintegy 1600 versenyző sze-
repelt. 
– A bE-JÓ lányokkal, nagy létszámú, formá-
ciós táncokkal neveztünk be a professzionális
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Anyakönyvi hírek
Házasság: Káló Julianna Erzsébet – Csuka 
béla.
Halálozás: Hetényi Jánosné szül. Polgár 
Mária, Greguss László Zoltán, Klein Antalné 
szül. Tangl Krisztina és Sombor Mihályné 
szül. Szentesy Theodora Vilma.

áLLásHIrdetés
LAkAtOs vagy VILLANYSZERELŐ 

vagy MecHAtrONIkus szakmunkást 
keresünk!

Feladatkör: 
 raktárvezetés,
 Árufogadás és küldés
 Porfestő és lakkozó szerszámok,  
 gépek javítása, karbantartása.

Elvarások:
 Önálló munkavégzés
 Jó technikai és szervezői érzék
 Német nyelvtudás

Munkavégzés helye: KŐSZEG

Amit biztosítunk:
 Fix jövedelem
 Betanítás
Kérjük küldje fényképes önéletrajzát:
m.rudolf@p2-service.hu

P2 Wagner Service Kft.
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bole. Već ljeta 
dugo glavna 
nagrada je na 
ovom balu  bi-
cikl / dvokol-
ce,- dar Tibora 
Szárnyas vo-
ditelja kiseške 
prodavaonice 
za željezne 
stvari. A srićan 
dobitnik ovput je nastao Istvan Mersich iz Hrvat-
skoga Židana, ujedno  tancoš  HKD-ja „Čakavci”. 
No volju si nisu zgubili ni oni kim je ruka ostala 
bez fašenjskoga „dara”,  jer odlična atmosfera je 
za neke  veseljake držala sve do rane zore. Već su 
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Šandor Petković, Ivan Bušić i 
László Huber  pri  prijateljsko-
mu  razgovoru         (Foto: Tiho)

Hrvatski bal u Kisegu
Lipo nakinčena Viteška dvorana je čekala goste u 
Jurišičevoj tvrdjavi od 19 uri 31. januara u Kise-
gu. Šampanjac kod ulaznih vrat, ukusno prostrti 
stoli su dali okvir ovoljetošnjemu hrvatskomu 
balu. Oko 200 ljudi je skupa došlo do početka 
kulturnoga programa. Med časni gosti po prvi put 
je sudjelovao na balu mjesne hrvatske zajednice 
savjetnik Veleposlanstva rH u budimpešti Ivan 
bušić, da zajedno sa Šandorom Petkovićem pred-
sjednikom HS-e Kisega otvoru balsku zabavu.
Lipa je tradicija da svako ljeto nastupaju druge 
kulturne grupe iz kiseške okolice ili iz prijateljskih 
naselja. Ljetos su nam folkloraši HKD-ja „Ča-
kavci” i tamburaši „Židanci” s tanci i melodijami 
ugrijali srca već na početku. Isto je tradicija da 
jedna od najbojih gradišćanskih bendov, petrovi-
ski Pinka bend, nudi cijelonoćnu zabavu na ovoj 
priredbi. Ovput je muzički plamen gorio još jače i 
zbog toga ča je pjevačica Sabina Kapitar-Wagner 
ov dan svečevala svoj okrugli rodjendan. O tomu 
se nisu pozabili ni organizatori ni gosti, kada su 
joj skupnim pjevanjem i turtom čestitali. Mjesto 
za tancanje je bilo skroz cijelu noć zauzeto. Lju-
di su se dušom i tijelom naprikdali mesopusnoj 
slobodi. Kod stolov išlo je razgovaranje i šala a 
veslje i zadovoljstvo su pomagale dobre vičere i 
raznovrsne tekućine. Vrhunac ovih balov su tom-

se jutrašnji  lampuši važigali na neki ubloki kada 
su  se zadnji gosti krenuli k domu.
Hrvati su i s ovom prilikom širili dobar glas hr-
vatskih susretov i medjusobnoga prijateljstva u 
Kisegu.

Marija Fülöp Huljev
Január utolsó szombatján rendezte meg a 
kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ez 
évi hagyományos Horvát Bálját. A közkedvelt 
eseményen első ízben képviseltette magát a 
magyarországi Horvát Nagykövetség Bušić 
Iván tanácsos személyében. A jó hangulatú 
estét a horvátzsidányi ÷Čakavci“ tánccsoport 
és a ÷Zidanci” tambura együttes nyitotta meg. 
A hajnalig tartó táncmulatsághoz a zenét a 
szentpéterfai ÷Pinka bend“ már hagyomány-
szerűen biztosította. Nem csak a teríték volt 
ízlésesen rendezett, a Strucc vendéglő étkei  
is kiválóak voltak.

Šandor Petković, Ivan Bušić i 

Židanski tancoši HKD ÷Čakavci“ zahvalu se 
zadovoljnoj publiki              (Foto: Harsányi)

Dobitnik glavne nagrade Istvan Mersich  
isprobava  svoj novi bicikl.      (Foto: Harsányi)

Német nemzetiségi hírek
Deutscher Rezitationswettbewerb in Stein-
amanger
A balog iskola diákjai ismét nagy sikerrel sze-
repeltek november 20-án, Szombathelyen, a 
német nemzetiségi vers- és prózamondó 
versenyen, ahol Vas és Zala megye német 
nemzetiségi iskoláinak legjobb előadói mérték 
össze tudásukat. Az izgalmas iskolai fordulóra 
32 fő jelentkezett, a szombathelyi versenyre 17 
tanuló jutott tovább. 
A kötelező vers mellett már egy szabadon vá-
lasztott mű is segített abban, hogy tehetségüket, 
felkészültségüket megmutathassák.
Akikre különösen büszkék lehetünk, azok a ta-
nulók, akik a regionális döntőben Moson-
magyaróváron nemcsak iskolánkat, hanem 
megyénket is képviselhetik. 
A regionális fordulóra továbbjutottak:
2. kategória: Pásztor Anett 1. hely, Németh 
Laura 2. hely, 3. kategória: Berzsenyi Laura   
3. hely, 4. kategória: Váradi Veronika 1. hely, 
Gurisatti Jázmin 2. hely, Horváth Loretta 3. 
hely, Németh Anna 4. hely.
Felkészítő tanárok: Ambrusné Kluk Andrea, 
Bozsodi Zsuzsanna, Horváthné Erdősi Szil-
via, Kornerné Kosztich Julianna, Nyergesné 
Kornfeind Anita Mária. 

