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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.

TÉLŰZŐ
„eljött hát a farsangfarka, menekül a 
tél, vidámabban szól a madár, szép ta-
vaszt remél!” Ha várnunk is kell még az 
igazi tavaszra, a télűző kőszegiek nagy 
igyekezettel tevékenykedtek február 
9-én, hogy zenével, tánccal, egy kis 
felfordulással elkergessék a zimankós 
évszakot. És mintha már ezen a napon 
meghátrált volna a tél, cinkos napsütés 
cirógatta a jelmezes és jelmeztelen kő-
szegieket. Mosoly ült az arcokra, a város 
egy kicsit „megbolondult” megint. 
Az önkormányzat anyagi támogatá-
sával a művelődési központ szervezte 
az idei farsangfarkát. Nem csoda hát, 
hogy a Jurisics-vár is jelmezbe öltözött. 
Mint kalózvár működtek ezen a napon, 
s hogy ne legyen túl félelmetes a fogad-
tatás – más helyszínekhez hasonlóan –, 
meleg innivalót is kínáltak. 
A délelőtti gyermekműsor sikereként 
több száz apróság ropta a táncot. A 
centrum a Fő téren volt, de nagyon 
sok más kőszegi üzlet dolgozói is jel-
mezbe öltöztek. Negyven helyszínt tu-
dott végigjárni a zsűri. Mindenkit nem 
lehet felsorolni, de a „strucc” most is 
„megvendégelte” a gyerekeket, most is 
megmutatták magukat a biotéka zöld 
manói, az Ibrahim „amigói”, személye-
sen találkozhattunk a Portré „rézangya-
laival” és a Tejivó törpéivel…
Párját ritkítja a kőszegi farsangfarka, 
hiszen 2001 óta minden évben akad-
tak olyanok (elsőként a Gabi szalon 
dolgozói), akik mosolyt fakasztottak a 
böjt előtti napon. Az ötletet felkarolta 
a művelődési központ és a Kőszegért 
egyesület. Mára már kiteljesedett az 
ünnep, nem kis mértékben köszönhető 
ez az óvodák és iskolák közreműkö-
désének. Több mint százan vonultak, 
hogy a kíváncsiskodó tömeg gyűrűjé-
be színes kavalkádként érkezzenek a 
színpad elé, és kezdődhessen a télűző 
Kvarc-utcabál. 

Tóthárpád F.
Fényképezte: Németh iván

FARSANGFARKA
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Rövid hírek

www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói költségek nélkül A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank 
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános 
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói 
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
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és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.
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jövedelem
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Fogadóórák időpontjai
HUbEr LásZLÓ polgármester: március 2.
Dr. ZaLáN Gábor jegyző: március 9.

básTHY bÉLa alpolgármester: február 17. helyett február 24.
Dr. NaGY EDiNa aljegyző: február 24.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat 
9–11 és 14–15.30 óra között.

KAPY FERENC 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 17-én (szerdán) 17 – 18 óra között,

sas NorbErT 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 22-én (hétfőn) 17 – 18 óra között, 

Kiss ZoLTáN a 3. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 25-én (csütörtökön) 16.30 – 17.30 óra között,

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
március 10-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között 

fogadóórát tart.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

HUbEr LásZLÓ a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
március 2-án (szerdán) 17 – 18 óra között kihelyezett fogadóórát 

tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Az önkormányzat átadta az egy-
kori gyermekorvosi rendelőt a kor-
mányhivatalnak. ennek előzménye, 
hogy 2012. október 25-én megál-
lapodás jött létre az önkormányzat 
és a Vas Megyei Kormányhivatal 
között a járási hivatalok kialakítása 
érdekében. ezt követően a város-
háza épületében található irodacso-
port (az okmányiroda) kormányzati 

fenntartásban működött tovább. Az 
irodák az elmúlt évben megüresed-
tek, hiszen a kőszegi kormányablak 
(a korábbi okmányiroda) a Jurisics 
tér 6. szám alatt került kialakításra. 
A változó feladatok miatt az ön-
kormányzatnak szüksége lett a ko-
rábbi okmányiroda helyiségeire, a 
kormányhivatalnak pedig az egyre 
növekvő számú ügyiratok tárolása 
miatt raktárra, illetve több helyi-
ségre. ezért a képviselők átadták 
a Jurisics 5. szám alatt lévő egykori 
gyermekorvosi rendelőt kormányza-
ti célokra, a város pedig visszakapta 
a polgármesteri hivatal földszintjén 
lévő helyiségek használati jogát.
Idén 10. alkalommal kerül sor a 
’Félhold és Telihold’ – Kőszegi 
Ostromnapok megrendezésére. Az 
eseményhez méltó programok-
ra készül a város. Január 28-án a 
képviselők arról döntöttek, hogy 
pályázatot nyújtanak be a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális Fesztivá-
lok Kollégiumához. A megpályázott 
összeg 3,5 millió Ft, amelynek 
célja a kulturális programok fi-
nanszírozása. A pályázat beadá-

sának feltétele a rendezvény saját 
bevétele. Tóth Gábor azt kérdezte: 
„Miért nem merünk nagyobbat ál-
modni?”. szerinte sokkal nagyobb 
összeget kellene megpályázni. Vá-
laszában básthy béla alpolgármes-
ter elmondta, hogy a pályázatokra 
250 millió Ft áll rendelkezésre. A 
tapasztalatok szerint ebből a keret-
ből alkalmanként kétmillió forintot 
nyert el az önkormányzat. A város 
őszi rendezvényeinek megtartására 
is ebből a pénzügyi forrásból számít 
segítségre. Az Kőszegi Ostromna-
pok egyesület a hagyományőrzés 
céljaira már beadott más pályáza-
tokat is. 
A képviselő-testület arról dön-
tött, hogy 2016. február 1-től a 
Chernel Kálmán Városi Könyvtár 
takarítói állásának beöltése teljes 
munkaidőben történjen. A kérést 

Lajos Tiborné igazgató terjesztette 
elő. Indoklásban arra hivatkozott, 
hogy a kulturális közfoglalkozta-
tott program kivételével (most is 
dolgozik két fő a könyvtárban) a 
közfoglalkoztatás a könyvtár ese-
tében nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. Az intézmény-
ben jelentős értékek találhatóak, 
az állagmegóvás is kiemelt cél. Az 
épület takarításához nem elegendő 
a napi hatórás foglalkoztatás. A 
takarító aktívan segíti a rendezvé-
nyek megvalósítását.

Lakossági apró
KŐSZEGEN szépségszalon-
ban, manikűrös-pedikűrös és 
masszőr részére üzlethelyiség 
kiadó. Tel: 06 30 513 3247
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Húsba vágó kérdés
Január 28-án a képviselők arról 
hoztak határozatot, hogy elutasít-
ják „a kötelező betelepítési kvótát 
és a Nyugat-európába érkezett 
migránsok Magyarországra való 
esetleges visszatoloncolását”. In-
doklásról is szól a határozat: „A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat 
és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a 
szociális, egészségügyi és oktatási 
rendszerünkre”. Továbbá azért is, 
hiszen „a határok átjárhatósága és 
a schengeni jogszabályok működő-
képességének fenntartása Kőszeg 
számára különös jelentőséggel bír”.
A határozatot név szerinti szava-
zással kilenc igen és két nem sza-
vazattal fogadták el.
Az előterjesztés vitájában elhang-
zott, hogy Kőszegen több mint 
háromezer ember nyilvánította ki 
aláírásával a tiltakozását a kötelező 
betelepítési kvóta ellen. Huber Lász-
ló kiemelte, hogy a migránsok be, il-
letve a visszatelepítése, a schengeni 
határok lezárása különösen káros 
lenne a kőszegi polgárok számára 
a város határmenti elhelyezkedése 
miatt.  Az itt élők érdekeit, a bizton-
ságot kiemelten fontosnak tartotta 

a városvezető. rába Kálmán szerint 
az önkormányzat olyanról hoz hatá-
rozatot, amit minden város, telepü-
lés megtesz központi kérésre. szavai 
szerint ő a háta közepére sem kíván 
egyetlen migránst sem, de – véle-
ménye szerint – túlzottan előtérbe 
került a migránskérdés. Majd kije-
lentette, hogy migránsmentes szép 
napokat kíván mindenkinek. Kiss 
zoltán szavai szerint „ha törik, ha 
szakad” a határozatot támogatni 
kell. básthy béla szerint a kötelező 
betelepítés, „a határ átjárhatósága 
a kőszegi családok esetében húsba 
vágó kérdés”. Plechl Tibor szerint a 
migránskérdés megoldása nem tar-
tozik az önkormányzat hatáskörébe. 
elmondta, hogy „ez egy kormány-
zati feladat, és a kormány megteszi, 
amit az ország számára meg kell 
tennie. egy önkormányzatnak ehhez 
sok köze nincs”.  szerinte a problé-
mát azok az eu-országok okozzák, 
amelyek beengedik a migránsokat. 
básthy béla álláspontja szerint: „ha 
a kormány segítséget kér tőlünk, 
akkor azt meg kell tenni”, mert Kő-
szeg is rendszerint kap segítséget a 
kormánytól.

KZ

Miniszterelnökség szervezi
A Miniszterelnökség készítette el 
azt az együttműködési megálla-
podás-tervezetet, amely a KrAFT 
programban részt vevő szervezetek 
(az önkormányzat, a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézete és a Pan-
non egyetem) között jön létre, és 
szabályozza az együttműködés 
kereteit.  erről először a képviselők 
2015. december 17-én tárgyaltak, 
és javasoltak néhány módosítást. A 
Miniszterelnökség januárban újra 
értékelte a megállapodást, és a 
visszajelzésben elfogadta a város 
kérését. A szerződés újabb variánsa 
szerint Kőszegnek nincs szüksége 
arra, hogy a Felsőbbfokú Tanul-
mányok Intézete átfogó közvetítő 
szerepet töltsön be a Miniszterel-
nökség felé.   
Az együttműködési szerződés 
megállapítja, hogy a KrAFT vá-
ros- és térségfejlesztési módszere-
ken alapuló koncepció.  A program 
átfogó célja, hogy a térség speciá-

lis adottságaira alapozva: 
„olyan komplex térségfejlesztő 
program valósuljon meg, amely a 
városi intézmények, a meghatá-
rozó helyi gazdasági, társadalmi 
és közéleti szereplők közötti ha-
tékony együttműködés talaján, a 
kulturális, valamint a kapcsolati 
tőkében rejlő szinergia kihaszná-
lásában rejlő előnyöket adaptál-
va – a nemzetgazdaság fejlődése 
szempontjából is – rövid időn be-
lül „mintaadó” térséget és adap-
tálható térségfejlesztési modellt 
hozzon létre”.
A megállapodás tartalmazza, hogy 
az önkormányzat vállalja „a ki-
emelt Nemzeti Program kereté-
ben megvalósuló beruházások 
során a szükséges források ren-
delkezésre állása esetén a tu-
lajdonában lévő ingatlanoknak 
és közterületeknek a cél szerint 
történő hasznosítása érdekében 
a projektgazda szerepkörét.”
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Első kézből!
Tisztelt Olvasó! Kedves Kőszegiek!
Kőszegen a tavalyi évben két nagy beruházást, a 
Jurisics-vár felújítását és az új egészségügyi köz-
pontot sikerült átadni a turistáknak és a lakos-
ságnak. 2016-ban nem tervezzük hasonló nagy 
beruházások átadását, de még elindítását sem, 
viszont több kisebb fejlesztést és felújítást sze-
retnénk megvalósítani. egy decemberi kormány-

határozat értelmében Kőszeg 100 millió forintot 
fog kapni a 2015-ben tervezett, de forráshiány 
miatt elmaradt fejlesztések és felújítások meg-
valósítására. ennek köszönhetően tudjuk meg-
építeni – a fent említett egészségház könnyebb 
megközelíthetősége érdekében – a rohonci út és 
a Gábor áron utca közötti kerékpáros-gyalogos 
utat. ennek érdekében a balog iskola északi szé-
léből néhány métert le kell választani, de ennyi 
áldozatot minden bizonnyal megér az ügy. Több 
éves probléma a Temető utca útburkolatának 
rossz állapota, amelynek felújítása szintén idén 
megvalósulhat az állami támogatásból. ugyan-
csak ebből a forrásból fogjuk felújítani a Jurisich 
Miklós Gimnázium sportpályáit és körülöttük a 
megfelelő csapadékvíz elvezetést is kialakítani. A 
legkisebb és talán kevésbé látványos is, de na-
gyon fontos felújítás lesz a balog iskola szenny-
vízelvezetési problémáinak megoldása.
Mindezeken felül még tervezzük a Központi Óvo-
da felújítását is a nyáron, melyre tavaly nyertünk 
pályázaton 30 millió forintot, amit 5 millió fo-
rinttal fog az önkormányzat kiegészíteni.
A fent felsorolt fejlesztések, felújítások nagyon 
fontosak, de úgy gondolom, nem elégségesek 
ahhoz, hogy a város dinamikusabb fejlődési 
pályára álljon, ezért gőzerővel dolgozunk azon, 
hogy minél több uniós forrást tudjunk bevonni a 
további nagy fejlesztési terveink megvalósításá-
hoz. ezekről majd a későbbiekben fogok beszá-
molni Önöknek.

Huber László
polgármester
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II. alpannonia®
beadás előtt áll a II. alpannonia® pályázat, 
amelyben Kőszegen kívül több település és szer-
vezet is érintett. Kőszeg önkormányzatát a ko-
rábbi osztrák partnerek keresték meg, és kérték a 
közös együttműködés folytatását. Január 28-án a 
projekt elemeiről tárgyaltak a képviselők, de még 
ezt követően is folytatódnak az egyeztetések a 
partnerekkel. A pályázat egyik célpontja lehet a 
koronaőrző bunker, különösen a környezetének a 
fejlesztése. Tóth Gábor az emlékhely fenntartha-
tóságára, nyitva tartására vonatkozó kérdést tett 
fel, és kifejezte elégedetlenségét. básthy béla 
szavai szerint az Írottkő Natúrparkért egyesületet 
kizárólag dicséret illeti 
a működtetés területén 
végzett munkáért. A lá-
togatás biztosított a zár-
va tartás időszakában is. 
Huber László polgármes-
ter messzemenően üd-
vözölte az alpannonia® 
pályázat újabb lehető-
ségét, és utalt az első 
szakaszban megvalósult 
fejlesztésekre.         
A 2013-ban lezárult – 

határon átnyúló – projekt keretén belül tizen-
két cél valósult meg. Ide tartozik a koronaőrző 
bunker, valamint a szulejmán-kilátó, ahonnét 
valódi panoráma nyílik a városra. Az Andal-
gó sétaút kialakításának keretében történelmi 
tematikus tanösvény jött létre. A királyvölgyi 
sétaút és madártani tanösvény részeként gya-
logos és kerékpáros út épült az árpád tér és 
a Királyvölgy között. rendezvénytér fogadja 
a látogatókat a bechtold István Természet-
védelmi Látogatóközpont mellett. A turista 
útvonalak több találkozási pontján pihenők 
kerültek kialakításra. A korábbi projektbe is 
bekapcsolódtak a környező települések, ahol a 
turizmus érdekében valósultak meg különböző 
fejlesztések. 