Szívből gratulálunk, jó 
felkészülést és hason-
lóan szép eredménye-
ket kívánunk a tavaszi 
regionális fordulóban!
13-er Schwabenball 
in Güns
A német önkormányzat 
a Jurisics-vár lovagter-
mében rendezte meg 
a Sváb Bált, melyen 
a tavalyinál többen, 
százhúszan foglaltak 
helyet az asztaloknál.  
Kőszegfalvi Ágnes elnök üdvözölte a meghívott 
vendégeket, barátokat, akik   a  környező osztrák 
és magyar településekről  érkeztek, majd Básthy 
Béla Kőszeg alpolgármestere németül és ma-
gyarul köszöntötte a bálozókat. Mondandójában 
kifejtette, hogy nemzetiségi közösségek szívesen 
vesznek részt a város kulturális életében, a kö-
zösségszervezésben.
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus műsora 
megalapozta a hangulatot, a   Pornóapáti Tánc-
csoport tagjai ismét   elfogadták a meghívást és 
fellépésük nagy sikert aratott.
A sváb bálban a Mulatósok(k) zenekar nótáira 

hajnalig ropták a táncot, az Arany Strucc Szál-
loda és Étterem finom vacsorát szolgált fel és 
üzemeltette a büfét. A felajánlóknak köszönhe-
tően nagyon jól sikerült a tombolasorsolás is.
Éjfélkor egy kőszegfalvi népi hagyományt, az 
÷Asszonyfarsangot / Weiberfasching” eleve-
nítették fel: különböző maskarákba beöltöztek 
az asszonyok, és fakanállal táncoltatták meg az 
asztalok mellett ülőket.
Többen jelezték, hogy jövőre újra találkoznak a 
remek hangulatú sváb bálban. 

      Kőszegfalvi Ágnes 
                         NNÖ elnöke             
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„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a 
politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fö-
lötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonos-
sága az a mindeneken felülálló erő, mely ellen 
tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben 
értelmüket vesztik a szögesdrótok” – idézte Wass 
Albert szavait a Magyar kultúra napján Keszei 
balázs gimnáziumi igazgató a lovagteremben 
megtartott ünnepségen. Egyebek mellett hoz-
zátette: „Mi kell tehát ahhoz, hogy meg tudjuk 
őrizni kultúránkat és ezzel együtt nemzetünket 
is. Sok más apró dolog mellett ennek három 
fontos összetevője van. A nyelv, a hazaszeretet 
és az ökopatriotizmus.” 

Az ünnepi műsorban közreműködött: balogh 
Endre, Stuller Damján, Stuller Géza, blahunka 
Annamária, Stuller ágoston, Máté Anna és both 
ágnes, valamint Horváth Anikó, Nyúl Dorina, 
Cserkuti ádám és Krizmanits Anna.

A Magyar kultúra napjához kapcsolódva ren-
dezte meg a Dr. Tolnay Sándor általános Iskola 
hagyományos rajz- meseíró- és versmondó ve-
télkedőjét január 20-án. Legeredményesebben 
az alábbiak szerepeltek:
Meseíró verseny (Zsűri: balogh Józsefné, Molnár 
Péterné): brenner ádám (Tolnay), Kriston Zille 
(Tolnay), Kolnhofer Csenge (bersek). rajzver-

seny (Zsűri: Veress Éva, Dr. Nárainé Kolostori 
ágnes): Hodics Hunor (ovis), Hittaller rebeka 
(Tolnay), Varjasi Eszter (Tolnay), Szafián Do-
rottya – Szafián Petra (Tolnay), Novák Henri-
etta (Tolnay). Versmondó verseny (Zsűri: balog 
Zoltán, Devecsery László, Dr. barityné Házi 
Ottília, Tóthárpád Ferenc, Máté Mihályné): Opra 
Kolos (Lukácsháza), Kercselics Kitti (Tolnay) 
és ujhelyi barna (Tolnay), Gyurácz boglárka 
(Csepreg), Szafián Petra (Tolnay), Novák Hen-
rietta (Tolnay).

Stuller Géza felajánlásaként feleségével, ág-
nessel és gyermekeivel, Damjánnal, és ágos-
tonnal jó hangulatú koncertet adott az SOS 
Gyermekfaluban 2015. február 1-jén. A Stuller 
házaspárnak közel tizenöt éves kapcsolata van 
a gyermekfaluval. Először négy éve adtak kon-
certet a falu lakóinak. Előadásukban Popper, 
bach, Merk, Csajkovszkij, Vecsei művek hang-
zottak el.

„Az SOS Gyermekfalu gyermekei minden mű-
sorszám után nagy tapssal jutalmazták a gye-
rekek produkcióját, s ajándékot is adtak búcsú-
zásként a családnak” – nyilatkozta Szilágyi Imre 
faluvezető.

A Csók István Művészegyesület tizenkét al-
kalommal tervez kiállítást az év folyamán. Ezek 
közül három külön kiemelendő. Márciusban ren-
dezik a hagyományos születésnapi tárlatot, áp-

rilisban pedig az első Kőszegi Tavaszi Művészeti 
biennále vendégei lehetünk. Ezen az alkalmon 
– több helyszín bevonásával – bemutatkoznak 
a testvérvárosok és Sopron, Győr, a balaton 
környék művészeti egyesületeinek alkotói is. Az 
évet az adventi kiállításukkal zárják majd.

– Kilenc gyermeket keresek! – így szólítja 
meg Jencsky beatrix az ifjakat, hogy egy kiál-
lításon közösen szerepeljenek. A kiállítás címe: 
„Nyitott szemmel, tiszta lélekkel! Avagy ki él 
korlátok között?”.  
A jelentkezés feltétele a 6–10 éves korhatár, a 
kőszeg vagy környékbeli lakhely, és – FIGYE-
LEM! – nem akadály az sem, ha a rajz osztályzat 
csak hármas.
– Három A/4- es méretű rajzot kérek, természe-
tesen szülői jóváhagyással, szabadon választott 
technikával a 9724 Lukácsháza, Nagycsömötei 
u. 2. postacímre. A határidő április 30-a – 
mondta az alkotó. 
A kiállítás november 7-én lesz, amelyre be-
atrix és a gyerekek közösen készülnek fel. Az 
alkotások árverésre kerülnek. Az összegyűlt 
pénzt egy súlyosan sérült fiatal gyógyítására 
ajánlják fel.

Városunk (egyik) szobagitárosa, gitárgyűjtő-
je: Kajdacsy Tibor. A „szobarocker”műfaj körül-
belül tíz éve terjedt el a világban. Hazánkban is 
20-30 képviselője akad, akik saját stúdióikban, 
eredeti előadók által készített zenei alapokra 
úgynevezett backing Track-re játsszák fel pro-
dukcióikat, egyesek közösségi oldalakra feltöltve 
osztják meg. 

Ebben az évben ünnepli az 50. jubileumát a 
Miskolcról indult, kőszegiek által nem biztos, 
hogy ismert Cyklon ’65 zenekar, amelynek ala-
pító tagjai az 1984 óta Kőszegen élő Kajdacsy 
Tibor, és a nagykanizsai bacskay Zoltán voltak. 
Kajdacsy Tibor a 2013-ban megnyitott buda-
pesti Hírességek Csarnokának is alapító tagja. 
A rock Múzeumnak hangszereket és relikviákat 
adományozott. A legújabb hírek szerint az egy-
kori Ciklon ’65 jubileumi koncertre készül. Szól-
jon hát a zene! Hajrá Magyarrock!

Összeállította: TáF
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A 105.
Legutóbb 2010-ben mutattuk 
be ribnikár Antalt – Tóni bá-
csit – a Kőszeg és Vidékében. 
Akkor a századik születésnap-
ján köszöntöttük. Most pedig 
– hogy múlik az idő – január 
25-én már 105 gyertya került 
jelképesen az ünnepelt tortájá-
ra. Az idős, egykori szabómes-
ter, az Evangélikus Szeretet-
otthon lakója. (A képen balra 
ül, mellette Maitz Imréné. Hátul 
balról jobbra ágh Péter, Huber 
László és baranyay Csaba). Szép 
környezetben, gondoskodásban 
telnek napjai. 
A január 23-i köszöntő alkalmával 
a bE-JÓ Táncegyüttes varázsolta 
csillogóvá az ünnepet. Tompa Sára 
első osztályos kislány pedig arról 
mondott verset, hogy milyenek is 
a nagyapák. Hogy milyenek, hogy 
miként alakul egy ilyen hosszú élet? 
Erről Huber László polgármester is 

szólt, aki sorra vette az ünnepelt 
fontosabb életútállomásait: 1910. 
január 25-én bécsben született. 
Szüleit nem ismerte, nevelőszülők-
nél élt. Matus József szabómester – 
az utolsó nevelőszülője – adta ke-
zébe a szakmát. Tizenkilenc évesen 
már, mint végzett szabó dolgozott. 
A másodi háború idején katonaru-
hákat varrt, melynek következmé-
nyeként a siralomházat is megjár-
ta. 1942-ben feleségül vette Szabó 
Máriát. Vasvárra költöztek, műhelyt 

nyitott. 1946-
ban született a 
lánya Katalin, 
aki ma is láto-
gatja. 1949-ben 
Szombathelyre 
költöztek, eladó 
lett. Később a 
karhatalom és 
a határőrség 
polgári alkalma-
zottja volt (’58-
tól). 1970-ben 
vonult nyugdíjba, 

de még 20 évig aktívan dolgozott. 
1994-ben özvegyült meg. 2002-
ben lányához Lukácsházára költö-
zött, majd 2014 februárjától lett 
a kőszegi Evangélikus Szeretetott-
hon lakója. „Jó ember, türelmes és 
megértő, megbízható, mértékletes 
– mondta Huber László, és össze-
gezte –, a tízparancsolatnak meg-
felelően élt!”  Az ünnepségen fel-
köszöntötték Maitz Imrénét is, aki 
szintén az otthon lakója, és márci-
usban tölti be a 100. életévét.

Tóni bácsit köszöntötte ágh Péter 
országgyűlési képviselő is. Hogy 
lássuk, mit is jelent 105 év, fella-
pozta a Pesti Hírlap 1910. január 
25-i lapszámát, és annak híreit. 
A másolatot az ünnepeltnek és 
Katalin lányának ajándékozta. A 
szeretet „tartsa meg a családot a 
továbbiakban is” – mondta, és át-
adta a Miniszterelnök úr által aláírt 
emléklapot. 
A torta felvágása és az ünnepet 
megörökítő fényképek elkészítése 
előtt baranyay Csaba ev. lelkész 
jókívánságai zárták a meghitt ese-
ményt.
Kőszegen a szépkorúakat minden 
évben köszöntik az Idősek világ-
napján. Az önkormányzat évekkel 
ezelőtt létrehozta az Idősek taná-
csát, hogy a korosztály problémái 
szükség esetén hangsúlyozottab-
ban kerüljenek a képviselő-testület 
elé. Jelenleg hét fő 100 év feletti, 
négy 95 feletti, és huszonkilenc 90 
feletti polgára van Kőszegnek!

tóthárpád F.
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Köszöntések
Huber László polgármester úr ké-
peslappal köszöntötte az elmúlt 
időszakban születésnapjukat ün-
neplőket: Toplak Vendelné berta 
Erzsébetet (92), Foki Lajosné ba-

ranyai Juliannát (96), Kiss Lajosné 
Iván Etelt (92), rákos Antalné 
Szabó Ilonát (91) és Sombor 
Mihályné Szentesy Theodora Vil-
mát (91).
Polgármesterünk személyesen is 
gratulált Gerencsér Józsefnének 
(90) és Szeitz Ernőnének 90).

Gerencsér Józsefné Szeitz Ernőné

Nemescsó
Schlögl Isvánné január 26-án 
töltötte be a 90. életévét. A csa-

ládi ünneppel összhangban az 
önkormányzat képviselő-testülete 
is köszöntötte a falu idős polgá-
rát. bánó András polgármester 
sok boldogságot, és további jó 

egészséget kívánt Vilma né-
ninek, és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök gratuláló le-
velét. beszélgettek a múlt-
ról és a jövőről. Vilma nénit 
minden érdekelte, szívesen 
visszaemlékezett, most is te-
vékeny a mindennapokban, 
elégedett az életével, hiszen 
gondoskodó családjával tölt-
heti a napjait.   

Emlékfotó Január 30-án emlékfotót készítet-
tünk a sok évtizeden át működő az 

egészséget kívánt Vilma né-
ninek, és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök gratuláló le-
velét. beszélgettek a múlt-
ról és a jövőről. Vilma nénit 
minden érdekelte, szívesen 
visszaemlékezett, most is te-
vékeny a mindennapokban, 
elégedett az életével, hiszen 
gondoskodó családjával tölt-
heti a napjait.

ErFO-VIL Villamossági szaküzletről 
(Várkör 33.) Akkor éppen gipszkar-
tonozók dolgoztak az üzletben, ala-
kították át a helyiséget. A változásról, 
az üzlet jövőjéről sokféle információ 
terjed a városban, de erről biztosat 
nem lehet tudni.  Az egykori tulajdo-
nos, Erdősi Attila 2013 júniusában 
a Kőszeg és Vidéke Kávészünet ro-
vatában beszélt a vállalkozásáról, az 

elmúlt évtizedekről. Nagycsaládként 
dolgoztak, adományaikkal segítették 
a civil szervezeteket, és a különböző 
rendezvények megtartását. A ko-
rábbi Farsangfarka napját aktívan, 
maskarába öltözve színesítették az 
itt dolgozók. Mostanra a múlthoz 
tartozik az üzlet, de szereplői to-
vábbra is kötődnek a városhoz.

kz
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Hálaadás
Február 11-én hálát adni gyűltek 
össze a Kőszegi Evangélikus Szere-
tetotthon lakói, dolgozói és a ven-
dégek. Szűk körben ünnepélyesen 
is átadták az új felvonót. 
Az országban mintegy 37 ezer lift 
működik, többségük elavult, és a 
készülő, hatályba lépő jogszabály-
nak nem megfelelő. Az otthon új 
liftje azon kevesek közé tartozik, 
amely a legmodernebb technikával 
rendelkezik.
2001 óta működött a Kőszegi 
Evangélikus Szeretetotthonban egy 
„lépcsőjáró lift”, amely azonban az 
idő múlásával egyre több gondot 
okozott, az alkatrész utánpótlás is 
csak külföldről volt lehetséges, és 
volt olyan év, amikor a javítás költ-
sége másfél millió forintot is kitett. 
„A pincétől indul, és három szin-
ten közlekedik. Az összköltsége 
15 millió 250 ezer forint, ehhez a 
fejlesztéshez 5 millió forint támo-
gatást kaptunk a Magyarországi 
Evangélikus Egyház diakóniai tar-
talékalapjából” – mondta Freyler 
Ernőné intézményvezető. 