Rövid hírek
Január 17-én tartotta éves rendes közgyűlését 
Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara, melyen fő 
hangsúlyt kapott a 150 éves jubileumi rendez-
vény előkészítése. 
A képviselő-testület határozata alapján ta-
nulmányterv készül a Pogányi út folytatásának 
megvalósítására érdekében. Az ehhez szükséges 
bruttó négymillió forintot a 2016. évi költség-
vetés terhére biztosították a képviselők.
a Kulturális, Oktatási, szociális, egészségügyi 
és sport bizottság januári ülésén jóváhagyta 
mindhárom közművelődési intézmény 2016. 
évi munkatervét. A bizottság kijelölte a szociális 
alapon meghirdetett Kőszeg, Liszt F. utca 26. 
fsz. alatti, valamint a piaci alapon meghirdetett 
Kőszeg, schneller utca 1. 1/2.  alatti lakás új 
bérlőjét.
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környe-
zetvédelmi és Vagyonügyi bizottság január 
havi ülésén visszavonta a Kőszeg, Velemi u. 
17/A. 3. emelet 13. szám alatti 27 m2 nagy-
ságú lakás értékesítéséről szóló határozatát. A 
bizottság határozatot hozott arról, hogy a Kő-
szeg, Fő tér 2. sz. alatti társasház által vissza-
fizetett 800 000 Ft városrehabilitációs kölcsön 
késedelmi kamat (90.785.- Ft) megfizetésétől 
nem tekint el.
Az igazgatási osztály a polgármester nevé-

ben 2015. december 18. és 2016. január 27. 
közötti időszakban összesen 184 települési tá-
mogatást, továbbá öt lakásfenntartási támoga-
tást állapított meg.
A képviselő-testület a Kőszeg, 2100 hrsz-ú, 
714 m2 nagyságú, beépítetlen terület licitel-
járás útján történő értékesítéséről döntött. Az 
értékbecslésben meghatározott 963 900 Ft in-
duló vételáron az értékesítés megtörtént. 
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Sárga zsákok
Január közepén egyik olvasónk 
jelezte, hogy páratlan számú he-
teken is gazdátlanul fekszenek 
az utcán a szelektív hulladékok 
gyűjtését szolgáló sárga zsákok, 
pedig csak páros heteken történik 
az elszállítás. ezt erősítette meg 
Kovács István városgondnok. el-
mondta, hogy az év első heteiben 
több helyen tapasztalták, hogy a 

Döntött a bíróság

Megtörtént a Velemi úton lévő fák 
állapotának felmérése. Kovács Ist-
ván városgondnok tájékoztatása 
szerint az éjszakai közvilágítást 

Fakivágás akadályozó lombokat február ele-
jén levágták, és a színes szalagok-
kal megjelölt fák kivágását február 
16-ától kezdődően – az időjárástól 
függően – végeztetik el. Kérik a 
lakosság türelmét, hiszen a munka 
akadályozhatja a közlekedést. 

Költségvetés

zsákokat rendszertelenül tette ki 
az utcára a lakosság. Az ünne-
pek okozta nagyobb mennyiségű 
hulladékra gondolva, a város-
gondnokság hozzálátott a zsákok 
begyűjtéséhez. Kovács István sza-
vai szerint februárra a rendszer 
visszaállt, és a lakosság számára 
ismét természetessé vált a sár-
ga zsákok páros heteken történő 
elszállítása, a hét azon napján, 
amikor a kommunális hulladékot 
is elviszik.

Február 12-én a Kőszegi Járásbí-
róság ítéletet hozott Kőszeg Város 
Önkormányzata, mint felperes és a 
Pannónia szociális szövetkezet, mint 
alperes közötti perben. A bíróság kö-
telezte az alperest, hogy 15 napon 
belül a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám 
alatt található ingatlant a saját in-
góságaitól kiürítve hagyja el, és bo-
csássa azt a felperes birtokába.  
Az indoklás szerint Kőszeg, Petőfi 
tér 14/A. sport büfé elnevezé-
sű vendéglátó egység és a hozzá 
tartozó tekepálya a felperes kizá-
rólagos tulajdona. Az ingatlanra 
2013. január 29. napján a felperes 
bérleti szerződést kötött a Kőszegi 
sportszolgáltató Kft.-vel, és a fe-
lek megállapodtak, hogy a bérlő a 
bérleményt albérletbe, vagy egyéb 
jogcímen harmadik személy hasz-
nálatába – a bérbeadó engedélye 
nélkül – nem adhatja. 
ennek ellenére az alperes jogelle-
nesen birtokba vette az ingatlant, s 
felszólítás ellenére se hagyta el azt.
A Pannónia szociális szövetkezet 
az ingatlan használatára érvényes 

jogcímmel nem rendelkezett a tu-
lajdonossal szemben, így bérleti 
jogviszony hiányában az alperesnek 
birtoklási joga nem keletkezhetett.
A bíróság döntése értelmében az 
alperes pervesztes lett. 

Február 11-én nyolc igen és há-
rom nem szavazattal a képviselők 
elfogadták az önkormányzat 2016 
évre szóló költségvetését.
Az előterjesztés tárgyalásakor 
Huber László polgármester meg-
alapozott bevételi és kiadási ol-
dalon lévő számokról beszélt. Kő-
szeg számára előnyös a kormány 
feladatalapú finanszírozása, a 
kötelező feladatok valós költségen 
történő támogatása. A városvezető 
szerint a pénzügyi egyensúly biz-
tosítja az intézmények feladatellá-
tását. A város működtetését alap-
vetően a városgondnokság látja el, 
ezért az évi költségvetésben a kft. 

számára az önkormányzat bizto-
sítja – az általuk megindokolt –, 
a 2015 évinél nagyobb pénzügyi 
igényeket. A civil szervezetek a 
korábbiakkal azonos összegű tá-
mogatásokat kapnak, kivétel a két 
jubiláló egyesület. 

A fejlesztések helyi forrása a va-
gyonhasznosítás, a lakás és a nem 
lakásingatlanok értékesítése. 2016-
ban megvalósulnak a pályázatok 
és a kormány által finanszírozott 
beruházások, továbbiak is célba 
érhetnek a TOP pályázatok segít-
ségével. rába Kálmán szavai sze-
rint a fejlesztésekre azért nem tesz 
javaslatot, mert tudja, hogy nincs 
rá pénz. Plechl Tibor kifogásolta, 
hogy több helyben beszedett adó 

nagyobb részét vonja el a kormány, 
majd jutalom címén visszaosztja. A 
városvezető szerint ez kedvező Kő-
szegnek a gyenge adóereje miatt, 
mert többet kap vissza. Hosszan 
tartott a vita a sport finanszírozá-
sáról. Huber László polgármester 
szerint a támogatás rendszerét felül 
kell vizsgálni, több nyitott (sportbü-
fé, tekepálya, centerpálya) kérdésre 
pontot kel tenni.

KZ
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tankönyvet írt, segédkönyvet és ismeretter-
jesztő könyvet, sorozatokat szerkesztett. A 
szombathelyi múzeum igazgatóhelyettesi 
székéből 2008 nyarától átment az orszá-
gos hatókörű Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálathoz. Ennek keretében egy ré-
giót vezetve öt megye nagyberuházásokkal 
összefüggő régészeti ásatásait irányította, 
miközben maga is feltárásokat vezetett. 
2002-től ismét Kőszegen él párjával és egy 

gyermekével. Korábbi házasságából két 
felnőtt gyermeke van. Jelenleg Szombat-
hely ókeresztény temetőjének a publikáci-
óját menedzseli. Miközben társszerzőkkel, 
Mesteri középkori temetőjének és Nyugat-
Magyarország késő bronzkorának monog-
ráfiáját is írja. A tanítványai részvételével 
alapított és általa elnökölt, kőszegi székhe-
lyű Pannon Kulturális Egyesület máig füzet-
sorozatot ad ki. Ilon Gábor oly nagyszerűen 
tudja a régészet tudományát közérthetően 
továbbadni – amint azt annak idején a ne-
ves orvos-tudós, István Lajos professzor úr 
sokszor hangoztatta –, ahogy a szakterüle-
tén jártas és azt magas szinten művelőktől 
elvárható.   
– Hogyan és miből lehet következtetni arra 
egy föllelt, kiásott edénydarabból, hogy milyen 
körülmények között éltek annak használói, 
mivel táplálkoztak, milyen rituális szokásaik 
voltak, sőt, hogyan laktak, miként építkeztek?
– Ahogy belépsz a lakásunkba, körülnézel, látod 
a bútorokat, a csészéket, s ebből le tudsz egy kö-
vetkeztetést vonni. A csésze alján lévő felirat jelzi, 
hogy a 70-es évek divatja volt. Az étkezőasztal 
mai termék. Látod, hogy a tetőteret is belaktuk.  
Itt a számítógép, a házikönyvtár. Látod, hogyan 
lakunk, milyenek lehetnek a mindennapjaink és 

KáVÉszÜ
N

eT

Kávészünet Ilon Gábor régésszel
 Az át nem adott tudás elvész...

A Felvidéki Ógyalláról kitelepített édesap-
ja családja Somogyban lelt új otthonra, de 
ő már Várpalotán látta meg a napvilágot. 
Szülei ott ismerkedtek meg, mindketten 
ott találtak munkát. Gábor 1956. október 
1-jén született. A forradalom kitörésekor 
apja ment volna, de a pici gyerekkel még-
sem vágtak neki a nagyvilágnak. 1969-ben 
költöztek haza Horvátzsidányba. Kohász 
édesapja egészségi állapota miatt jöttek 
vissza az alpesi levegőjű faluba. A 7–8. 
osztályt Zsidányban végezte. 1970-ben 
Kőszegen vettek lakást, de Gábor inkább 
a csepregi gimnáziumba ment. Kollégista 
lett. Egy év után hazajött a Jurisich Gim-
náziumba. Németh Sándor volt az osztály-
főnöke, Domnanovich Rudolf, mint törté-
nelemtanár meghatározó volt az életében. 
Neki köszönheti a levéltári kutakodásokkal,  
Bariska Istvánnal történő megismerkedést. 
Helytörténeti dolgozatot írt a boszorkány-
perekről. Igazából már hetedikes korától 
régésznek készült. Érettségi után nem a 
budapesti egyetemre jelentkezett, ahol volt 
ilyen irányú képzés, hanem a debrecenire 
adta be a papírjait. Nem vették azonban 
fel a magyar-történelem szakra. Egy évig 
a Savaria Múzeumban dolgozott, majd 
Szombathelyre történelem-népművelés 
szakra felvételizett, de rögtön elvitték kato-
nának. Főiskolai hallgatóként sikertelenül 
jelentkezett át az ELTE régészetére. „Túl 
aktív hallgató” volt, filmklubot, kollégiumi 
kört vezetett, véleménye volt a dolgokról… 
Már nős emberként dolgozott Celldömöl-
kön népművelőként, amikor elkezdte az 
egyetemet. A történész diplomát célozta 
meg, ahol a hároméves kiegészítő képzést 
választotta, mert így tovább hallgatha-
tott régészetet. Közben Vácott népművelőt 
kerestek múzeológusnak. Elfogadta. Két 
évig volt ott, a váci zsidókról készített egy 
történész szakdolgozatot. 1984-ben Pápá-
ra került, indult egy – bauxitbányászattal 
kapcsolatos – projekt, ahová régészt és 
múzeumigazgatót is kerestek. 1986-tól 
Szombathelyre, a főiskolára hívták régé-
szetet tanítani a jövendő történelem taná-
rainak. Pápán régész-igazgató 1995-ig, itt 
tanár volt 20 éven át. Európában egyedül-
álló képzést indított, aki történelem tanár-
nak tanult, régésztechnikus képesítést is 
szerezhetett. A célja valahol mindig az volt, 
hogy továbbadja az embereknek az isme-
reteit, mert az át nem adott tudás elvész… 
Ezért máig megjelent több mint 120 önálló 
tudományos publikációja és könyvei mellett 

mindezt időben is el tudod helyezni. Az ember 
2 millió évtől kezdve valahol lakik. Hogy ezt a 
régészet meg tudja-e fogni, de a módszerek kifi-
nomodása után ma már biztonsággal meg tudja 
ásni. Az építményről – amit megásunk – tudha-
tó, hogy pince, terménytároló, présház, istálló, 
vagy lakóház. előfordult, hogy egy megelőző 
feltáráson, építészek látogattak meg. Mondom, 
hogy a ház, amit éppen kutatunk egy 22 x 8 
méteres lakóház, két helyiség van benne.  Hon-
nan tudom? – kérdezik.  ez pontalapozású, hi-
szen az itt látható barnásfekete, kör alakú foltok 
sora ezt mutatja.  ezek a függőlegesen leásott fa 
oszlopok gödrei. Mi régészek meglátjuk az alap-
rajzot és következtetni tudunk az épületre. A fel-
táráson előkerülő tűzhely, edénytöredékek, esz-
közök, szerszámok, ékszerek pedig az életmód 
minden részletére fényt vetnek. Csak olvasni kell 
megtanulni ezeket a betűket!
– A harmadik dimenzióra miből tudtok követ-
keztetni? Milyen magas lehetett, volt-e padlá-
sa, milyen volt a tető fedése? 
– Az következik a két fenti adatból és az oszlop-
helyek vastagságából. A padlás vagy több szint 
hajdani megléte ugyanis statikai kérdés. Mi van 
akkor, ha felgyullad és leég a ház? Leszakad 
a padlás és elhamvad a tető is. Ma már nem 
ásóval forgatjuk a földet, kifinomult a bontási 
technika, kis eszközök kellenek, ha kell speci-
ális porszívókat is bevetünk. ez persze idő, ami 
pénz. szóval, ha leégett, beomlott a tető, talá-
lok egy barnára vagy feketére színeződött, fa-, 
nád-, esetleg szalmarostokat vagy lenyomatokat 
is tartalmazó 3 centiméteres réteget, az árulko-
dik a héjazat anyagáról. rajzolom és fényképe-
zem, majd bontok tovább, hasonló szituációkat 
találva, a rétegek között korhatározó leletekkel, 
míg elérem a padlószintet. ezen áll a tűzhely 
maradéka, mert az minden lakóépületben volt. 
Mindezekből máris világos, hogy egy padlásos, 
vagy több szintes házzal állok szemben.  

Már Kőszegen is kaphatóak az újabb magyar 
kézműves gyártó –Prémium Choco Kft. – 
elegáns és alkalmi csomagolású termékei!
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– Valóban rétegek rakódnak az 
idők során a letűnt világok „tete-
jére”?
– ez az őskorban a telleket jelenti, 
ami arabul dombot jelent. Valójá-
ban lakódomb, ami úgy keletkezik, 
hogy évszázadokon, évezredeken 
keresztül ugyanott élnek az em-
berek. A régészet módszertana a 
18–19. században a Közel-Keleten 
alakult ki, egyiptomban és Mezo-
potámiában. Ha egy-egy rétegben 
hasonló leleteket találtak, abból 
levonták a következtetést, hogy 
mely rétegek lehetnek egykorúak. 
Ilyen rétegesek a mi római vagy 
középkori városaink is, azaz ilyen 
Kőszeg is. A 16. századi fadorong 
utak több helyen előkerültek a né-
met és a magyar város területén 
is, olyan 140–160 cm mélyen. eb-
ből tudjuk, hogy az akkori járószint 
ott volt.  
– Kőszegen 2006-ban vezettél 
ásatást.
– Igen, benkhard Lillával közö-
sen végeztük, és csak ott, ahol 
új létesítmények kerültek a föld-
be. Például a Fő tér mai ivókútja 
gépészeti egységeinek a helyén, 
20 x 10 méteres területen. Újkori 

pincét is találtunk, ami csak arra 
bizonyíték, hogy korábban nem 
egészen ott volt a tér északi olda-
la, ahol azt ma látjuk. 
előkerült egy kelta kút. Addig 
nem is tudtuk, hogy kelták is éltek 
valaha a város területén. ugyan-
ott egy árpád-kori ház részlete 
azt igazolta, hogy az árpád-kori 
település ide is kiterjedt. Találtunk 
egy mély és széles vizesárkot is, 
melynek a peremén egykor több 
soros fakerítés állt. 2009-ben 
lett világos, amikor kollégáim a 
Jurisics tér felújítása okán ástak, 
és megtalálták a folytatását. A 
legkorábbi városi védmű nem ott 
volt, ahol a késő középkori, a ma 
is itt-ott látható eredeti és a Dr. 
bakay Kornél ásatásait követően 
rekonstruált városfalak. sajnos 
az árpád-kori temetőre – bakay 
Kornélhoz hasonlóan – nekik 
sem sikerült rábukkanniuk. És az 
biztos, hogy 20–30-évig megint 
nem lesz lehetőség a kutatás-
ra, mert addig a most lefektetett 
közművek remélem, kitartanak.  
ugyanez a helyzet a vár belső te-
rületével is.