A lakók életterét nem 
befolyásolta az átalakí-
tás, szobát nem vesz-
tettek el, a folyosó egy 
részéből választották le 
a kialakításhoz szüksé-
ges teret.
„Az átalakítás során a 
lakóink egy részét át 
kellett költöztetnünk 
a bontási munkála-
tok idejére a közösségi 
terembe. Nagyon ne-
héz időszak volt. Hálát 
adunk a megvalósításért” – hallot-
tuk baranyay Csaba lelkésztől. 
A siker annak is köszönhető – mint 
a lelki vezető kihangsúlyozta –, 
hogy a gyülekezet és a szeretet-
otthon nagyon közeli kapcsolatban 
él egymással, nemcsak azért, mert 
az egykori konventházban alakult 
ki a szeretetotthon, ami most már 
országos fenntartású intézmény, 
hanem a személyes kapcsolatok-
nak köszönhetően is. Hétről hétre 
foglalkozásokat, bibliaórát tartanak 
a lakóknak. Nagyban hozzájárul a 
hely jó légköréhez, hogy a Férfikör 
tagjai rendszeresen segítenek fizi-
kai munkájukkal is. 

A technikai feltételek fontosak, de 
ami igazán számít, az a sajátos 
szellemiség és az ellátás magas 
színvonala. Teljes létszámmal mű-
ködik az otthon – többen várnak a 
bejutásra –, az egyágyas szobákra 
nagy az igény. Huszonnégy órás 
egészségügyi szolgálat áll a lakók 
rendelkezésére. Hét fő szakképzett 

ápoló és orvos végzi az ellátást, 
de nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy az intézmény mögött 
egy egész közösség áll. „Ez az a 
plusz, amit egy állami intézmény, 
amely mögött nincs igazán lelki 
élet, közösség, nem tud megad-
ni” – hangsúlyozta ki baranyay 
Csaba.
Az intézmény 2014 júniusától 
vezette be és alkalmazza az ISO 
9001:2009 minőségirányítási 
rendszert, amelynek célja a mi-
nőségi szolgáltatás nyújtása, ez-

zel elősegítve a sikeres működést 
és az elégedettséget a szolgáltatást 
igénybe vevők részéről.
Örömhír az evangélikus gyüleke-
zet számára, hogy március 28-án 
virágvasárnap az istentiszteletet a 
kőszegi evangélikus templomból 
közvetíti a Magyar Televízió.

tóthárpád F.

ápoló és orvos végzi az ellátást, 
de nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy az intézmény mögött 
egy egész közösség áll. „Ez az a 
plusz, amit egy állami intézmény, 
amely mögött nincs igazán lelki 
élet, közösség, nem tud megad-
ni” – hangsúlyozta ki baranyay 
Csaba.
Az intézmény 2014 júniusától 
vezette be és alkalmazza az ISO 
9001:2009 minőségirányítási 
rendszert, amelynek célja a mi-
nőségi szolgáltatás nyújtása, ez-



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZáM   2015 . FEbruár  17 .  

28

KáVÉSZÜ
N

ET
Ir

áN
YTŰ

Programajánló
Február 18.   17.30 Egészséges táplálkozás címmel Neudl 

Marianna előadása a kÖszHázban (Jurisics-vár, 
volt Turistaszálló).

Február 20.  18.00 Dumaszínház – Aranyosi Péter és Kovács 
András Péter műsora a lovagteremben.

Február 21.   18.00 Absztrakt képek – Erwin Birnmeyer kiál-
lításának megnyitója a lovagteremben.

Február 21.   Pincés – kemencés nap. Térségi böllérverseny 
Lukácsházán. Inf.: Kámán Diana (30/486-6338). 

Február 27.   18.00 Gyertyafényes kamarazenei koncert a 
lovagteremben.

Február 28.   15.00 Borkorcsolya verseny a Kőszegi bor-
barát Hölgyek Egyesületének szervezésében a 
KÖSZHáZban (Jurisics-vár, volt Turistaszálló). 
Nevezni a helyszínen lehet 14.15–15.00 óráig a 
recepttel és egy tálca kb. fél kg sós süteménnyel, 
melyre jól csúszik a kőszegi bor!

Február 28.   Gombfoci bemutató – a játék bemutatása film-
vetítéssel, bemutatóval. Helyszín: Közösségi Ház, 
Cák. Inf.: Paukovics Józsefné (30/543-2633).

Február 28.   Hagyományos farsangi túra. Útvonal: 
Kőszegfalva – Abért-tavak – Temető – Hubertusz 
forrás – Ilona-völgy – Peruska kápolna – Őz-kút 
– Ólmodi út – Kőszeg. Találkozó: 9.20-kor a kő-
szegi vasútállomáson.

Március 1.   MOzGó MOzI a lovagteremben.
Március 3-4-5-6.  14.00 MŰVÉSZETI SZEMLE a Jurisics-vár lo-

vagtermében.
Március 7.   10.00–13.00 Adózás Ausztriában – az ÖGb 

Landesorganisation burgenland tájékoztatója.
Március 7.   17.00 Családi hangverseny a budaker Gusztáv 

Zeneiskola szervezésében. Helyszín a lovagterem.
Március 13.   10 éves a Nyugállományúak Egyesülete.
Március 15.   17.00 Nemzeti Ünnep – Megemlékezés és a 

vészeti Szemle díjátadó gálája  a Jurisics-vár lo-
vagterem.

A Csók István Művészegyesület szervezésében március 6-ig még meg-
tekinthető Csíkné Nádudvari Éva „balatoni fények” c. kiállítása a Hotel 
Írottkő halljában.

Könyvtári hírek
Ne maradjon az asztalfiókban! címmel hirdet vers- és prózaíró pályá-
zatot a könyvtár Vas megyei lakosok és vasi kötődésű, alkotó kedvű diákok 
és felnőttek számára a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer 
támogatásával. A felhívás az intézmény honlapján (www. koszeg-konyvtar.
hu ) és a plakátokon  olvasható.
Örömmel fogadjuk óvodai csoportok és iskolai osztályok bejelentkezését 
(Tel: 360-254) gyermekkönyvtári foglalkozásokra! A könyvtárbemuta-
tókon és könyvtárhasználati órákon kívül Papírszínházba, hagyományos 
mesemondásra, könyves és egyéb játékokra várjuk a gyerekeket. 
rendezvény: 
Február 25.  (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
 17.00 óra: Olvasókör. Téma: Beszélgetés a téli olvas-

mányélményekről
Február 27.  (péntek) 17.30 óra: Közönségtalálkozó Vadas Zsuzsá-

val. A Nők lapja újságírója misztikus utazási élményeiről 
mesél.

Március 2.  (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); 
Kötőklub (a 2. emeleten)

Március 6.  (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör.  Elolvasandó Jerome 
David Salinger Zabhegyező című műve.

A természet ajándékai
A csírák a természet legcsodála-
tosabb ajándékai. Mindig frissek, 
táplálékban gazdag – földünk 
legtáplálóbb – élelmiszerei közé 
tartoznak. Növekedésük közben fo-
lyamatosan emelkedik a vitamin-
tartalmuk. bővelkednek A-, b-,C-, 
E-, K-vitaminban, mindezek mel-
lett  könnyen emészthető formában 
sokféle ásványi anyag és enzim ta-
lálható bennük. rendkívül ízletesek, 
igazi „vitaminpirulák” a lucerna-, 
retek-, hagyma-és a káposztafélék 
csírái. A saját otthonában mindenki 
egyszerűen, gyorsan is csíráztathat. 
A felhasználásukra egyetlen fontos 

szabály létezik: csak kezeletlen 
magokat szabad csíráztatni! A ke-
reskedelmi csomagoláson jelzik, 
hogy a mag csíráztatható. Febru-
ár 17–20-ig megkóstolhatják a 
természet nagyszerű ajándékait a 
biotéka gyógynövényszaküzletben. 
(Kőszeg, rákóczi 1.) 

Neudl Marianna
természetgyógyász-

fitoterapeuta

(Február 18-án 17.30 órakor az 
egészséges táplálkozásról tart 
előadást a Jurisics-várban, az 
egykori Turistaszálló épületében.) 

Kőszegen forgatták – vetítik
A Filmszerviz Kft.-től kapott infor-
máció szerint március 15-én az esti 
órákban kezdik el vetíteni a Duna 
tévében a Kőszegen is forgatott hat 
részes „Kossuthkifli” című filmet. 
Fehér béla regénye alapján ru-
dolf Péter (a képen) rendezésében 
2013-ban vették fel a jeleneteket.  
A stáb 2013. szeptember 4 – 12. 
között dolgozott a Jurisics téren, 
a terület bérletéért, az elvégzett 
munkákért több millió Ft-ot fizettek 
ki a város, a statiszták számára.  
– Ez egy olyan kisvárosi helyszín, 

amit a Hollywoodban sok-sok mil-
lióért építettek volna meg – mond-
ta rudolf Péter rendező a forgatás 
szünetében. – Nagyon szeretem a 
várost, nem sok ilyen van Magyar-
országon. Nemcsak a fotók alap-
ján, hanem valóságban is tökéletes 
a helyszín a film számára.
Abban az egy hétben a stáb alapo-
san átrendezte a Jurisics teret. (Er-
ről egy jó fotót tettek közszemlére 
a relax Cafe & Pub kávézóban, 
Jurisics tér 5.)  Kőszeg a filmben Ér-
sekújvár város helyszíneként szolgál. 

A Lábasház 
mellett lévő 
Martis Anna 
háza pedig 
egy temet-
kezési vállal-
kozó irodája 
lett. Ismert 
színészek – 
többek között 
Haumann Pé-
ter és revicky 
Gábor – érkeztek a városba azok-
ban a napokban. 

A film biztosan nemcsak Érsekúj-
várról szól, hanem Kőszegről is.

kz
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Közgyűlések
Kőszeg Város Fúvós Koncertze-
nekara is megtartotta közgyűlését. 
A művészeti csoport 149. évadát 
kezdte 2015-ben. A vezetőségben 
továbbá beke János, bakos Zoltán, 
Mórocz András, Németh balázs, 
beke áron és az újonnan megvá-
lasztottak, Horváth András és Hor-
váth roland tevékenykednek. Az 
elnök immár 25 éve bakos György 
maradt. A közgyűlés 50 fővel ta-
nácskozott, az eseményen részt vett 
Huber László polgármester, básthy 
béla alpolgármester és Keszei ba-
lázs bizottsági elnök is.

Több fontos téma mellett döntöttek 
arról, hogy „ha valaki  50 % alatt 
teljesít a próbákon való részvétel-
ben, nem vehet részt komoly kon-
certen, illetve nem utazhat a ze-
nekarral fellépésre”. Egyebek közt 
tárgyaltak arról, hogy a megyei saj-
tó „elhallgat rendezvényeket, amik 
történnek Kőszegen”, és például „a 
január 4-i koncertről egy hónappal 
később közöltek cikket”. Megfo-
galmazták, hogy több támogatás 
kellene különösen most, amikor 
a 150 éves jubileumra készülnek. 
Ötletként vetődött fel a támogatói 
jegy intézményének bevezetése. 

Az adomány fejében „Támogatom 
Kőszeg Fúvószenekarát” feliratú 
öntapadós matricát adnának.
Az együttes 2016. június 10 – 11 
között ünnepli, de akkor csak „szűk 
zenekari körben” zenés vonulás-
sal, másfél százados jubileumát. A 
nagyrendezvény, a Nemzetközi Fú-
vószenekari Fesztivál időpontja jú-
nius 17 – 19. A tervek szerint – az 
egyeztetések folynak – 32 zenekar, 
köztük német, cseh, osztrák, horvát 
és svájci csoportok részvételére is 
számíthatunk.
A Kőszegi Vonósok Művészeti 
Egyesület a múlt év végén tartotta 
közgyűlését. A csoport különleges-
nek számít nemcsak a művészeti 

munka magas szín-
vonalát, hanem a 
tagságot illetően is, 
hiszen több osztrák 
zenésztárs muzsi-
kál a zenekarban. A 
tisztségviselők sze-
mélyében nem tör-
tént változás: elnök 
Scheer bernadett, al-
elnök Somogyiné Deli 
Katalin, titkár Mezei 
Virág. Elnökségi tag 

még Péter Eszter és Scheer Noémi.
„Tizennyolc tagú az egyesület, de 
még hárman jelezték, hogy be sze-
retnének lépni” – mondta Scheer 
bernadett.
Legutóbb a Kraft rendezvényen 
hallhattuk őket, de márciusban ké-

szülnek bad Schönauba, ahol egy 
osztrák egyesülettel létrehozott kö-
zös produkciót hallhat a közönség. 
Ezt a műsort március 21-én  Kő-
szegen is előadják. ugyancsak ér-
dekesnek ígérkezik, hogy a kőszegi 
fúvósok néhány zenészének bevo-
násával lepik meg a hallgatóságot. 
Május 9-én egy perchtoldsdorfi 
koncertmeghívásnak tesznek ele-
get. A csoport rendszeres próbái 
mellett az elmúlt évben tizenhat 
alkalommal adott koncertet, vállalt 
fellépést.
Kőszegi Borbarát Hölgyek Egye-
sülete január 29-én tartotta éves 
közgyűlését. „A 25 tagot tömörítő 
egyesület továbbra is a városért 

való munkálkodást tartja elsődleges 
feladatának” – mondta Orbán-Tóth 
Adrienn elnök. A hölgyek munká-
ját alkalmanként a pártoló tagok 
– köztük az alapító elnök Lángné 
Horváth rita – is segíti. A vezetőség 
felállásában nem történt változás. 
Elnök Orbán-Tóth Adrienn, helyet-
tes Patakiné rába Edit, pénztáros 
Varga Zoltánné. Az egyesülettel és a 
tagokkal legközelebb a borkorcso-
lyaverseny alkalmával február 28-
án találkozhatunk, de segédkez-
nek számos városi rendezvényen, 
sikeres programjuk a borkirálynő 
választás, a Szent György-napi ava-
tás és az évek óta nagy számban 
látogatott bor bál is. A közgyűlésen 
elhangzott, hogy átlagosan évi 30 
alkalommal jönnek össze az egye-
sület tagjai. A múlt évben azonban 
– köszönhetően annak, hogy már 
saját klubhelyiséggel rendelkeznek 
a Kossuth utcában – a rendezvé-
nyekkel együtt a programjaik szá-
ma elérte a 45 alkalmat.