Kiss János

Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Szem és látásvédő vitaminok 
Év elején, a tél vége felé haladva 
nézzük meg, milyen ételek tesznek 
jót a látásunknak és ezzel alapoz-
zuk meg egész évre vagy akár még 
tovább jó látásunkat. sokan próbá-
lunk megfelelően táplálkozni, hogy 
fogyjunk és formába lendüljünk, 
ám a látásunk is legalább ugyan-
ilyen fontos. Válasszuk szét a té-
nyeket és a fikciókat, és lássuk mi 
a helyzet valójában a látásjavító 
vitaminokkal. Valószínűleg hallot-
ta, hogy a répa javítja a látásun-
kat. ez azonban csak egy legenda 
– a második világháború idejéből, 
amikor is a legtöbb ételből hi-
ány volt, de a répából nem, az a 
híresztelés járta, hogy a répaevés-
nek köszönhetően a pilóták jobban 
látják az ellenséget a sötétben, 
mely ma is tartja ma-
gát némi túlzással és 
elterjedt a köztudatban. 
A répa rengeteg béta-
karotint tartalmaz és 
bővelkedik az A-vita-
min és a rodopszin bő-
séges forrásaiban 
is. A rodopszin valójá-
ban nem más, mint egy 
lila pigment, amely se-

gít, hogy gyenge fényben is jól lát-
hassunk. együnk répát kedvünk-
re, de szupererőt ne várjunk tőle. A 
vitaminbevitel minden életkorban 
fontos, különösen az ételekben 
természetes módon megtalálható 
formában. említsünk még néhány 
szemet védő vitamint: C-vitamin, 
az igazi egészségügyi erőmű (na-
rancs, kivi, eper, brokkoli, paprika), 
e-vitamin (mandula, szárított sár-
gabarack, napraforgómag), lutein 
(kelkáposzta, spenót, de megtalál-
ható az ideghártyában is, az egész-
séges látás fontos része). 
ezen anyagok antioxidánsai se-
gítenek a hályogosodás lelassí-
tásában és makula degeneráció 
esetén. Ahogy a szakértő mondaná 
„együnk színesen!” A friss zöldsé-

gek és gyümölcsök 
természetes módon 
tartalmaznak sok 
vitamint, amely az 
egészséges látáshoz 
szükséges. Tegyünk 
egés z ségünké r t , 
hogy jobban is lát-
hassunk!

Kőhalmi-Szalay 
Mónika

Naponta kétszer
A képviselők január 28-án dön-
töttek, majd ennek eredményeként 
február 4-én, délutánra beszerel-
ték a Kőszegi szociális Gondozási 
Központ Idősek Otthona szenny-
vízelvezetését biztosító új átemelő 
szivattyút. A munka 
elvégzése nem tűrt 
halasztást, mert a 
régi berendezés ja-
nuár elején meghi-
básodott, a javítást 
nem lehetett elvé-
gezni. ezt követően 
– az otthon biz-
tonságos működ-
tetése érdekében 
– naponta kétszer 

szállították el a szennyvizet a gyűj-
tőaknából. Nemcsak a költségek 
emelkedtek a magasba, hanem a 
helyzet is tarthatatlanná vált. A fel-
újítás bruttó értéke 2,1 millió forint. 
(A fotó a szerelés óráiban készült.)    

– Vasanyagok (zártszelvény, szögvas, laposvas, vasháló)
– Csavarok, szerszámok
– Gipszkartonok és tartozékai
– Faanyagok (OSB lap, lambéria, hajópadló, tetőléc)

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 7–16, szombat: 7–12

FEKETE SZÉN 4960 Ft/q helyett

4650 Ft/q-ért kapható a készlet erejéig!
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15%-kal nőtt a termelés
A Nemezgyár Kft. őrzi a nagy múltú 
kőszegi textilgyártás hagyományát. 
A termelést az eisner testvérek ál-
tal 1897. július 29-én alapított cég 
kezdte meg. A Gyöngyös-patak és 
az osztrák határ mellett lévő kft. 
az elmúlt évben 15%-kal növel-
te a termelését a 2014-es évhez 
képest. Tóth Gyula igazgató ered-
ményesnek értékelte a 2015-ös 
évet, amely nemcsak a kft.-nek 
hozott nyereséget, hanem a dol-
gozóknak is bértöbbletet. Az elmúlt 
évben 22 823 kg nemezt gyártot-
tak, egyenlő arányban ruhaipari és 
műszaki textilt, nettó árbevételük 
102 millió Ft volt. A gyártást, és 
a munkaintenzitást felpörgette a 
Marko Polo Film Kft. megrendelé-
se. A világutazó életéről forgattak 
filmet a Tátrában (is), és az itt fel-
épített jurta sátrakhoz Kőszegről 
rendeltek nemezt. A gyár dolgozói 
határidőben, jó minőségben teljesí-
tették a megtiszteltetésnek számító  
megrendelést.

A cég átlaglétszáma 25 fő, mind-
annyian régi textilesek, ismerik az 
alapanyag, a gyapjú jellegzetes illa-
tát. Az Ausztráliából érkező mellett, 
a magyar birkákról lenyírt bundát 
Lengyelországban mossák ki, a 
gyártás másik alapanyaga, a visz-
kóz Ausztriából érkezik. A legyártott 
nemez viszont kőszegi. A hagyo-
mányos ruhaipari filcekre az elmúlt 
évtizedekben jelentősen csökken-
tek az igények, de stabilizálódott 
a hazai felhasználás. A kft. kisebb 
mennyiséget német és osztrák pi-
acra is exportál. Az igazgató szavai 
szerint a termelés gazdaságossága 
érdekében szükséges a műszaki 
nemezek gyártása is. ennek egyik 
stabil megrendelője a Magyar Villa-
mos Művek zrt. és a visontai hőerő-
mű. A 2016-os esztendő termelési 
oldalról is jól indult, abban bíznak, 
hogy elnyerik az egyik magyar cég 
által – műszaki nemezek gyártásá-
ra – kiírt tendert.
A nemez gyártása gőz, illetve ener-

giaigényes. A téli 
időszakban a fűtés 
jelentősen növeli a 
költségeket, a gáz-
számla meghaladja a 
havi kétmillió Ft-ot, 
amely nyáron fele-
ződik. A technológia 
klasszikus. A tűs hen-
gerek lazítják a gyap-
júból és a viszkózból 
összeállított keveré-
ket, a művelet során 
vékony rétegekből 
készül el a több cm 
vastag „bunda”, amit 
nemezelnek meleg, 
és rezgőmozgást 
végző lapok között 
gőz adagolásával. 
ezt követően kalapá-
csokkal, hengerekkel 
„kallózzák”, tömörí-
tik a szalagot. A kikészítés művelete 
során a termék megkapja a végső, 
piacképes formáját.
A gyártóüzem csarnokai a múltat 
idézik, a gépeket modernizálták, 
de bemutatóként a tulajdonosok 

és a gyárvezetés megtartotta a régi 
berendezéseket is. erre figyeltek fel 
a KrAFT projekt indításakor, egy 
fiatal, ambiciózus csapat terveket is 
alkotott a jövő számára.

KZ                   

Bútorszövetet gyártanak
A Petőfi téren lévő elhagyatott épü-
let a bútorszövet kőszegi tömeges 
gyártásának emlékét őrzi, a város 
által védett épületek sorába tarto-
zik. egyik olvasónk alig hitte, hogy 
az egykori gyár területén a terme-
lés nem szünt meg, a falak mögött 
nem romhalmaz fogadja a látoga-
tót, hanem a termelésre alkalmas 
gépek. A szövőgépek a sportpálya 
felöli oldalon lévő csarnokban 
zakatolnak. A termelés 10 – 15 
fő dolgozóval folyamatos – kap-

tuk a tájékoztatást Kiss Kornéltól. 
A tulajdonos két társával együtt 
2000-ben vásárolta meg a gyárat 
egy – felszámolásra került – né-
met cégtől, amely a privatizáció 
időszakában, 1995-ben lett a gyár 
gazdája.
A jelenlegi gyártás fenntartását 
a Meritum Kft. biztosítja, amely 
a bútorszövetek értékesítésével 
is foglalkozik. Kiss Kornél szavai 
szerint a gyár jelenleg is olyan 
minőségű árut produkál, amely a 

műemlék épületek felújításához 
is alkalmas. Ilyen volt a visegrádi 
Királyi Palotának, vagy a gödöllői 
Grassalkovich-kastélynak, erzsébet 
királyné nyári rezidenciájának a 
felújítása. A parlamentben és más 
műemlék épületben is megtalálha-
tó a Kőszegen gyártott bútorszövet. 
A megrendelések döntően a jármű-
ipartól érkeznek. A MáV, a GYseV, 
a bKK, és a VOLáN járművein uta-
zó a Meritum Kft. által gyártatott 
szövetekkel bevont üléseken foglal 
helyet. A cégek alapvetően plüss-
terméket rendelnek, amely jól bír-
ja az igénybevételt. A gyártóüzem 
kicsi, de jelentős a mögötte lévő 
szakmai háttér. Örömét, köszönetét 
fejezte ki az Ausztráliából hazatele-
pült, Kecskemét mellett élő férfi is, 
akinek a veterán autóihoz az ülés-
huzatot egyedileg gyártották le. Az 
egyedüli gyártásokra meghatározó 
az igény, különösen a műemlék 
épületek felújításakor.   
A tulajdonos szavai szerint a minő-
ségi termékek szállítása biztosítja 
a folyamatos megrendeléseket. A 
termelés fontos eleme a gazda-
ságosság. A szövőgépek naponta 
zakatolnak, de a szövetek kiké-

szítését csak több mint ezer méter 
nyersáru megléte esetén indítják 
el a művelet jelentős energia igé-
nye miatt.
A gyár portáján kialakított tex-
tilboltban egy – 42 éve a szak-
mában dolgozó – férfi fogadja a 
belépőt. Az üzem területén átfolyó 
Gyöngyös-patak mellett lebon-
tottak több épületet, hogy híd 
és közút csatlakozással áruházat 
építhessen az egyik kereskedő-
lánc. Az út nyomvonalát a Me-
ritum Kft. térítésmentesen át is 
adta a város önkormányzatának. 
Az építés meghiúsulása miatt a 
gyár patakon túli területe vevő-
re vár. Február 5-én az egykori 
„AsTe”-csarnokban három szö-
vőgép zakatolt. Horváthné Parai 
zsuzsanna (a képen) a babahordó 
kendő szövet gyártásánál szorgos-
kodott. Gaál zoltán a járművek 
üléshuzatához gyártotta a plüss 
szövetet. A hatalmas csarnokban 
több gép várta az indítást. A fel-
vető berendezések, a szövőgépek 
üzemszünet közben is bizonyítják, 
hogy nem szűnt meg Kőszegen a 
bútorszövet gyártása. 

Kámán Z      
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„Év gyára” kitüntetést kapták
A Kromberg és schubert Kft. idén 
ünnepli a cégalapítás 25. évfordu-
lóját. Január végén Németország-
ban tanácskoztak a cégcsoport 22 
gyárának vezetői, akik a kőszegi 
üzemet az elmúlt év eredményei 
alapján az „Év gyára” (Plant of de 
Year) kitüntetésben részesítették.  
ezzel jutalmazták a kiváló teljesít-
ményt, a cégcsoport által kitűzött 
célok megvalósítását. A gyárveze-
tés műszakgyűléseken tájékoztatta 
a dolgozókat a közösen végzett 
munka konszern által történt elis-
meréséről. A Kromberg és schubert 
Kft.-nél kiemelt szerepet töltenek 
be a dogozók, akiket a stabil mun-
kahely, a szociális juttatások mellett 
2015-ben új bónuszok bevezetésé-
vel is ösztönöznek. 
A gyárvezetéstől kapott informáci-

ók szerint „nehéz év volt a 2015-
ös esztendő”, mert több termelési 

projektet indítottak el, és ehhez 
kapcsolódóan a feladatok soka-
ságát kellett megoldani. Az egyik 
ilyen projekt, az Audi – legnagyobb 
darabszámban gyártott – A4 típu-
sához készített áramelosztó dobo-
zok gyártása. A feladatot a „meg-
bízható partner” minősítés miatt 
nyerhette el a cég. 
A Kromberg és schubert Kft. termé-
keit a felsőkategóriás gépkocsikba 
(Audi, bMW, Mercedes) építik be. 
Naponta több kamion indul útnak 
az autógyárakba, ahol a kábelköte-
gek szinte közvetlenül a futószalag-
hoz kerülnek. A kőszegi gyár csak a 
kamionok megtöltéséig raktározza 
a készterméket. A kőszegi kft.-nél 
a termelés folyamatos növekedését 
eredményezte a megrendelések 
kiváló minőségben, pontos határ-

időre történő kiszállítása. Mindez 
garantálja a gyár jövőjét is, amely 
alapvető érdeke Kőszegnek is, hi-
szen a kft. a város legnagyobb adó-
fizetői közé tartozik. A cégvezetés jó 
kapcsolatot ápol az önkormányzat-
tal, közös összefogással új aszfalt-
réteget kapott a gyárhoz vezető 
útszakasz. 
Az alapítás 25. évfordulója egyben 
sikertörténet is, pedig az elmúlt 
évtizedek alatt „vészmadarak” jó-
solgatták a jövőt. A cég stabilitását 
jelenti a megrendelések – szerző-
désekben rögzített – folyamatos 
érkezése. A gyártás három, illetve 
négy műszakban történik. Folya-
matos termelést csak a fröccsöntő 
gépeken végeznek, amit a tech-
nológia tesz szükségessé. Az aktív 
dolgozói létszám meghaladja a 
kilencszáz főt, a termelés bővülése 
miatt várják az új kollégákat.

KZ

Papucsból készül a gerenda
A vasútállomás mögött lévő üzemet 
a köznyelv téglagyárként említi. 
A Csepregi út 2. alatt lévő komp-
lexum valójában két gyárat foglal 
magába. A tulajdonos Wienerberger 
zrt. országosan öt gyárat működ-
tet, ebből kettőt Kőszegen. A tég-
lagyár a téli leállás után március 
1-jén kezdi meg a termelést. A zrt. 
munkát biztosít a dolgozóknak a 
gyártási üzemszünet időszakában 
is. Ha felfűtik az égetőkemencét, 
akkor bőséggel termelik a téglát, 
a „papucsot”, amit a – függetlenül 
működő – gerendagyár használ fel 
alapanyagként a termeléséhez. 
Horváth László igazgató tájékoz-
tatása alapján az elmúlt évben, az 
előző időszakhoz képest 10%-kal 
növekedett a gerendagyár termelé-
se és az értékesítése. A piaci előre-
jelzések szerint hasonló eredményt 
várnak a 2016-os évben is. A nö-

vekvő vevői igények kielégítéséhez 
szükség lesz a tavasz kezdetétől új 
– lakatos, villanyszerelő, gépkezelő 
– szakmunkásokra. Jelenleg a ter-
melés 5+2 munkanap beosztással 
történik tíz szerelési vonalon. ezek-
re az asztalokra több sorban rakják 
fel a „papucsokat”, majd drótokat 
feszítenek ki az üreges téglaelem 
mélyedéseibe, amelyet betonnal 
töltenek meg. A dróton át vezetett 
árammal melegítik az elemeket, így 
gyorsítják a beton kötését, majd 16 
óra elteltével darabolják méretre az 
áthidalót, vagy a gerendát. ez utób-
bi hossza nyolc méter is lehet.
Jelenleg kilencféle terméket gyárta-
nak. A környező országokba is szál-
lítják a Kőszegen gyártott áthidalót 
vagy gerendát, amelyet az export 
piacok a válság időszakában is vál-
tozatlanul igényeltek. A gyárigazga-
tó szavai szerint mindegyik vásárló 

közös jellemzője a szabványban 
előírt minőségi paraméterek elvá-
rása. ehhez rendelkezésre állnak 
az alapanyagok és a megfelelő 
szakismerettel rendelkező dolgozók. 
A termelés a megkívánt minőség 
biztosítása érdekében integrált 
rendszerben történik, elsődleges 
szempont a munkabiztonság és a 
környezetvédelem. A cég filozófiájá-

hoz tartozik a szakember utánpótlás 
biztosítása. erre jó példa Grüll Ta-
más frissen végzett gépészmérnök, 
aki egyetemista gyakornokként 
másfél évet dolgozott a vállalatnál, 
és a diploma megszerzése után 
termelésvezetői feladatot kapott. 
Mindez  az egyetemeken elkezdett 
duális képzés jó példáját mutatja.

KZ

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.



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

Vénusz
Napraforgó étolaj
1 l (Bunge Zrt.)

Coop Prémium
Magyar Szalámi
380 g, 3155 Ft/kg
(Pick Szeged Zrt., Co-op Hungary Zrt.)

Rama Tégla Margarin 
500 g, 798 Ft/kg
(Unilever Magyarország Kft.)

Eduscho
Wiener Extra kávé

rölt, 250 g, 1596 Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.)

gary Zrt.)

Ed
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Babati Lecsókolbász
(Babati és Társa Kft.)

ássszzz

Óvári Trappista sajt
(Óvártej Zrt.)

Pöttyös Túró Rudi
Ét vagy Tej
30 g (Frieslandcampina Hungária Zrt.)

s Túró Rudi

andcampina Hungária Zrt.)

Sertés apróhús
el h tött

Csirkecomb egész
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Sertés apróhús

Flash Fruit
szénsavas üdít
Cola vagy Narancs vagy Sz l
2,5 l, 52 Ft/l
(Hell Energy Magyarország Kft.)

Fl
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Co
2,5
(He(H(

Fornetti Hot-Dog
150 g, 1060 Ft/kg
(Fornetti Kft.)

** Csirkemell csontos
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.,Hungerit Zrt.)

********
el h
(Tar

Dreamheaven
növényi habspray
250 g, 1196 Ft/l
(Chocco Garden Kft.)
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CSOK és más változások
Az év elejétől számos olyan intézkedés lép élet-
be, amelyek jelentősen segítik a magyar csalá-
dok mindennapi életét – minderről ágh Péter, 
Vas megye országgyűlési képviselője beszélt a 
Kőszeg és Vidékének.

Fontos hangsúlyozni, hogy 2016 mindenek-
előtt az adócsökkentés éve, hiszen csökken a 
személyi jövedelemadó és bővülnek a családi 
adókedvezmények. emellett elindul a kormány 
új otthonteremtési programja, béremelésekre 
kerül sor és új lendületet kap a bürokrácia-
csökkentés – hangsúlyozta ágh Péter, hozzáté-
ve, hogy olyan intézkedések ezek, amelyeknek 
köszönhetően minden magyar ember tehet egy 
lépést előre a saját életében, és amelyek azt bi-
zonyítják, hogy a magyar reformok működnek. 
A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék-
ra, a házi sertéshús áfája 27-ről 5 százalékra, 
a lakóingatlanok áfája szintén 27 százalékról 5 
százalékra csökkent. Nőtt a kétgyermekes csa-
ládok gyermekenkénti adókedvezménye, ezen 
kedvezmény 2019-ig fokozatosan a duplájára 
növekszik. Az országgyűlési képviselő kitért a 
Családok Otthonteremtési Kedvezménye, azaz 
a CsOK részleteire is, felhívva a figyelmet arra, 
hogy 2016. január 1-je óta még kedvezőbb fel-
tételekkel igényelhető a kedvezmény. A három 
vagy többgyermekesek 10 millió forintos vissza 
nem térítendő támogatást kaphatnak új lakás 
építéséhez vagy vásárlásához, ezen túl további 
10 millió forintos állami támogatású, alacsony 
kamatozású hitelt (a fizetendő kamat mértéke 
nem haladhatja meg a 3 százalékot) is igényel-
hetnek. A használt lakóingatlanok vásárlása 
vagy bővítése esetén járó CsOK alapösszege 10 
százalékkal emelkedik. A kedvezményrendszert 
azzal is bővítette a kormány, hogy eltörölte a 
támogatható ingatlanokra előírt 160 négy-
zetméteres felső mérethatárt – tudtuk meg a 
képviselőtől. A kormánynak szintén fontos prog-

ramja a bürokráciacsökkentés, a cél az, hogy 
egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban lehes-
sen Magyarországon ügyeket intézni. ezt segíti, 
hogy idén 270-re emelkedik a kormányablakok 
száma, ahol gyorsan és kényelmesen intézhetik 
az ügyeiket az állampolgárok. Több igazolvány 
elkészítése is ingyenes lesz, többek között a 
jogosítvány első alkalommal történő kiállítása, 
valamint a diákigazolvány, a személyi igazol-
vány és a lakcímkártya kiadása is, de az egyéni 
vállalkozói igazolvány kiadásáért sem kell fizet-
ni. A bürokráciacsökkentés az otthonteremtést 
is könnyebbé teszi, hiszen a 300 négyzetméter 
alatti lakóházak esetében nem lesz szükség 
építési engedélyeztetésre. Tovább nőnek a bé-
rek, bruttó 111 ezer forintra nő a minimálbér, 
a garantált bérminimum összege pedig bruttó 
129 ezer forintra növekszik. Mindez a jelenle-
gi inflációt és az szja csökkentést is figyelembe 
véve 5,6 százalékos reálbér-emelkedést jelent a 
minimálbért keresők esetében. A közszférában 
is nőnek a fizetések. A fegyveres és rendvédelmi 
dolgozók bére a 2015 nyarán történt 30 száza-
lékos béremelést követően január 1-től további 
5 százalékkal nő. A felsőoktatásban oktatók 
bére 15 százalékkal növekszik, és folytatódik a 
pedagógusok béremelési programja is. Kiemelt 
figyelmet kapnak az egészségügyben dolgozók 
is: januártól 43 ezer ápoló és 18 ezer orvos kap 
magasabb bért, a szakvizsgázott fiatal orvosok 
151 ezer forint plusztámogatásban részesülnek. 
A szakorvosi minimálbér nettó 270 ezer forintra 
emelkedik, a háziorvosok tavaly havi 130 ezer 
forinttal növelt támogatása pedig idén is meg-
marad. ágh Péter arról is beszélt, hogy mind-
ezek mellett a kormány 2016-ban megkezdi az 
új közszolgálati életpályamodell bevezetését, ez 
elsőként a járási hivatalokban dolgozókat érinti 
majd. soha ekkora gesztusokat nem gyakorolt 
a kormány az emberek felé – húzta alá ágh 
Péter.

Felelős 
szerkesztői 
pályázat
„Kőszeg Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet a tu-
lajdonában és a Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház kiadásában lévő 
„Kőszeg és Vidéke” című időszaki kiad-
vány (havonta megjelenő önkormányzati 
újság) felelős szerkesztői posztjának meg-
bízási szerződéssel történő betöltésére, 
határozatlan időre.
A felelős szerkesztői megbízatás feltétele 
a kőszegi lakó,- vagy tartózkodási hely 
megléte, legalább két éves lapszerkesztői 
gyakorlat, nagykorúság, büntetlen előéle-
tet igazoló erkölcsi bizonyítvány csatolása.
A felelős szerkesztő feladatai:

folyamatos kapcsolattartás a kiadóval,- 
lapkoncepció és lapterv készítése,- 
az egyes lapszámok tartalmának meg-- 
határozása,
a szerkesztőség megszervezése és ve-- 
zetése,
a cikkek megrendelése, előkészítése/- 
lektorálása és szerkesztése,
a lap technikai és határidőre történő - 
megjelentetése,
a szerzői tiszteletdíjak megállapítása,- 
a külső és belső kommunikáció meg-- 
szervezése, kapcsolatépítés a városi és 
térségi intézményekkel, szervezetekkel,
a sajtótörvény és az újságírói szakmai-- 
etikai kódex betartása és betartatása.

A pályázatot Huber László polgármester-
nek címezve (Kőszegi Közös Önkormány-
zati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) 
zárt borítékban „Kőszeg és Vidéke” jeligé-
vel ellátva 2016. február 25-ig kell postára 
adni. A lappal kapcsolatban felvilágosítá-
sért a felelős kiadóhoz, Pócza Zoltán igaz-
gatóhoz (Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 
9., tel.: 94/360-113, e-mail cím: jurisics@
koszeg.hu) lehet munkaidőben fordulni.
A pályázatok elbírálására a 2016. március 
havi képviselő-testületi ülésen (feltehető-
en 2016. március 31-én) kerül sor. A meg-
bízatás ezt követően, megegyezés szerinti 
időpontban kezdődik.”
A pályázati kiírás indoklása: A 2015. 
december 17-ei ülésen Tóthárpád Ferenc le-
mondása következtében került meghozatalra 
a „Kőszeg és Vidéke” c. lapunk felelős szer-
kesztői tisztének betöltéséről szóló 242/2015. 
(XII.17.) önkormányzati határozat. A hatá-
rozat 3. pontja megbízta Kámán zoltán új-
ságíró-hirdetésszervező szerkesztőségi tagot 
azzal, hogy a felelős szerkesztői feladatokat 
lássa el annak végleges betöltéséig.
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Uszoda 
A KLIK Kőszegi Tankerülete látja 
el az uszoda működtetését. A ko-
rábbiakhoz képest az elmúlt évben 
emelkedett az uszoda látogatóinak 
száma, ugyanígy változott a Tb ál-
tal támogatott gyógyúszók létszáma 
is. A tankerület iskoláiból a diákok 
több mint tízezer alkalommal vették 
igénybe az uszodát. Kedvező hír az 
is, hogy egyre több a fizetővendégek 
száma. Az uszoda pénztári bevétele 
meghaladta a 18 millió Ft-ot, amely 
nem elegendő a működtetés összes 
költéségére. A Kőszegi Triatlon és 

Úszó Klub tagjai szinte minden nap 
igénybe veszik a szolgáltatást, rész-
ben ennek eredménye a belépődí-
jakból származó bevétel növekedése. 
Az uszodában hat fő dolgozik teljes 
munkaidőben, továbbá két fő úszó-
mesteri feladatokat lát el megbízási 
szerződéssel. Hétfőtől szombatig 
várják az úszni vágyókat, akiknek a 
szauna is a rendelkezésükre áll. 
Az uszoda felújítása évek óta várat 
magára, az esőcseppek megtalálják 
a befelé vezető utat, a meleg levegő 
is gyorsan távozik kifelé, a fűtést fo-
lyamatosan fenn kell tartani. A javí-
tások időnkénti szükségessége mel-
lett az uszoda működőképessége 

biztosított. Decemberben az eGYMI 
szakiskola oktatóinak irányításával 
a tanulók fertőtlenítő, tisztító festést 
végeztek az öltözőkben. Kijavították 

a falhibákat, eltüntették a beázások 
nyomait. A kéthavonta kötelezően 
vett vízminták mindenkor megfelel-
tek az előírásoknak.

Újraválasztották
Újabb öt évre básthy bélát válasz-
totta elnökévé a Magyar Natúrpark 
szövetség. A Hét Patak Gyöngye 
Natúrpark székhelyén, a baranya 
megyei Alsómocsoládon tartott 
tisztújító közgyűlésén az elnök 
mellett öt alelnököt is választott 
a szervezet, így a szövetség ve-
zetőségének budapesti, szabolcs-
szatmár-bereg, Nógrád, békés és 
Komárom-esztergom megyei tagja 
is van. básthy béla beszámolójá-
ban az eredmények között említet-
te, hogy a Földművelésügyi Minisz-
térium és a Herman Ottó Intézet 
szakértőivel elkészítették a Ma-
gyarországi Natúrparkok Fejlesztési 
Koncepcióját, melyet a Közgyűlés 
elfogadott. A magyar natúrparkok 

száma kilencre emelkedett, és a 
közelmúltban több új térségben is 
(szigetköz, buda-környék, Mecsek) 
natúrpark alapítását határozták el. 
A szövetség szorosan együttműkö-
dik az európai natúrparkokról átfo-
gó tanulmányt készítő Német Na-
túrparkok szövetségével, melynek 
szakértői februárban Magyaror-
szágra látogatnak. Február 19-én, 
pénteken 15 órakor az Írottkő Na-
túrpark egyesülettel közös rendez-
vényt tartanak a Jurisics-várban, 
ahol a német szakértők az európai 
natúrparkokat felmérő tanulmány-
ról, magyar társaik pedig a magyar 
natúrpark koncepcióról tartanak 
előadást. A rendezvényre minden 
érdeklődőt várnak!

Rövidhírek
A rendszeres bejárásokkal elha-
tározás született a város rendjének 
ellenőrzéséről. „Nagyon sok gondot 
feltártak ezek az alkalmak, hosszú 
listák készültek az elvégzendő fel-
adatokról, de mindannyiszor azzal 
szembesültünk, hogy nincs hozzá 
anyagi fedezet” – nyilatkozta Huber 
László polgármester. általában csak 
a legsürgősebb problémák megol-
dására kerülhet sor. 
A kőszegi hosszú távú közle-
kedésfejlesztési cél kétirányú. 
egyrészt a GYseV korszerűsíti a 
vasúti szolgáltatást, és mintegy 
elővárosi vasútként üzemeltetné 
a járatait. Másrészt a buszpá-
lyaudvart kitelepítenék a vas-
útállomáshoz. A központ mint 

„intermodális”, többféle közleke-
dési eszközt egyesítő csomópont 
működne. Mindez azt is eredmé-
nyezné, hogy a helyi járat korsze-
rűsítése is megtörténne, és kiszol-
gálná a vonattal érkezők igényeit. 
A TOP, a Területfejlesztési Operatív 
Program segítségével valósulhat 
meg a fejlesztés. 
Többször beszámoltunk már a 
szándékos rongálásokról. A tettesek 
leleplezését segíti a kamerarendszer. 
A belváros „megfigyelés alatt áll”, 
szükség esetén visszakereshetők az 
események, de további fejlesztések 
szükségesek. Értesüléseink szerint 
lakossági (vállalkozói) kezdeménye-
zésre a Kossuth Lajos utca és a Liszt 
Ferenc utca sarkára újabb kamera 
elhelyezése valósulhat meg. 

TáF.

Pálinka kétcentenként
A Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestületének 22 tagja kép-
viselte a várost a február 6-án 
szarvaskenden megrendezett böl-
lérversenyen. A csapatot felerész-
ben a „vidék” iparosai alkották. A 
harmadik – a megyei önkormány-
zat által szervezett – gasztronómiai 
fesztiválra a kőszegiek három teher-
autóval érkeztek. A csapatkapitány 
szerepét Huber László polgármester 
töltötte be szőnye József ipartes-
tületi elnök közreműködésével. A 
böllérkést árvai Gábor vette kézbe, 
de jutott bőven munka a „segédek-
nek” is.  Az iparosok elvitték saját 

sátrukat is, így a finom falatokkal 
– otthon készült disznósajttal, son-
kával – külön helyiségben fogadták 
a vendégeket. Hurkát, kolbászt és 
sült húst készítettek a böllérek. A 
hozzájuk látogató vendégek bőség-
gel kóstolhatták a húsos falatokat, 
hozzá az italokat. Kétcentenként 
adagolva tíz liter pálinka fogyott el, 
és negyven liter forralt bor került 
a poharakba. Az italokat és több 
alapanyagot a böllérek Kőszegről 
vitték magukkal. Az iparosok csa-
pata szarvaskenden ízelítőt adott a 
kőszegi vendégszeretetből.