Összeállította:TáF

Gyöngyösfalu
Január 22-én tartották a Közéleti klub programsorozat első előadá-
sát Németh Csaba szervezésében. Több mint nyolcvanan hallgatták 
a 80 éves Szabados Tamást, a „Másfél millió lépés Magyarországon” 
turisztikai tévésorozat operatőrét. Az emlékezetből kitörölhetetlen él-
ményekről beszélt, szavaival bizonyította rockenbauer Pál tiszteletét. 
Az előadó jól ismeri tájegységünket, a tapasztalatait átadva azt kérte, 
szeresse mindenki ezt a vidéket. Levetítették, Törőcsik Mariról készült 
portréfilmjét, amelyben a színművésznő – Marika, ahogy a velemieknek 
kötelező a megszólítás – a Hegyalja szeretetéről beszélt.  
A Közéleti klub következő előadása február 28-án 15 órakor lesz a 
tornacsarnokban. A bűnügyi szakember, Sütheő László tart előadást a 
régen elfeledett táblajátékokról, amelyekből a mai kor embere számá-
ra szinte csak a sakk maradt meg. A megszállott gyűjtő a régmúltból 
idéz fel játékokat, amelyek kipróbálásához is lesz elegendő idő ezen a 
szombat délutánon.

kz
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Labdarúgás: Rajtra várva
Január 20-án kezdte meg felkészülését a tavaszi szezonra a Kőszegi SE 
labdarúgó csapata. Hat hét, 20 foglalkozás vár a játékosokra. A keddi, csü-
törtöki edzéseken az állóképesség-fejlesztő futások, szökdelések elmarad-
hatatlanok, amit kedden a balog iskolában labdás foglalkozás, csütörtökön 
az uszodában úszás és regenerálódás egészít ki. Péntekenként nagypályás 
gyakorlás az edzőpályán, bár az időjárás többször is közbeszólt. A csapatban 
jó az összhang, az edzések után is együtt maradnak a fiúk. Hangulatos be-
szélgetések segítik a csapatszellem kialakulását. Szombat-vasárnap edző-
mérkőzések színesítik a programot. A büki műfüvesen Lukácsházát 2:0-ra 
sikerült legyőzni. A Haladás u 21-es fiataljai ellen szoros 0:1-es vereség volt 
az eredmény. A tervek szerint unterwarttal, Nikitsch-sel, balogunyommal is 
találkoznak még. A keretben eddig nem volt nagy mozgás, bár várhatóak 
új játékosok. Igazolásuk folyamatban van. Várhatóan távozik Pongrácz Zsolt 
Ausztriába, Pónácz balázs megyei másodosztályú csapatba. Táncsics And-
rás, aki továbbra is játékos-edzőként irányítja a csapatot, sok sikert kívánt 
további pályafutásukhoz. A csapattal kapcsolatos tervei közül kiemelte: 
szeretne az utánpótlásra is támaszkodni. Többeket figyel, játéklehetőséget 
is igyekszik majd biztosítani nekik. 20–22 fős kerettel, három kapussal 
vágna neki a bajnokság második körének. Szeretné, ha minél előbb be-
biztosítanák a bennmaradást. A bajnokság végére 40 pont körüli a terve, 
mely elég lehet az első nyolcba kerüléshez. Jó sorozattal ennél több is lehet 
a társaságban, és a fiatalok beépítésére is lehetőség nyílik.
A tavaszi szezon, ha az időjárás is úgy akarja, február 28-án a Körmend 
elleni találkozóval kezdődik, majd Táplánszentkeresztre utazik a csapat. 
utána két hazai derbin lesz alkalmuk, hogy megalapozzák a sikeres tavaszi 
szereplést.

Teke: negyedikre győzelem
Várható volt, hogynehéz lesz a szezonkezdet a kőszegi tekecsapatnak 
az Nb I. tavaszi sorozatának elején. Hazai pályán két élcsapatot láttak 
vendégül (Vasasszonyfa, Ajka), idegenben pedig fontos ellenfelek várták 
az együttest. A két hazai rangadó kiélezett csatákat hozott. Apróságokon 
múlott a siker, de a két bajnoki pont mindkétszer az ellenfélé lett. A Lauf-b 
ellen is mindvégig nyílt volt a mérkőzés. A végeredmény erősen túlzó bagi 
569 fával szerezte a becsületpontot. A balogunyom elleni mérkőzés elője-
lei sem sok jóval bíztattak: sérülések sújtották a csapatot, de a küzdőszel-
lemet ezúttal Fortuna is méltányolta. Igy szép számú szurkoló buzdítása 
közepette sikerült behúzni az első tavaszi győzelmet. Mivel az ifi és a Kő-
szeg II. is nyert igazán szép hétvégéjük volt a kőszegi tekebarátoknak.
bravúrosan kezdte a tavaszi idényt az ifi csapat: négy forduló alatt, hibát-
lan teljesítményt nyújtva, megduplázta őszi győzelmeinek számát, s pozitív 
mutatóval a 6. helyig tört előre.
Papírforma eredményekkel halad előre a Kőszegi SE II. A várt győzelmeket 
kiharcolták, az élcsapatok ellen nem sikerült meglepetést okozni. Igaz a 2. 
helyezett Ják ellen 4 fán múlott a bravúros pontszerzés.

eredmény: Nb I-Nyugat Kőszegi SE-Vasasszonyfa SE 3:5 (12,5:11,5, 
3127:3190), Horváth 520, Kozmor 520, 508, Szegedi 504, Polgár 
527, Bagi 548; Lauf-b TK-Kőszegi SE 7:1 (15:9, 3220:3110), Hor-
váth 520, Bagi 569, Kozmor/Guttmann 479, Szegedi 494; Polgár 531, 
Hafenscher 517; Kőszegi SE-Ajka Kristály SE 3:5 (11:13, 3041:3062) 
Horváth 527, , Hafenscher 495, Szegedi 495, Kozmor 486, Polgár 
543, bagi 495; Kőszegi SE-balogunyom SE 5:3 (13:11, 3140:3048), 
Horváth/Szegedi 491, Bagi 546, Gugcsó 511, Guttmann 550, Pol-
gár 520, Kozmor 522; (Vastagítva a pontszerzők) Ifi: Kőszegi SE-
Vasasszonyfa SE 3:1 (6:2, 1004:969); Lauf-b TK-Kőszegi SE 0:4 (3:5, 
950:984), Kőszegi SE-Ajka Kristály SE 4:0 (8:0, 1050:950), Kőszegi 
SE-balogunyom SE 4:0 (6:2, 976:893). Megyei rum TTE-Kőszegi SE 
II. 7:1 (9:3, 2623:2510); Kőszegi SE II.-bulcsú Vezér TK SE 7:1 (7:5, 
2455:2376), Jáki SE-Kőszegi SE II. 5:3 (7:5, 2471:2467), Néró TC 
Szabadidő Sport Klub II.-Kőszegi SE II. 2:6 (6:6, 2335:2407).