KZ       

Véradás – Te vagy a hős!
A vöröskereszt felhívására a várt-
nál többen érkeztek január 21-én 
a Jurisics-várba. A megjelentek 
között kilencvenegyen voltak, akik 
vért adhattak. Mint megtudtuk, 
a magas részvételi szám a helyi 
szervezet mozgósításának – Papp 
Évának – is köszönhető. sikerült 
megszólítani a kőszegi középiskolá-
sokat. Az év első véradásának nagy 
eredménye, hogy huszonhárom új 
véradót üdvözölhettünk. 
Országszerte újabb és újabb ötle-
tekkel keresi fel a donorokat a Ma-
gyar Vöröskereszt, hogy növelhesse 
aktivistái számát. Az elmúlt évben 

véradókamionnal is járták az orszá-
got. 156 helyszínen összesen 7645 
fő jelentkezett véradásra. Ha nem 
is kamionban, de továbbra is várják 
a jelentkezőket Kőszegen is: legkö-
zelebb április 28-án. Van rá esély, 
hogy újabb rekordot érjen el a 
megjelentek száma. Az utánpótlás 
biztosítottnak látszik, hiszen „ezek 
a mai fiatalok”, a bersek iskola 8. 
osztályosai is megjelentek tanárnő-
jükkel, Kovácsné zsolt Andreával. 
bizonyára több követőjük is lesz. 
Ne feledjük! „Mások életében Te 
vagy a hős!”

TáF.
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Februárban műszaki átadás
Az elmúlt év júniusában kezdődött 
meg a Jurisics téren lévő bencés 
rend székházának a felújítása.  Az 
első ütem építése tavasszal fejeződik 
be, február végén kezdik meg a mű-
szaki átadást. A kormány a KrAFT 
projekt indításához másfél milliárd 
Ft-ot biztosított. A támogatás egy 
részéből építik át a székházat. A 
szakértők szerint az épület ritka ér-
tékű műemlék. Országosan is kevés 
az olyan védett komplexum, ahol 
mindhárom szintet boltívek fedik. 

sánta bendegúz építésvezető szavai 
szerint a felújítás egyik nehézségét 
a boltívek okozták, mert erősíteni, 
pótolni kellett a hiányzó szakaszo-
kat. A tetőzet helyenként korhadó 
gerendái, statikai problémák miatt 
súlyos terhet jelentett a boltívek 
számára. ezért a teljes tetőzetet le-
bontották, majd új és a régi fageren-
dák felhasználásával építették meg, 
mestermunkával végezték el a tel-
jes felújítást. ennek első fázisaként 
erősítették meg a tartófalakat. erre 

azért is szükség volt, mert az épület a 
rajnis utca irányába kifelé dől.
A felújítás első üteméhez tartozik a 
harmadik szint felújítása. Február 
5-én közel ötven munkás végezte a 
falak festését, a villamos csatlako-
zások kiépítését, a vizes helyiségek 
szerelését. A bontásnál megőrizték, 
majd visszaépítették a régi beton 
járólapokat. A lépcsőház fordulói-
ban is az eredeti járólapokat rakták 
vissza. A lépcsőket betonkoszorúval 
erősítették meg, de megtartották az 
eredeti járófelületet. Az épület ré-
gies jellegét szolgálja a belső ajtók 
felújítás utáni visszahelyezése. A fel-
ső szinten 14 szobát, és két db ele-
gáns, nagyméretű lakosztályt alakí-
tottak ki, mindegyik szobába vastag, 
keményfából készült svéd parkettát 
raktak le. Minőségi munkát végeztek 
az építők. Február végén érkeznek 
meg az egyedi gyártású bútorok a 
földszinten lévő fogadótér szobáiba 
is. A felújítás első üteméhez tartozik 
a rajnis utcai bejárat „újjá varázso-
lása” is. Az építők „varázsoltak” egy 
liftet is, ezért mélyen leástak a pin-
cébe, áttörtek három födémet, hogy 
a lift számára a betonaknát ki tudják 
építeni. ugyancsak a pincében he-
lyezték el a két db gazkazánt, innét 
indul a fűtést szolgáló csőhálózat, 
az első és a második szintre is. Az 
épület ezen részének, illetve a kül-
ső homlokzat felújítása a következő 
felújítási szakaszban történhet meg. 

Kámán Z          

15 DISZNÓ - 15 TELEPÜLÉS - 15 PINCÉS - KEMENCÉS HELYSZÍN

 

 

  

BöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérversenyBöllérverseny
,,Hagyomány és innováció”

,,Hagyomány és innováció”

PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-PINCÉS-KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉS
KEMENCÉSNapNapNap
KEMENCÉSNap
KEMENCÉS
KEMENCÉSNap
KEMENCÉS
KEMENCÉSNap
KEMENCÉSNapNapNapNapNapNapNapNapNapNapNapNapNap

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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Jelmezbál, ahogyan kell

„Dáj mi dáj”
Megtelt a lovagterem január 30-
án, a Horvát bálon. Annak ellenére, 
hogy a megyei nemzetiségi bál is 
erre a napra esett, száznyolcvannál 
több ülőhelyet kellett biztosítani a 
szórakozni vágyók számára.
Petkovits sándor üdvözölte a 
megjelenteket, Huber László nyi-
totta meg a rendezvényt. „Hol 
is lenne jobb helyen a Horvát 
bál, mint a Jurisics-várban” – 
mondta, és hogy kellőképpen 
megalapozza a hangulatot, egy 
„új hírrel” lepte meg a vendége-
ket, mely szerint összevonták a 
Markusovszky kórház szemésze-

tét és az ortopédiát. Nem másért 
tették, minthogy: „a nézését meg 

a járását, a csípőjének a ringását” 
gyorsabban tudják vizsgálni!

Harmincötödik alkalommal ünne-
peltek együtt a kőszegi horvátok és 
barátaik. A strucc Étterem gondos-
kodott a báli étkekről. Őrségi szelet 
hagymás tört krumplival és füstölt 
sajttal, valamint aszalt szilvával 
töltött csirkemell és gyümölcstorta 
került az tányérokra. Éjfélkor töltött 
káposzta tetézte az ízek kavalkádját. 
A Timár Trió muzsikája tartotta 
szinten a „dáj mi dáj”-hangulatot. 
A táncosok folyamatosan koptat-
ták a parkettát. A házigazda zora 
Horvát Nemzetiségű együttes is 
újított: a megszokott – zenekarral 
kísért – dalokon kívül, a műsor ré-
szeként táncra is perdültek a cso-
port hölgytagjai. 

Tóthárpád F.

rövid volt az idei farsang, de táncos 
estek hiányára nem panaszkodhat-
tunk. Fúvószenekarunk jelmezes 
népünnepe sok szempontból kü-
lönbözött a többitől. Nemcsak azért, 
mert – csak kis túlzással – a leg-
szebb ifjú hölgyek és a „legelbűvö-
lőbb” urak ezt az estét választották, 
hanem mert az idei szezonban is ez 
volt az egyetlen olyan bál, amelyen 
mindenki jelmezbe öltözött: kibújt 
a saját bőréből, hogy valaki másét 
magára ölthesse. Csini méhecskék 
köröztek a teremben, megjelen-
tek a vegyvédelmiek és a szigorú 
rendvédelmi szervek képviselői, de 
ekkor adtak találkozót egymásnak a 
menny és a pokol avatott szolgálói is. 
A Mulen rúzs charleston-táncosai, a 
kék kis törpikék, a honfoglaló ősök, 
a vadnyugat mesterlövészei, a ten-

ger ördögei, és még számos felis-
merhetetlenül elmaszkírozott fazon 
is a balog iskola tornacsarnokában 
vigadozott. A kitűnő zenét szolgál-
tató Cabo Wabo Party band  is kitett 
magáért. Énekesük tökéletesen ala-
kította a Flashdance táncos-énekes 
(vagy inkább táncoltató énekes) 
főszerepét. A jelmezverseny értéke-
lésekor az egyéni ötleteket díjazták: 
az egyszemélyes kategóriát „Ludas 
Matyi”, a párosat „öreg néne és az 
ő őzikéje”, a csoportosat pedig az 
„autószerelők” csapata nyerte (a 
képen).
Az esemény az idei év első olyan 
rendezvénye, amely nagymérték-
ben hozzájárul ahhoz, hogy Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekarának 
nyári jubileumi hétvégéje sikeres 
legyen. Kitettek hát magukért ők 

is: Január 23-án az együttes be-
vonulásával kezdődött a mulatság. 
Az élen szilágyi Miklós karnagy úr 
vezényelte a balog iskola teltházas 
csarnokának vendégeit. Az ese-
mény komolyságát mutatja, hogy 
a patinás együttes néhány percre 
még Kis Grófo „nézését”, sőt a „já-
rását” is a csarnokba varázsolta. 
bakos György elnök úr elmondta, 
hogy június 17-e és 19-e között 
nyolc országból huszonhat fúvós-
zenekart látnak majd vendégül. A 
monstre ünnepség apropója: 150 
éves Kőszeg Város Koncert Fúvós-
zenekara! Fantasztikus nyárnak 
nézünk tehát elébe, benne a há-
romnapos fúvószenei fesztivállal. 
Lehet-e ezt még fokozni? „Ha csak 
szinten tartjuk, és jól érzik magukat 
az emberek, az már jó!” – hangsú-
lyozta az elnök.
A kőszegi fúvós farsangot először 
1992-ben rendezték meg (egyszer 
maradt el). Azóta „menetel” az 

év eleji jókedv! ezen az estén is 
a rendezvénykasszát gyarapította 
a közel félmillió forint összértékű 
tombola. A fődíj, a Várkonyi há-
zaspár felajánlása, kovácsoltvas 
kerti garnitúra volt 165 ezer forint 
értékben. Fúvószenészeink 2013 
óta minden pénzüket az idei ju-
bileumi alkalomra gyűjtik. szük-
ség is van rá, hiszen az évforduló 
várható költsége 14 millió forint, 
és ennek most még a fele sem áll 
rendelkezésre. „Várjuk balog mi-
niszter úr, ágh Péter országgyűlési 
képviselő úr és a város válaszát” 
– tudtuk meg. Hamarosan kibo-
csátják a szép kivitelű támogatói 
jegyeket 1000, 2000, 5000 és 
10 000 forintos címletekben, va-
lamint megkeresik a lehetséges, 
nagy támogató cégeket is. A zene-
kar továbbra is számít a lakosság 
támogatására! Drukkolunk! „Hadd 
szóljon!”

Tóthárpád Ferenc
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Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉsEK
Kőszeg: baán zoltán és Tóth zsuzsanna fia Olivér, Märcz Krisztián és 
Pasza Noémi fia áron, udvardi emese és badics Viktor fia Patrik Viktor, 
Varga ádám és Kovács Andrea lánya Panka, Pukler Péter és zámbó 
Lívia lánya zia Ilona, soós Gábor és Molnár Alexandra fia Alex Gábor, 
szendrő István és Varga szilvia fia Nimród. Pusztacsó: Molnár balázs 
és Maráz Anett fia Donát.

HáZassáG
Kurucz Alexandra – bosits Norbert, Danka Viktória Éva –  eörsi-Tóta 
Gábor Tibor.

HaLáLoZás: stefanich Mátyásné szül. Gangler Mária.
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Iparosok
Január 23-án a lovagteremben a 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipar-
testülete a 17. alkalommal meg-
rendezett bállal ünnepelte az elmúlt 
évben végzett eredményes munkát, 
különösen az ipartestület 130 éves 
múltját. A visszatekintést és a szóra-
kozást szolgáló estnek, éjszakának a 
lovagterem adott otthon, amelynek 
a felújítása a bálozó iparosok mun-
káját dicséri. Az első percekben az 
elődök érdemeiről is beszélt szőnye 
József elnök, és megköszönte a 
társainak a bál szervezését. szavai 
szerint az iparosoknak kiemelt célja 
a város érdekeinek a képviselete, és 
az első hívó szóra – részvételükkel 
is – támogatják Kőszeg rendezvé-
nyeit. A bálon a narrátor szerepét 

vállaló Pócza zoltán, JVMK igazgató 
az iparosok segítőkészségét rend-
szerint megtapasztalja. A vállalko-
zók kikapcsolódását szolgáló estén 
126 fő vett részt, amely egyben egy 
táncos, baráti találkozó lett proto-
koll programok nélkül. baka Géza 

és csapata által főzött bőséges va-
csora elfogyasztása előtt és után a 
bálozók szívesen elidőztek az egyedi 
pálinkák kóstolásával. elhalkultak a 
beszélgetések, amikor a palotás ze-
néjére színre léptek a Hajnalcsillag 
táncosai, akik a bemutatott nyitó-

táncukért méltán kiérdemelték a 
tapsot. A régi magyar táncot köve-
tően a „hajnal csillagai” táncra kér-
ték fel a közönséget, ezt követően 
a „táncparketten” hajnalig teltház 
volt. Mellettük sorakoztak a tombo-
latárgyakkal zsúfolt asztalok, szinte 
minden bálozó, és nem jelenlévő 
támogató ajándékcsomagokkal se-
gítette az ipartestületet.  A fődíj egy 
nagyértékű színes tévé volt, amit 
egyik adományozó nyert vissza. 
Értékes ajándék volt a straus Au-
tószalon által egy hétvégi haszná-
latra felajánlott Ford Transit kisbusz, 
valamint az Autó baumgartner 
Kft. egyheti használatra felajánlott 
autója. Az ipartestület programjait 
rendszeresen támogatja soproni 
zoltán péksüteményekkel, és Vadász 
Tibor édes finomságokkal. 

KZ           

Szelíd motorosok
A balog iskola szülői Munkaközös-
sége és a tanári kara január 30-án 
tartotta az iskola 19. bálját. A han-
gulatos éjszakára ezúttal is kiváló 
lehetőséget adott az intézmény 
sportcsarnoka. A diákok szülein kí-
vül feltűnően sokan voltak azok a fi-
atalok, akik erre a napra – talán kö-
tődésük miatt – visszatértek a régi 
iskolájukba. Kedves színfoltja volt 
a vendégek fogadásának a tanárok 
által készített sütemények kínálása, 
még a hajnali órákban is maradt 
választék az édes falatokból.

A 19 órai kezdés részeként a Dance 
Jam táncosai léptek a „színpadra”. 
Földesiné Németh Csilla által veze-
tett csapat ismét bemutatta tehet-
ségét. A művészeti vezető készítette 
elő a szülők és a tanárok által be-
mutatott „szelíd motorosok” pro-
dukciót. A férfi tanárok robosztus 
motorokkal, lassú menetben érkez-
tek meg a táncosok közé. A modern 
járműveket az egykori kismotorok 
kísérték. Az öltözetként egységesen 
fekete bőrruhát viseltek a táncosok 
és a motorosok is. Össznépi produk-

ciót mutattak be, egyetlen bálozó 
sem maradt a saját asztalánál, ha-
nem körbeállták a bemutatót, amit 

tapssal jutalmaztak.  A tánc a Kócos 
Ördögök zenéjére hajnalig tartott.

KZ

Concordia
Február 6-án a lovagteremben a 
be-JÓ táncegyüttes udvarhölgyei 
várták a Concordia bálra érkező 
vendégeket, akiket a kórustagok 
pezsgős koccintással fogadtak. Kö-
zel 120 bálozó ült az asztaloknál, 
amikor az be-JÓ lányai elegáns 
tánccal nyitották meg a hangulatos 
estét. Huber László polgármester 
beszédében kiemelte a kórus ha-
gyományait és a bál rangját. szil-
ágyi Imre, a Concordia barátság 
Énekegyesület elnöke kellemes 
estét ígért a jelenlévőknek. szil-
ágyi Miklós vezényletével a kórus 
bemutatta Daróci bárdos Tamás: 

erre gyere rózsám című népdalfel-
dolgozást, és ezzel megalapozták 
az egyedi bál hangulatát. Az elő-
adás módja, az énekesek vidám 
hangulata éreztette a hallgató-
sággal, hogy a dalosok számára is 

élményt nyújt a sodró hangulatú 
mű előadása. A produkciót zongo-
rán kísérte Kiss Márton, Vas megye 
Junior Príma díjas művésze, aki rá-
adásként egy színvonalas koncert-
tel is szórakoztatta a közönséget. A 

tánc és a nóta hajnalig tartott. A 
talpalávalót a soproni Tequila ze-
nekar szolgáltatta. A szünetekben 
jutott idő a tombola vásárlására, 
és sokan döntöttek így. A szeren-
csések a támogatók által felaján-
lott tárgyak sokaságával térhettek 
haza, az egyesület pedig segítséget 
kapott az idei programjaik megva-
lósításához. 
A vendégek „jóltartásáról”, az Al-
pokalja Panzió elismerésre méltó-
an gondoskodott. 
A hangulatos, a farsangi szezont 
lezáró bál előkészítése során a 
kórustagok által végzett közös 
munka is erősítette az összetartást, 
amely az egyesület értékrendjéhez 
tartozik.
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Rendhagyó bál
Gyöngyösfalu: A szent Márton-
templom Kórusa ismét újdonsággal 
lépte meg a bálozó közönséget. Ja-
nuár 22-én, pénteken Lukácsházán 
zenés éjszakával köszöntötték a 
farsang érkezését. A bálra a fel-
készülést két hónappal korábban 
kezdték meg. egy ötlet nyomán hat 

– ötvenes éveit túllépő – pár kezdte 
el a palotás tánc betanulását. A báli 
éjszakán színpadra vitt produkció 
minden várakozást felülmúlt. A régi 
magyar tánc a 19. század hangu-
latát idézte fel, ehhez illett a ruha-
költemény, amit magukra öltöttek a 
táncosok. Lelkesedésük, kitartásuk 

a mai gyöngyösfalui szent Márton 
Kórus valódi életét mutatta meg. 
Mindehhez szükség volt Horváth 
Jánosné (a Mesebolt bábszínház 
ny. igazgatója), illetve Horváth Já-
nos (az ungaresca Táncegyüttes ny. 
igazgatója) szakmai segítségére is. 
A több bemutatót is megérdemlő 
palotás megadta a bál alaphan-
gulatát. Már csak ráadás volt a 
kórus által bemutatott, kétszáz év-
vel korábbi hangulatot idéző dalok 
éneklése. A kísérő mondatokból 
nyilvánvaló lett, hogy az egykori 
bálokon csak a bemutatott hölgyet 

volt szabad táncra kérni, nem illett 
a felkérést visszautasítani, pörgés 
közben csak közömbös dolgokról 
lehetett beszélgetni. Nincs arról 
információnk, hogy a január 22-
én bálozó férfiak betartották-e a 
régmúlt szabályait. Viszont – korra 
és nemre való tekintet nélkül – az 
asztaltársaságok kínálták egymást 
az otthonról hozott finomságok-
kal és italokkal, erősítve a baráti 
szálakat. Hajnal közeledtével a 
vendégek maradandó emlékekkel 
indultak hazafelé. 

KZ              

Cserkészek – KRECSEFA
Idén is megrendezésre került a 353. 
számú Chernel István cserkészcsa-
pat szervezésében, a már 21 éves 
múlttal rendelkező KreCseFA, 
vagyis a Kőszegi regős Cserkész 
FArsang.
Január 29-én, pénteken hagyomá-
nyainknak megfelelően egy valódi 
élőzenés táncházzal indítottuk a 
programot. Érkeztek cserkészek 
Győrből, sopronból és szombat-

helyről is. A táncház idén nyitott 
volt minden kőszegi érdeklődő 
számára is. A vegyes korosztály 
ellenére, mind a fiatalabbak, mind 
az idősebbek nagyon jól érezték 
magukat.
szombaton csatlakoztak a prog-
ramhoz a sárvári cserkészek és 

az előbb említett városok csapa-
taiból is érkeztek még résztvevők, 
így a létszám közel 80 főre nőtt. 
A délelőtti daltanulás után népi 
kézműves foglalkozás keretein 
belül kipróbálhattuk a fafaragást, 
a varrást, a bőrdíszek, kulcstartók 
készítését és a gyerekek kedvencét 
a gyertyaöntést is. 
Délután a cserkészek csapatokat 
alkotva egy városi vetélkedőn ke-

resztül ismerkedhettek meg Kőszeg 
utcáival és nevezetességivel. 
Vasárnap délelőtt a program zá-
rásaként közösen részt vettünk a 
Jézus szíve Templomban 11 órakor 
kezdődő szentmisén. 

Ferencz Noémi
segédtiszt
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Rúzsos csókot adtak
Ólmod: Február 6-án, szomba-
ton reggel öt férfi indult útnak az 
egyik közeli faluba, hogy elhozza 
a levágásra érett kocát. egy óra 
múlva pörzsölték a 167 kg-os disz-
nót. Nyolc óra tájékán már a falu 
apraja-nagyja ott sürgött-forgott, 
és várta, hogy kapjon feladatot a 
feldolgozásból. A polgármester és 
alpolgármester „csak” az irányítás 
feladatát vállalhatta magára. Az 
„ólmodi” módra készült első fala-
tokat 11 óra tájékán kóstolhatták 
először, azt követőn – a munka 
mellett – a falatozás kapta a fősze-
repet. A disznó minden porcikáját 
feldolgozták. Vasárnap reggel a falu 
minden családja disznótoros kósto-
lót kapott. 
szombat délután búcsúztatták 
el a farsangot. A falu elején lévő 

pajtában vették fel a fiatalok az 
egyenruhát, a szalmával kitömött 
maskarát. Az ötvenéves hagyomány 
szerint korommal kenték be az ar-
cukat, amit mostanra fekete haris-
nyára változtattak. Viszont jókora 
mennyiségű rúzs jutott a szájra. A 
farsangolók minden házba bemen-
tek, amit „megköveteltek” a lakók, 
de a távozás előtt megölelgették a 
lányokat, és a fiatal asszonyokat,  
jókora rúzsfoltot hagyva az arcukon. 
Cserébe többféle „üdítőitalt” kaptak 
ajándékba, és még az utcán is sü-
teményes tálakból kínálgatták a le-
gényeket. Attila harmonikájának kí-
séretében „Dede – baba”  szlogent 
énekelték a szalmával kitömöttek, 
amit horvátul így folytattak: „A lúd 
tojást tojik, a farsang idejének vége, 
közeleg a nagyböjt időszaka.”  

Még nagyböjt érkezése előtt, szom-
baton este a kultúrházban is elbú-
csúztatták a farsangot. A délelőtti 
disznóvágásból mindenkinek jutott 
egy-egy „kicsinyke falat”. Majd az 
erdélyből származó Tamás ikrek 
elővették a hangszereiket, és meg-
kezdődött a mulatozás. Csak az 
éjszakai sötétség „vitte haza” a kul-

túrházból az ólmodiakat. egyikük 
sem felejti azt a segítséget, amit a 
soproni Pékséget működtető test-
vérektől kaptak. Ládaszám küldték 
a fánkot több kg pogácsával kiegé-
szítve. Az ajándékozók nagymamá-
ja Ólmodon született, és a család 
azóta is kötődik a faluhoz. 

KZ

Focikaput vásárolnak
Velem: Január 30-án a kultúrház-
ban, lelkes szülők szervezésében jó 
hangulatban farsangoltak a helyi 
gyermekek, és érkeztek családok 
a szomszédos településekről is. A 
29 apróság többsége jelmezt öltött, 
őket ajándékkal és emléklappal 
jutalmazták. Az ötletesen beren-
dezett játéksarkot vidám hangu-
lattal töltötték meg a jelenlévők. 

Többen különböző felajánlásokkal 
támogatták a rendezvényt, bőven 
jutott üdítőital és különböző cse-
mege a jelenlévőknek. Nemcsak 
a tánc és a jelmezekhez illő zene 
fokozta a hangulatot, hanem azt is 
megtudhattuk, hogy a királyleány-
ka mély medvehangon is szépen 
mondja a verset, vagy a rettegett 
kalóz kisegér hangján szólalt meg 

Farsang Kőszegpatyon
Február 6-án 16 órakor tar-
tottuk a farsangi rendezvényt 
az egykori óvoda épületében. 
elsőként a gyermekeknek 
meghirdetett rajzpályázat 
eredményhirdetése és a jutal-
mak átadására került sor. ezt 
követően bognárné bischof 
Éva óvónő vezetésével az 
„örök gyerekek” (idősebb kor-
osztály) is kipróbálhatta ügyes-
ségét az egyéni és a páros 
játékok formájában. A játékos 
program mellett a jelenlévők 
falatozták a töpörtyűkrémes 
kenyeret, és nem maradhat-
tak el az asztalokról a fánk és 
a krémes sütemények sem. A 
farsangra jellemzőn vállalkozó 
kedvű, maskarába öltözött gyerekek 
és felnőttek okoztak emlékezetes 
perceket. Meglátogattak bennünket 
az ördögök, a mókus, a nyomozó, a 
kovboj, mindannyian a vidám arcu-

kat mutatták be. A sok tombolatárgy 
talált gazdára. A zenés délutánt az 
estébe nyúló, kötetlen beszélgetés 
váltotta fel.

Milos Lászlóné

a technika segítségével. A szerve-
zők vacsorával vendégelték meg a 
megjelenteket. 
A jóízűen elfogyasztott ételek után 
már a felnőttek vették birtokba a 
kultúrházat.  A tánczenét a KVArC 
együttes szolgáltatta. Az est része 

volt a jelmez-, és sörívó verseny és 
nem maradhatott el a tombola sem. 
A rendezvényen adományokat 
gyűjtöttek, amiből a szervezők 
kispályás focikaput vásárolnak a 
velemi gyermekeknek. 

Rába Ákos

Kertünk alatt kopogtat a tavasz!
Hamarosan megkezdődnek a kerti munkák. előkerülnek a 
kapálógépek, fűnyírók, fűkaszák, motorfűrészek és egyéb kerti gépek. 
A gépek csak abban az esetben nyújtanak segítséget a munkákban, ha 
azok tökéletes műszaki állapotban vannak. erre az időszakra koncent-
rálódnak a karbantartási munkálatok is. Fontos elvégezni az első mun-
kavégzés előtt a négyütemű motorokba az olajcserét, levegőszűrőbetét 
cserét, valamint a kapálógépek hajtóművében az olajszintet ellenőrizni. 
A kétütemű motorokkal szerelt kerti gépeknél, egy általános üzem-
anyag ellátó rendszer tisztítása elengedhetetlen. A fűnyírótraktoroknál a 
szíjak, a terelőgörgők, szíjfeszítők  csapágyazásának állapotát, valamint 
az összes bovden működőképességét ellenőrizni kell.

Ne hallgasson a hozzáértő szomszédokra, sógorokra, 
és ne bízzon a kontárokba. Gondoljon arra, hogy a 
gépe már akkor üzemképes állapotban legyen, ami-
kor dolgozni kíván, ezért időben forduljon szakem-
berhez, vagy szakszervizhez.  
ebben nyújt segítséget a 25 éves tapasztalattal ren-
delkező Laki és Társa bt. 
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„Lehet, hogy ez a beszélgetés egy-
fajta számvetés is, hiszen június 
hónapban a rám irányadó nyugdíj-
korhatárt betöltöm. A hosszabbítás 
lehetőségét nem vállaltam abban 
a reményben, hogy sorsom megad 
minél több időt, hogy egészségben 
pótoljak valamennyit a családom-
mal és önmagammal szemben fel-
halmozott adósságomból” – mond-
ta Tóth János. 

Gyakran találkozhatunk vele, még-
is keveset tudunk róla. Kőszegen 
született, mint pedagógus felesé-
ge, ő is első generációs értelmisé-
gi. Édesapja „kiváló kezű” bognár, 
édesanyja a hat gyermek mellett 
háztartásbeli, és különböző kisegítő 
munkakörökben dolgozó nő volt. 
Gyermekei felnőttek, többdiplomás 
pedagógus, illetve igazgatásszerve-
ző és jogi egyetemi végzettségűek.
A Gépipari Technikum, aztán a mun-
ka mellett elvégzett államigazgatá-
si főiskola „nemcsak tudást, tartást 
és emberséget is adtak” számára. A 
Latex röplabda csapatában játszott, 
de a diszkoszvetés is az ő sportja 
volt. Ma már csak horgászni jár, ha 

ideje engedi. Megjegyezte, hogy a 
hiedelemmel ellentétben „az is tud 
nagyon fárasztó lenni. Nem csak a 
kapásjelző nézegetéséből áll a víz-
parti világ”.
Volt technikusi érettségivel 
kocsibádogos, karbantartó a bútor-
szövetgyárban, aztán elcsábította a 
politika. A rendszerváltás hozta meg 
számára az igazi „nagy szerelmet” 
a közigazgatást. A városi tanács 

tagjaként, Vb tagként ko-
rábban is a szakma kö-
zelében tevékenykedett. 
A politikával „szakított”. 
„egy jegyzőnek politikai 
értelemben maradékta-
lanul függetlennek kell 
lennie, mert nem elég 
elfogulatlannak lenni, 
annak is kell látszani” – 
foglalta össze.
1989. december 16-án 
került – Vb-titkárként 
– a Lukácsházi Községi 
Közös Tanács hivatalba, 

ahová pályázat útján kapta kine-
vezését. egy év elteltével nyerte 
el a körjegyzői (Gyöngyösfalu, 
Nemescsó, Lukácsháza, Pusztacsó, 
Kőszegpaty) megbízást. számos 
megoldandó helyzetről és siker-
történetről tud beszámolni: „soha 
nem feledem a vagyonmegosztás 
napjait. A közös tanácsot alkotó te-
lepülések mindegyike védte a saját 
településének érdekeit, én meg – 
akkor már körjegyzőként – mintha 
ötágú libikókán egyensúlyoznék, 
próbáltam segíteni mindenkinek.”
Néha erőn felül vállalt és teljesített 
munkatársaival. Volt részük támo-
gatásban és (fizikai értelemben) el-
lenállásban is, de közösen sikerült 

megnyerniük a lakosságot, amely 
anyagi áldozatokat is hozott. egy 
történet a sok közül: „Az 1989/90. 
év fordulóján Nemescsó, Pusztacsó, 
Kőszegpaty vezetékes vízépítése 
kezdte a sort. A kőszegpatyi falu-
gyűlésen felállt egy 80 körüli bácsi 
és kijelentette: „Jó volt ez a víz ed-
dig is, jó lesz ezután is, amit kútból 
húzunk.” előző nap kaptam meg 
a szomszéd település bolt-kocsma 
(akkor még volt ilyen is) vízminta 
„mosogatásra még alkalmas” mi-
nősítését.” (ekkor már úgy hordták 
a vizet a csecsemőknek három te-
lepülésre is.)  
„A bő negyedszázad sok öröm és 
sajnos keserű pirula hordozója is 
volt” – mondta. sajnos megszűnt 
a nemescsói iskola (2010), a 
kőszegpatyi óvoda (2014). Ahogy 
fogalmazott Tóth János: „Pokoljá-
rás volt ezekben közreműködni! 
„ellensúlyként” említendő, hogy 
később Lukácsháza, Gyöngyösfalu 
gázhálózata (1991), majd a 90-es 
évek közepén öt község szenny-
vízgyűjtő hálózatának megépítése 
következett. 
Az eredmények vitathatatlanok. 
2013 januárjától hárommal ki-

tagjaként, Vb tagként ko-
rábban is a szakma kö-
zelében tevékenykedett. 
A politikával „szakított”. 
„egy jegyzőnek politikai 
értelemben maradékta-
lanul függetlennek kell 
lennie, mert nem elég 
elfogulatlannak lenni, 
annak is kell látszani” – 
foglalta össze.
1989. december 16-án 
került – Vb-titkárként 
– a Lukácsházi Községi 
Közös Tanács hivatalba, 

egészülve (Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely) nyolc telepü-
lés hivatalának lett a vezetője. A 
számtalan újabb sikertörténetből 
merítve csak címszavakban: új 
iskola Gyöngyösfaluban (2008), 
új óvoda/bölcsőde Lukácsházán 
(2013), a forma vitrum letelepí-
tése (1995)…, és létrehoztak egy 
nonprofit társaságot is (2015).
„szerencsés embernek mondhatom 
magamat, mert ha körülnézek, az 
öt faluban szinte mindenütt azt 
látom, hogy ennek is, annak is ré-
szese voltam, hogy egy picit maga-
ménak érezhetem azt az óriási fej-
lődést, amin keresztülment ez az öt 
község. szerencsésnek mondhatom 
magamat azért is, mert sok-sok 
nagyszerű emberrel dolgozhattam 
együtt, akik segítettek, akiknek 
öröm volt segíteni. 
Tóth János kiérdemelte Lukácsháza 
Község Díszoklevelét, a Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkeresz-
tet és a szakma egyik legnagyobb 
elismerését a „címzetes főjegyzői” 
címet is. A sikeres életpályát most 
a pihenés, a család felé fordulás kö-
veti. Jó egészséget kívánunk hozzá!