Kosárlabda: Nagy zakók és fontos győzelem
Három kezdő játékosát is nélkülözte a Kőszegi SE a Viktória bútorház el-
len. Úgy tűnik eleve feltartott kézzel léptek pályára. Súlyos vereség lett a 
vége. Csak a záró negyedben voltak igazi ellenfelek. Igaz, addigra minden 
kérdés rég eldőlt. A Vasi Kosár Klub elleni mérkőzést is kedvezőtlen elő-
jelekkel várták. Most is hiányos volt a kezdő ötös, s barabás Krisztiánnak 
sem ment a pontszerzés. A záró negyedig így is látótávolságban tartották 
az ellenfelet. A finis a vendégek teljes sikerét hozta. Az utolsó játékrészben 
a kőszegiek mindössze három pontig jutottak. A Szembeszél elleni mérkő-
zésen fontos volt a győzelem. Sikerült is végig kézben tartani a mérkőzést. 
A szünetig jelentős előnyre tett szert a kőszegi csapat, amit aztán rövid idő 
alatt sikerült csaknem teljesen leadni, de szerencsére még időben kapcsol-
tak, mielőtt az ellenfél elhihette volna, hogy van keresni valója.

eredmény: Viktória bútorház-Alpok Service-Kőszegi SE 81:31 (29:8, 
10:0, 24:7, 18:16), Kőszegi SE-Vasi Kosár Klub 51:88 (11:20, 13:17, 
24:25, 3:26), Kőszegi SE-Szembeszél 61:53 (18:13, 21:9, 7:18, 15:13).

Balog – Farsang Kupa
A balog iskolában szervezett második téli teremtornán 11 csapat küz-
dött meg a kupáért, és a minél jobb helyezésekért. Három csoportból hat 
együttes jutott az elődöntőbe. A csoportgyőztesek a második helyezettekkel 
játszottak egyfajta keresztjátékot. Ezeknek a mérkőzéseknek a győztesei 
lettek a hármas döntő résztvevői. A (H)arcoskodók 3:0-lal, a tavalyi győz-
tes Almdudler nagy küzdelemben 4:3-mal, a kőszegiekből álló Söralátét 
11:1-gyel jutott a fináléba. A Söralátét ikszelt a (H)arcoskodókkal (3:3), az 
Almdudlert viszont 8:0-ra legyőzték. A (H)arcoskodók csak 3:1-re győzött, 
így a kupa a kőszegi Söralátét birtokába került. A csapat tagjai: Horváth 
Detre, Horváth ákos, bán Martin, Gőcze Ferenc, Poór ádám, Horváth Atti-
la, Pongrácz Zsolt, Tompek richárd, Östör balázs, Kovács Zsolt.

Szélesy torna

A XV. Szélesi József Emléktornán sem szakadt meg a buntstift vasi győ-
zelemsorozata. A negyeddöntőben nagy-nagy hajrára volt szükségük a 
tavalyi második ellen, de az elődöntőt magabiztosan hozták. A döntőben 
a címvédőt győzték le kiélezett küzdelemben, végig izgalmas mérkőzésen. 
A csapatból Horváth Detre elnyerte a legjobb mezőnyjátékos különdíját. A 
kőszegi Söralátét a középdöntőig jutott.

Bokszgála
Február 28-án rendezzük meg a 6. Jurisics Kupát, a Jótékonysági boksz-
gálát a balog iskola tornacsarnokában. Az előmérkőzések 14 órakor kez-
dődnek, és 17 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, majd régiós csapat-
találkozóval folytatódik a program. A szünetben fellép a népszerű énekes, 
Gáspár Laci, aki dedikál, és közös fénykép is készíthető vele.  Több magyar 
egyesület mellett szlovák és ausztriai csapatok színesítik a mezőnyt. Izgal-
masak lesznek az előmérkőzések, mert mindegyik csapat válogatott ver-
senyzőket vonultat fel. Várhatóan  12–14 Fitt-boxos versenyző lép ringbe. 
Kérjük, hogy minél többen látogassanak el a rendezvényre. A bevételből a 
kőszegi beteg gyerekeket, azaz a Myrtill alapítványt támogatjuk. 
Köszönjük az érdeklődést, és szeretettel várjuk Önöket.

Varsányi Áron
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hozzájuk az V–VI- korcsoportból Gódor Vivien, 
aki két számban is diadalmaskodott. Nem volt 
szerencséje a gimnáziumból Németh bálintnak, 
akit régi ellenfele ütött el a továbbjutástól.

Kőszegi érmesek: I. korcsoport fiú 50 gyors 
2. Hóbor Lehel/áH 42,73, 50 mell 2. Ke-
lemen barnabás/áH 58,42. II. kcs. „A” ka-
tegória fiú 4x50 gyors váltó 3. árpád-házi 
2:56,57, lány 4x50 gyors váltó 3. árpád-
házi 3:09,22. III. kcs. „b” kat. fiú 100 hát 
3. Pillisz ákos/bA 1:44,37, „A” kat. lány 
4x50 gyors váltó 2. árpád-házi 2:28,27. IV. 
kcs. „A” kat. lány 100 gyors 3. Varga Kitti/
JMG 1:16,85, 100 mell 3. Marton Emese/
áH 1:43,57, 100 hát 1. Pillisz réka/JMG 
1:32,70, 100 pillangó 1. Varga Kitti/JMG 
1:38,69. V-VI. kcs. „A” kat fiú 100 gyors 
2. Németh bálint/JMG 59,60, 100 mell 3. 
Pethő Márton/JMG 1:29,69, 100 pillan-
gó 2. Németh bálint/JMG 1:04,78. 4x50 
gyors váltó 3. JMG 2:15,60, lány 100 gyors 
1. Gódor Vivien/JMG 1:21,57, 100 mell 1. 
Gódor Vivien/JMG 1:42,29.

Asztalitenisz Diákolimpia

Szép sikerek születtek a kibővített programmal 
megrendezett megyei asztalitenisz diákolimpi-
án. Új versenyszám az egyéni bajnokság, melyet 
ráadásul a középiskolásoknak is kiírtak. A lány 
csapatversenyben a bersek iskola csapata (Paár 
Kaudia, Keve Luca) második, a balog (Kelemen 
Adél, Domján Viktória) harmadik helyen végzett. 
A fiúknál a balog iskola: Molnár Péter, Hamar 
Martin összeállításban ezüstérmes lett. Hamar 
Martin egyéniben is dobogóra állhatott, har-
madik helyezést ért el. A középiskolások között 
kőszegi győzelem is született. Igaz, a KSE-ben 
edző Agg Patrik a Kereskedelmi középiskolának 
szerzett aranyat, s jutott az országos döntőbe. 
Lévai Márió az Evagélikusból bronzérmes lett. 
A lányoknál Dabóczi Alexandra ezüstérmét a 
Jurisich gimnázium színeiben szerezte.

Gimnazista az EB csapatban
Legjobb magyarként a 32 közé került és a 26. 
helyen végzett a párbajtőröző bende bence, a 
Jurisich gimnázium tanulója, a kadett korcsoport 
utolsó válogató versenyén, az európai körver-
seny pozsonyi fordulóján. A Szombathelyi Ha-
ladásban vívó fiú, Patócs Zsolt tanítványa ezzel 
megerősítette második helyét a korosztályos 
ranglistán és már biztos tagja a magyar kadett 
Eb csapatnak.
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Diáksport
Sporttörténeti síugrás

Az ausztriai Vorarlbergben és Liechtensteinben 
rendezték a téli Európai Junior Olimpiai Fesz-
tivált (EYOF, 2015. január 25–30.). A verseny 
1993 óta íródó történetében először szerepelt a 
programban a női síugrás. A sporttörténeti ese-
ménynek kőszegi résztvevője is volt: az új ver-
senyszámban Vörös Virág, a Kőszegi SE síugrója, 
a Jurisich gimnázium diákja képviselte Magyar-
országot, 22. helyezést ért el. A fiúk küzdelmé-
nek is volt kőszegi érdekeltje: Kelemen Péter 
(Evangélikus Szki.) az 50. helyen zárt. Molnár 
László, edző elégedetten nyugtázta tanítványai 
teljesítményét.
Február elején, mindkét fiatal résztvevője volt 
Almatyban (Kazahsztán) a Junior Világbajnok-
ságnak is. Vörös Virág 32. Kelemen Péter 64. 
helyen zárt.