Tóthárpád F.

Címzetes főjegyző

Ar
CKÉP
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A hegymászó
Az asztal alatti alvás jelenti a leg-
nagyobb biztonságot az Alpok több 
ezer méteres magasságában lévő 
menedékházakban. erről beszélt 
Tamás Csaba, aki az elmúlt években 
sok száz órát töltött hegycsúcsokon. 
A menedékházakban éjszakánként 
zsúfolt lehet a hálószobává alakult 
étterem is. A sötétségben az asztal 
alatt alvóra biztosan nem lép rá 
senki, és ez jelenti a biztonságot.
A hegymászók a jeges gleccseren, 
vagy a sziklákhoz rögzített drót-

kötélpályán a „via ferrata” úton 
jutnak egyre magasabbra. Közéjük 
tartozik Tamás Csaba. Az ízig-vérig 
gyöngyösfalui férfi a hegymászás 
élményeiről beszélt a falu Közéleti 
klubjának januári találkozóján.
–  Veszélyes sport a hegymászás?
– Társaimmal négyezer méter alatti 
hegyekbe jutottunk el, amely meg-
felelő felkészültséggel és felszere-
léssel biztonságos. A hegymászónak 
ismernie kell a saját képességeit, 
és csoportosan kell útnak indulni – 
mondta Tamás Csaba.
– Mennyi az optimális létszám?
– A gleccseren hárman haladunk 

egymástól 10 – 15 méter távol-
ságra kötélpartiban, vagyis egy 
kötéllel kötjük össze magunkat. 
A meredek hegyoldalon komoly 
veszélyt rejt a gleccserhasadék. 
Aki ide egymagában beleesik, az 
aligha tud kimászni, de három fő 
közül a két társ jó eséllyel meg 
tudja tartani a veszélybe kerülőt. 
A lábunkon lévő hágóvas belevág 
a fagyott hóba, és gátolja a csú-
szást, a kezünkben lévő jégcsá-
kány is a kapaszkodást szolgálja. 
Alacsonyabb magasságban lévő 
sziklás területen az előre kifeszí-
tett sodronykötél „biztonságában” 

lépegetünk előre. ehhez két kara-
binerrel biztosítjuk magunkat. A 
„via ferrata” út kiépített, de sok-
szor csak egy-egy vasrúdon állva, 
meredek kőtömbökön lépege-
tünk. A célba érés fantasztikusan 
jó érzés.
– biztos, hogy nincs kockázata?
– Mindenben van valamennyi koc-
kázat. Az alpesi területeken a he-
gyimentők mindig készenlétben 
állnak, de egy-egy beavatkozás 
költsége biztosítás nélkül alig fi-
zethető meg. Nekem horzsolásokon 
kívül más sérülésem nem volt.

Kámán Z

A hárommillió Ft
Pusztacsó: Az elmúlt évben az 
önkormányzatok fejlesztése érde-
kében a belügyminisztérium által 
kiírt pályázaton az önkormányzat 
3 087 738 Ft-ot nyert el. Az előfi-
nanszírozott rendszer miatt a pénz-
összeg megérkezett az önkormány-
zat számlájára. Az utak felújítását 
szolgáló támogatás azért is kiemelt 
jelentőségű, mert Vas megyében 
összesen hét falu mondhat magáé-
nak ilyen eredményt. Az elnyert ösz-
szeghez az önkormányzat még egy 

millió Ft önrészt 
biztosan hozzá-
tesz, és így újulhat 
meg a béke utca. 
A buszforduló te-
rületén erősebb 
útalapot építenek, 
mert a nehéz járművek kimélyítet-
ték a járófelületet. Várhatóan a nyár 
kezdetéig elkészül a közel ötszáz 
méteres útszakasz felújítása. 
Jelentős változás a falu életében, 
hogy az elmúlt év végén átvehették 

a pályázati támogatás felhasználá-
sával vásárolt renault mikrobuszt. 
ezt megelőzően felértékelés, és licit-
eljárás alapján eladták a korábban 
használt járművet. A település lakos-
sága számára a mikrobusz mostanra 

már nélkülözhetetlen lett. Pusztacsó 
zsákfalu, közvetlen buszjárat csak 
Kőszeggel köti össze. A falugond-
nok kora reggel a középiskolásokat 
Lukácsházára szállítja, hogy onnét 
időben elérjenek az iskolába. A társ-
falvakkal összefogva az óvodásokat 
Gyöngyösfaluba viszik reggelente. 
Délidőben kiszállítják az ebédet az 
idős embereknek, akik számára lét-
fontosságú a bevásárló utak biztosí-
tása is. Kollarits Kornél szavai szerint 
a mikrobusz pályázati támogatásá-
hoz ágh Péter országgyűlési képvi-
selőtől kaptak segítséget.

KZ

A postagalamb hazatalál
egy postagalamb 60 – 70 km/óra 
sebességgel repül hazafelé – kap-
tuk a tájékoztatást Orbán balázs-
tól, a H-07 Postagalambsport Civil 
Társaság képviselőjétől. Tavasszal 
és ősszel rendeznek versenyeket.  A 
gyűjtőautó a kőszegi sportpályánál 
várja, rendszerint szombati napo-
kon a galambászok meggyűrűzött 
madarait, amelyek járművel utaz-
nak a felröptető pontig. A távolság 
100 – 700 km lehet. egyidőben 
nyílnak ki a kalitkák ajtói, a ga-
lambok ösztönszerűen kirepülnek, 
és elindulnak hazafelé. senki nem 
tudja: hogyan tájékozódnak útköz-
ben. egyik feltevés szerint a föld 
mágneses tere irányítja őket. A 
galambászok vallják, a galamb azt 
a helyet tekinti otthonának, ahol 
először kirepült, és oda mindenkor 
visszatalál. A versenygalambok 
közül a legnagyobb átlagsebes-

séggel repülő lesz a győztes.     
Február 6-án tartotta a H-07 Pos-
tagalambsport Civil Társaság a 
díjátadó ünnepségét. A 2015-ös 
évben a galambászok általános 
távú csapatbajnokság eredménye: 
1 helyezett: búza Gábor 2. helye-
zett: Plechl József 3. helyezett: Ifj. 
Kovács Péter.
Az elmúlt évben szlovák, osztrák és 
német utakat röptettek. Leghosz-
szabb Wittenberg (700 km) volt, 
amelyen id. Kovács Péter galambja 
lett az első, az oklevél mellé egy 
vándorserleget is kapott a galamb 
gazdája.
Az egyesület taglétszáma 10 fő, akik 
Kőszeg, Pusztacsó, Horvátzsidány 
és Peresznye településeken gon-
dozzák sajátos módszereikkel az 
általuk különösen tisztelt galam-
bokat. 

KZ

Fáklya
A Kőszegi Fáklya kosárlabda csapat 
1965 tavaszától szerepelt az Nb II-
ben. Az 50. évforduló okán 2016. 
február 13-án kilencen találkoz-
tak az egykori játékosok a bersek 
iskolában. egy perces némasággal 
emlékeztek meg az eltávozottak-
ról. A megyei bajnokságban indu-

ló csapat alapító tagjai közül hét 
volt jelen, edzőjükkel Kolesánszky 
Györggyel. A találkozón köszöntőt 
mondott básthy béla alpolgármes-
ter, aki ajándékkal kedveskedett 
az Nb II-es játékosoknak. barabás 
Krisztián a témában írt szakdolgo-
zatából olvasott fel részleteket. elő-
került a kosárlabda is, jó hangulatú 
dobóversenyeket rendeztek az egy-
kori és jelenlegi játékosok.
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Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék

• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.

Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 
Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

A diákigazgató
scheck Gergő vagyok a Jurisich 
Miklós Gimnázium és Kollégium 
10.A osztályos tanulója. Idén en-
gem ért a megtiszteltetés, hogy 
képviseljem évfolyamunkat a di-
ákigazgató-választáson. A Diákhét 
arról szól, hogy három évfolyam 
(másod-, harmad- és negyedév) 
verseng a diákigazgatói cím meg-
szerzéséért, és kampányolnak a 
tanárok, az első és az ötödik évfo-
lyam szavazataiért. Január utolsó 
hetében kezdődött a kampányhét, 

az iskola falaira plakátok tűz-
deltünk. Kedden és szerdán 
a „Gasztronómiai élvezetek 
napja” következett, amikor 
standoknál, sütiket, reggelit, 
kávét, üdítőt szolgáltunk fel a 
szavazó közönség kedvére. Az 
évfolyamunk az egészséges 
életmód jegyében friss gyü-
mölcsöt is kínált. Csütörtök 
délelőtt rövidített órák utáni 
hosszabb szünetekben meg-
néztük a kampányfilmeket. 

A délutáni kortes műsorok előtt 
megtartott „hangoskortes” arról 
szólt, hogy az évfolyamok kinyil-
vánítsák a nyerési vágyaikat. Majd 
kortes műsorral küzdöttek meg 
a szavazatokért, a diákigazgató-
jelöltek beszéddel bizonygattuk, 
hogy mi vagyunk a legalkalmasab-
bak. A harmadik évfolyam kapta a 
legtöbb szavazatot, és ezzel együtt 
én nyertem el a diákigazgatói cí-
met, ezzel megkaptam az „arany” 
kulcsot is. remek verseny volt. 
Gratulálok a másik két évfolyam-
nak, valamint sipos Laurának a 
másodév, és Takács Alexandernek, 
a negyedév jelöltjének, valamint a 
legjobb videófilm „Arany bajusz” 
díját elnyert negyedik évfolyam-
nak. A Diákhét kampányprogram-
mal kezdődik évek óta, a folytatás-
ban rendhagyó órákat tartottak a 
jelenlegi és régi diákok, valamint 
a tanáraink. bárki részt vehetett 
a viccesebb és élvezhetőbb for-
mában megtartott matematika 
vagy biológia órákon. Hallgattunk 
élménybeszámolót külföldi ta-
nulásról, vagy előadást az iskola 
projektjeiről. ezek jó tapasztalat-
szerzési és tanulási lehetőségeket 
is kínáltak. A Diákhét csúcspontja, 
záró rendezvénye volt az osztályok 
közötti vetélkedő. A szervezés min-
denkor az előző évi győztes felada-
ta. Vicces vetélkedő, remek felada-
tok, és osztályközösséget erősítő 
program – így tudnám jellemezni 
a vetélkedőt, és a Diákhetet, amely 
mögött hihetetlen sok munka áll. 
Nagyon jó közösségnek lehetek 
a tagja itt a Jurisichban. Aki a mi 
gimnáziumunkba jelentkezik, jó 
programokon vehet részt, és kiváló 
tanításban részesül.

Scheck Gergő
Fotó: Vadász Péter

Székely apát
könyve
Kőszegi krónika, 1938–1952 
Székely László apátplébános 
feljegyzései című könyv a Plé-
bánia Hivatalban megvásárolha-
tó. A könyv napi történéseket ad 
át az olvasónak Kőszeg viszon-
tagságos időszakáról nemcsak az 
időseknek, hanem az érdeklődő 
fiataloknak is.   
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Prof. dr. Lőrincz zoltán felsőbb te-
ológiai és művészettörténeti tanul-
mányait Debrecenben, zürichben, 
budapesten, birminghamben vé-
gezte. ennek megfelelően kutatási 
területei a művészet és a vallás 
viszonyát tárgyalják. elsősorban a 
Kőszegi Művészeti egyesület elnö-
keként ismerjük. A tízéves (nem-
zetközi) egyesület alapító tagja, 
máig aktív szervező egyénisége. 
Azok, akik a művészettörténettel 
szorosabb kapcsolatba kerültek, 
ugyancsak ismerik, őrzik élvezetes 
előadásainak emlékeit. A szeren-
csésebbek hallgathatták előadásait 
szombathelyen, budapesten, sop-
ronban és Kaposváron is, de oszt-
rák és angol egyetemek vendégta-
náraként sem ismeretlen: A bécsi 
egyetemen és az Akademie der 
bildenden Künste egy-egy szemesz-
terében tartott előadásait (szer-
kesztett változata könyv formában 
is megjelent) „Transzendenz in 
der zeitgenössischen Kunst Ostm 
itteleuropau in Ungarn” címmel 
olvashatjuk. 2003 nyári trimesz-
terében az Oxfordi egyetem ven-
dégelőadója volt. Nevével gyakran 
találkozunk a szent Márton-ábrá-
zolásokkal foglalkozó irodalomban. 
Következő, kiadásra váró kötete 
is ehhez a témához kapcsolódik. 
számtalan publikációját nehéz vol-
na felsorolni. Legutóbb megjelent 
könyvei: A református templom 

Kőszegen (2006); 
a Jézus példázatai 
a magyar festé-
szetben (2008) és a 
Szent Márton, Savá-
ria szülötte (2014) 
címet kapták.  
1990 óta él Kősze-
gen. A helyi refor-
mátus egyházközség 
helyettesítő lelkésze 
volt 1993 február-
jától novemberig, 
1994-től 2006-ig 
az egyházközség 
gondnoka. Városunk 
művészeti életének 
egyik főszervező-
je. A folyamatos 
bemutatók mellett 
személyének köszönhető több 
Kossuth-díjas képzőművész kősze-
gi kiállítása is (bartha László, el 
Kazovszkij, Orosz István, somogyi 
Győző). Pártoló tevékenységének 
eredményeként városunk új művé-
szeti bemutatótérrel bővült. A Csete 
György által tervezett református 
templom és Csillagterme nemcsak 
az istentiszteletek egy-egy órájá-
ban szolgál, hanem a kultúrának 
jó értelemben vett kőszegi találko-
zóhelye is. Lőrincz zoltán városunk 
különböző kiállító tereiben közel 
félszáz kiállítás kurátora volt, a 
Csillagteremben 2016 januárjá-
ig 95 tárlatot rendezett. ugyanitt 

látható minden év novemberében 
a babó-díj éves emlékkiállítása 
is. Nagy része volt abban, hogy a 
magántulajdonban lévő szecessziós 
házat (Chernel utca 18.) a Kőszegi 
Művészeti egyesület 2014-ig mint 
Művészetek Házát használta.
Pályaképének bemutatásához el 

kell mondani, hogy 1994-ben 
a soproni egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézete számára ki-
dolgozta az „Egyetemes kép-
ző- és iparművészet története” 
című tantárgyat, és az Apáczai 
Collégium Gimnáziumának Művé-
szettörténet tantárgyának oktatási 
programját. 2001-ben az Oktatási 
Minisztérium az általa készített és 
írt „Ezer év 100 templom” című 
(PC-CD) összefoglaló munkáját – 
benne a Jézus szent szíve Plébá-
niatemplommal és a református 
templommal – tankönyvvé nyil-
vánította. A külföldi egyetemek 
mellett a Debreceni egyetemen 
a PhD-programjának előadója; 
„Szakrális terek” és „Szent Már-
ton kultusz” címmel tartott elő-
adásokat és szemináriumot.   
Lőrincz zoltán – hogy csak a ha-
zaiak közül említsünk néhányat 

– a Magyarországi református 
egyház Doktorok Kollégiumának, 
a Magyar Néprajzi Társaságnak, a 
Magyar Újságíró szövetségének a 
tagja, az ArTCADIA  című periodi-
ka szerkesztője, majd szerkesztőbi-
zottságának tagja.