Megyei úszó Diákolimpia
Jól kösse fel a nadrágját az, aki a Vas megyei úszó 
Diákolimpia összes kőszegi résztvevőjét ki akar-
ja gíűjteni a verseny jegyzőkönyvéből. A Kőszegi 
Triatlon és Úszó Klub népszerűségét, az általá-
nos iskolákban folyó úszásoktatás sikerét mutat-
ja, hogy a megyei bajnokság egyik legnagyobb 
csapatát jelentik a kőszegiek. A triatlonisták már 
a középiskola kapuját is döngetik. Aranyakat is 
nyertek a Jurisich gimnáziumnak, ahonnan a 
nem igazoltak között is szép számban indultak. 
Az első korcsoportban két érem jutott a kősze-
gieknek, akik a másodikban értékes helyezése-
ket gyűjtögettek, és 50 lány gyorson 14 indulót 
adtak a 38 rajtolóból. Az árpád-házisok mellett 
több balogos és néhány tolnays úszó is rajtkőre 
állt. Az árpád-házi mindkét váltója a dobogó 
harmadik fokára állhatott. A harmadik korcso-
portban kettő a negyedikben négy kőszegi érem 
született, kettő a legfényesebb. A már gimna-
zista Varga Kitti és Pillisz réka szerzett jogott a 
győri országos döntőn indulásra. Csatlakozott 

Röplabdás érmek

A jót könnyű megszokni: hatodik éve nyeri a 
Jurisich gimnázium fiú csapata az amatőr (nem 
igazolt) röpladázók megyei Diákolimpiáját. Az 
ellenfelek a tavalyi kiélezett küzdelmek után 
ezúttal megszorítani sem tudták a kőszegieket. 
Győzelmükkel kiharcolták az országos döntőn 
indulás jogát. Idén talán a pénzügyi feltételei is 
biztosítottak lesznek. Ebben a tanévben a gim-
názium lánycsapata is megmérette magát. Az 
ő próbálkozásukat is szép siker kísérte. Csak a 
Waldorf iskola csapata parancsolt megálljt, így 
ezüstérmesként zártak.

eredmények: Fiúk Jurisich-bolyai 2:0 
(25:13, 25:16), Jurisich-Kanizsai 0:2 (7:25, 
9:25), Jurisich-Nagy Lajos 2:0 (25:13, 
25:21), 1. helyezett: Jurisich gimnázium. Lá-
nyok: Jurisich-Waldorf 2:0 (25:13, 25:16), 
Jurisich-bolyai 2:0 (25:19, 25:10), Jurisich-
Tinódi 2:0 (26:24, 25:13), 2. helyezett: 
Jurisich gimnázium. Mindkét csapat felkészí-
tője: Oroszyné Terplán Gabriella.

Fedettpályán Ausztriában
A Szombathelyi Haladás atlétái – soraikban két 
kőszegi fiatallal – indultak a burgenlandi At-
létikai Szövetség nyílt fedettpályás versenyén. 
A Jurisich gimnáziumba járó Sárközi Dominik 
a 18 évnél fiatalabbak között 60 m-en, a „b” 
döntőben 7,58 mp-cel másodikként futott át 
a célvonalon. (37 indulóból lett 10.) Az elő-
futamban 8,57-tel egyéni csúcsot ért el. 200 
m-en Jagodics Dennis (23,87 mp) ötödik, Sár-
közi (23,98) hatodik helyezést ért el. (Ebben a 
számban 36-an rajtoltak.) Mindketten egyéni 
legjobbjukat futották. Edzőjük: Lengyák György 
és Kamarás ákos.

Aranyjelvényesek
Aranyjelvényes minősítést kapott a Triatlon 
Szövetség díjátadó ünnepségén Molnár Gábor, 
Gurisatti Jázmin, és Spanraft Liza a gyermek, 
Pillisz réka a serdülő korcsoportban. Valameny-
nyien a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub versenyzői.

Alpesi sí Honda Kupa
Harmadik helyen végzett Vágfalvi Simon 
Donovalyban (Szlovákia), a Honda Kupa alpesi 
síversenyen, a 2005-ös születésű fiúk között.
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljeskörû, a hir-
detés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonat-
kozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenn-
tartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekrôl érdeklôdjön bank-
fiókjainkban és a www.sopronbank.
hu oldalon!

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

SEMPALA
kombinált betét

5,50%, EBKM 5,50%

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 6 hónapos 
lekötött betét kamatláb évi

• minimum 50%-a 5 vagy 10 éves futamidejû 
egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi 1,40%, EBKM 1,40%.

A TESCO és a címlap
aki élelmiszerekkel kísérelt meg 
fizetés nélkül távozni. A rendőrök 
igazoltatták a lefülelt személyt, 
és megtalálták nála az eltulaj-
donított értékeket. Vele szemben 
a Kőszegi Rendőrkapitányság 
munkatársai intézkedtek.”
A terjedő hírek arról is szóltak, hogy 
nem Dilen volt az első újszülött. Való 
igaz, hogy január 4-én született egy 
gyermek, akit a szülei a városhoz 
közeli településre vittek haza a szü-
lészetről. A szülők, így a gyermek is 
sok szállal kötődik Kőszeghez, ma-
radjon is ez így, de életvitelszerűen 
nem élnek a városban.

kz

A januári lapszámban megjelent – 
ugyanúgy, mint az előző hét évben 
– az év első kőszegi újszülöttje. Ezt 
követően viharos sebességgel ter-
jedtek a hírek, hírbe hozva a címla-
pon szereplő asszonyt. Először csak 
a TESCO, majd a SPAr üzlet em-
lítésével. A rendőrség szóvivőjétől 
kértünk és kaptunk tájékoztatást, 
amely a következő:
÷A Kőszegi Rendőrkapitányság 
munkatársai nem intézkedtek 
a megkeresésben szereplő asz-
szonnyal 2015. január 20-án. A 
kőszegi üzlet biztonsági szolgá-
latának munkatársai egy másik, 
szintén kőszegi nőt értek lopáson, 

Elhangzott
• Igen, más mást mondott, mint 
amit gondolt. 
• Én azt gondolom, ha valaki be-
megy egy helyre, leteszi a kalapját, 
körülnéz, és aztán majd tud okosa-
kat mondani. 

• Na, ez e bumeráng-effektus. 
• Aki mindig hátranéz, az nem tud 
előre haladni. 
• Nem tisztem megvédeni a kép-
viselőtársamat, hiszen önállóan is 
tud javaslatot tenni. 
• Nem annyira véres téma a vér-
szállítás kérdése.

Gyűjtötte: KZ