Tóthárpád F.

kell mondani, hogy 1994-ben 
a soproni egyetem Alkalmazott 
Művészeti Intézete számára ki-
dolgozta az „
ző- és iparművészet története
című tantárgyat, és az Apáczai 
Co
szettörténet tantárgyának oktatási 
programját. 2001-ben az Oktatási 
Minisztérium az általa készített és 
írt „
(PC-CD) összefoglaló munkáját – 
benne a Jézus szent szíve Plébá-
niatemplommal és a református 
templommal – tankönyvvé nyil-
vánította. A külföldi egyetemek 
mellett a Debreceni egyetemen 
a PhD-programjának előadója; 
„

Lőrincz Zoltán portréja
Erwin Birnmeyer festménye /2013/.

 Fotó: Trifusz Péter

Művészettörténész



 KŐszeG  És  V IDÉKe   XX IX .ÉVFOLYAM, 2 . s záM   2016 . Február  16 .

22

Rövidhírek
Százötvenedik jubileumára készül 
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
kara. A nagy múltú együttes mel-
lett egy másik művészeti egyesüle-
tünk is évfordulójára készül. 2016 
a Kőszegi Vonósok 20. évfordu-
lójának a dátuma is. 
A scheer bernadett és scheer uwe 
által vezetett együttes húsz fővel áll 
a komolyzene és a kőszegi koncert-
látogatók szolgálatában. A decem-
beri jubileumi hangverseny előtt 
április 1-jén és június 4-én adják 
hagyományos nagy koncertjeiket 
– melyek előtt a legkisebbekre is 
gondolva – a tavaly elindított és 
nagy sikertű ötlet nyomán kis „Íze-
lítővel” is készülnek. 
Az együttes vezetői egy idézettel 
fogalmazták meg céljukat: „Ki tud-
ja, talán holnap én tanítom meg a 
mérőütés fogalmát a jövő legna-
gyobb karmesterének! Talán köz-
reműködhetek abban, hogy sokan 
felismerjék, mi az értékes zene, s 
azt milyen jó hallgatni, vagy eset-
leg játszani. Talán sikerül egy zenét 
értő-szerető közönséget nevelni...”

Az önálló koncertek mellett idén is 
számos kiállítás megnyitó és egyéb 
rendezvény vár rájuk. ezúton is 
üdvözlik hűséges közönségüket! 
Örömmel várják a jubileumi nagy 
napot, melyen szeretnék megaján-
dékozni kedves hallgatóságukat 
az elmúlt húsz esztendő számukra 
legkedvesebb és legkedveltebb ze-
nei csemegéinek nagyszerű kaval-
kádjával! (Ha valaki szívesen kap-
na értesítést, meghívást  a zenekar 
fellépéseiről elektronikus úton, 
jelezze a zenekar címére: koszeg.
strings@gmail.com)

A Magyar Kultúra Napját kö-
vetően adták át a Dr. Kiss Gyula 
Kulturális egyesület „Közösségi 
kultúráért” elnevezésű kitüntetést. 
A sárvári vár dísztermébe hivatalos 
volt Gelencsér Ildikó, a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
munkatársa, szakmai helyettese is. 
Ildikót jól ismerjük, nem az első 
kitüntetése a mostani. Munkája 
elismeréseként kapott már Pro 
Communitate díjat és „Vas Megye 
Önkormányzatáért” díjat is. Orszá-
gos kitüntetéssel – Wlassics-díjjal 
– 2012-ben jutalmazták. 

OPERETT NAGYKONCERT
Sztárvendég

VÁRKONYI 
ANDRÁS 

További művészeink:

Egyházi GézaBuch Tibor Mádi PiroskaKöllő Babett Göth Péter

KŐSZEG 2016. február 22. 

19 óra

Jurisics-vár 
Művelődési Központ 

és Várszínház 
  

Jegyek elővételben 
kaphatók a helyszínen!

Kőszeg, Rajnis u. 9.

 94/360-113

a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

Vágó Zsuszsi

(A szereplő változtatás jogát fenntar tjuk!) 

Fergeteges operettshow 2 részben

„Mindig nagy öröm, ha elismerik 
a munkánkat, de természetesen 
ez egy csapatmunka, így az összes 
kollégám részese ennek a kitünte-
tésnek. A legnagyobb öröm, hogy a 
»helyemen« vagyok, azt csinálom, 
amit szeretek” – mondta.
A sokoldalú 20 éves közösségépítő 
tevékenységgel rendelkező szak-
ember január 23-án örömmel ve-
hette át újabb elismerését: a „Kö-
zösségi kultúráért”!

„Kőszegi versekkel” ünnepelte 
répcelak a Magyar Kultúra Nap-

ját. A szombathelyi muzsikus, Dala 
József, több mint húsz Tóthárpád-
verset zenésített meg. A dalok 
többsége el is hangzott a műve-
lődési otthonban. Gitáron játszott 
Dala József, énekelt Nagy Kriszta. 
ugyancsak januárban jelent meg a 
szerbusz zenekar második CD-je, 
amely szintén tartalmaz Tóthárpád 
Ferenc verseivel készült dalokat. A 
legújabb információ, hogy a már-
ciusi Versünnepen is szerepel majd 
„kőszegi vers”. A zeneszerző pedig 
nem más, mint a kitűnő rendező-
zeneszerző: rossa László.
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Csók 150
A JvMK és a Csók István Művész-
kör szervezésesében Csók István 
(1865 – 1961) születésének 150. 
évfordulóját ünnepeltük a lovagte-
remben február 14-én délután.
Huber László polgármester üdvözöl-
te a megjelenteket, majd Palotainé 
Kali Gabriella nyitotta meg a Csók 
150 című vándorkiállítást. Visz-
szaemlékezését azzal a történettel 
kezdte, amely egy glosszájáról és 

Csók Istvánról szólt, s a 
címe: A Szentlélek mun-
kája egy festőművész-
ben volt. A művészhez 
és a családjához fűződő 
kedves emlékeit is meg-
osztotta a jelenlévőkkel, 
majd köszönetét fejezte 
ki, megajándékozta az 
egyesület képviselőit.
A kiállított tablókat a 
székesfehérvári szent 
István Király Múzeum 
bocsátotta rendelkezés-

re. A megnyitón a Kő-
szegi Vonósok együttese 
közreműködött.
becses elismerés, hogy a 
Csók 150 emlékév szer-
vezőbizottsága meghívta 
a kőszegi művészkör 
vezetőit budapestre, az 
emlékév záró rendez-
vényére, ahol Kősze-
get Palcsó Julianna és 
Jencsky beatrix képviseli 
majd.

TáF. 
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Šandor Petković prvač Hrvatske 
samouprave pozdravlja goste

Mesopusno mulatovanje  u Jurišičevoj tvrdjavi
Tradicionalni kiseški hrvatski bal po 35. put je 
organizirala Hrvatska samouprava u Kisegu. 
Po treti put u Jurišićevoj trdjavi su se mogli ra-
zveseliti Hrvati ovoga kraja. u Viteškoj dvorani  
skupljali su se gosti ne samo iz ugarske nego i 
iz austrijske strane. Šandor Petković predsjed-
nik društva je pozdravio nazočne i naglasio je 
da ljetos nisu pozvali nijedno kulturno društvo 
na otvaranje bala nego ostavili su to na domaći 
pjevački zbor, na zoru. László Huber načelnik Ki-
sega pri otvaranju bala rekao je 
da je ponosan nato da u Kise-
gu manjina ujača većinu. Tako 
i Hrvati sa svojim kulturnim, 
gastronomskim, povijesnim 
jerbinstvom obogaćuju kiseške 
programe, priredbe. Pozdravne 
riči je naslijedio veseli buket 
zorinih jačkov pod peljačtvom 
Imija Haršanji sa muzičkim 
podupiranjem Timar trio-va. 
Publika je bila presenećena od 
tancanja zorinih jačkaric, ke su 
u prvi tanac otprimile omilje-
ne svoje goste.Od ove minute 
razgovaranju, tancanju, vese-
lju, ludovanju nije bilo kraja. 

Vičere su nudile samo počivak za noge, 
ali ne za želudac. Jilo, pilo i slatkiši iz 
Hotela „Noj” sa kvalitetom i sa veličinom 
porcija služili su na zadovoljstvo gostov. 
Muzičku pratnju tancanja po prvi put je 
fenomenalno služio muzički bend Timar-
trio. Veliki broj darov je čekalo na nove 
tombolavlasnike. blizu sedamdestimi su 
se mogli veseliti svojoj srići. Po polnoć-
noj vičeri tekućine bolje su se trošile jer 

neumorno – društveno 
i pojedino – tancanje je 
čuda kapljic potribovalo. 
u kasnoj zori su se za-
dnji gosti pripravljali k 
domu, s željom da kletu 
opet će ponoviti ovo ne-
zaboravno mesopusno 
mulatovanje u Kisegu.

(Az eseményről ma-
gyar nyelvű leírást 
Tóthárpád  Ferenc tol-
lából olvashatnak  eb-
ben a lapszámban.)

Marija Fülöp Huljev
Foto: Béla Farkas

Šandor Petković prvač Hrvatske 

neumorno – društveno 
i pojedino – tancanje je 
čuda kapljic potribovalo. 
u kasnoj zori su se za-
dnji gosti pripravljali k 
domu, s željom da kletu 
opet će ponoviti ovo ne-
zaboravno mesopusno 
mulatovanje u Kisegu.

(Az eseményről ma-
gyar nyelvű leírást 
Tóthárpád  Ferenc tol-
lából olvashatnak  eb-
ben a lapszámban.)

U muzičko djelovanjen uključio se je i 
Imre Harsányi

Zorini člani u  prvi tanac su otprimili  ljude

Német nemzetiségi hírek
14-er Schwabenball in Güns
A német önkormányzat régi-új helyen, a Csikar 
Csárdában rendezte meg a sváb bált. Kőszegfalvi 
Ágnes elnök üdvözölte a meghívott vendégeket, 
barátokat, akik a környező osztrák és magyar te-
lepülésekről  érkeztek, majd Huber László Kőszeg 
polgármestere köszöntötte a bálozókat. Mondan-
dójában megemlékezett a németek kitelepítésének 
szomorú eseményéről, és kifejtette a nemzetiségi 
közösségek fontosságát. A kulturális műsor igen 
gazdag élményt nyújtott. Puhr Ferenc nápolyi da-
lokat énekelt bazsó Cecília kíséretével, majd a Béri 
Balog Ádám Általános Iskola német kórusa vi-
dám énekekkel aratott nagy sikert. A Kőszegfalvi 
Nemzetiségi Kórust Maitz József tanár úr mellett 
a zeneiskola harmonikásai kísérték.

A svábbálban a Mulatósok(k) zenekar nótáira 
hajnalig ropták a táncot. A felajánlóknak köszön-
hetően nagyon jól sikerült a tombolasorsolás is.
Éjfélkor a kőszegfalvi népi hagyományt, az 
„Asszonyfarsangot/Weiberfasching” elevení-
tettük fel: különböző maskarákba bújtak a lá-
nyok, asszonyok és fakanállal táncoltatták meg 
a bálozókat.
Többen jelezték, hogy jövőre újra találkozunk a 
remek hangulatú sváb bálban.

Mingel-Fasching in Schwabendorf
A farsang utolsó napjai a hagyomány szerint 
Kőszegfalván 3 napig, vasárnaptól húshagyó 
keddig tartottak. 
A mulatozás vasárnap a fiatalok táncos délután-

jával kezdődött, majd a hétfői bohócjárással és 
az éjjeli asszonyfarsanggal, kedden a legényava-
tással zárult. 
ebben az időszakban a lakosság szórakozni vá-
gyó korosztálya három csoportba verbuválódott. 
A kicsik (Mingeln-muslincák) hagyományát ele-
venítette fel immár sokadszor a Kőszegi Német 
Önkormányzat. 
Február 7-én, vasárnap 15 órától a gyerekeknek 
jelmezes délutánt rendeztünk a kőszegfalvi kul-
túrházban. Volt jelmezverseny, tombola, játék és 
tánc.  Mint minden összejövetel, ez a délután is 
jó alkalom volt arra, hogy egymással beszélges-
sünk és a gyerekek szép jelmezeiben gyönyör-
ködhessünk.          
Im Namen der DSV wünsche Ihnen eine 
ruhige Fastenzeit!                                                                 

Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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Végső nyughelyet Bersek Józsefnek
A január 16-án megtartott bersek 
iskola báljára vendégként érkezett 
a rév település alpolgármestere, 
Hasas János. rév község Nagy-
várad mellett fekszik, és itt élte le 
bersek József huszárezredes utolsó 
éveit, és itt temették el, amikor 
végett vetett az életének. Az alpol-

gármester azért jött Kőszegre, hogy 
a ’48-as hős Kőszegen találja meg 
a végső nyughelyét. Az utazásban 
hathatós segítséget kapott a Haj-
dú-bihari Huszárbandériumtól. A 
hagyományőrző egyesület huszár 
főhadnagya, Csontos János a saját 
költségén utazott el a bersek-bálra 

azért, hogy magával hozhassa 
Hasas János alpolgármestert. Így 
volt lehetőség a városvezetőkkel 
történő találkozásra, illetve meg-
beszélésekre. A szándék határo-
zott: bersek József huszárezredes 
hamvait haza kell hozni Kőszegre, 
abba a városba, ahol született. A 

kőszegi temetőben lévő, névvel 
ellátott „sírhelye” évtizedekkel 
ezelőtt elkészült, ennek sem az 
időpontjáról, sem pedig az emlék-
hely állítójának nevéről nincs in-
formáció. Hasas János e-mailban 
arról adott tájékoztatást, hogy 
nem ismerik bersek József pontos 
nyughelyét.
Vajon ki tudja azt megtalálni?

KZ

Bersek József huszárezredes életútja
Söptei Imre levéltáros készített 
Bersek József huszárezredes élet-
útját összefoglaló tanulmányt, 
amely a Vasi Honismereti és 
Helytörténeti Közlemények 2008. 
évi 1. számában jelent meg. A 
szerző engedélyével ebből válo-
gattunk áttekintést adó részle-
teket. Az íráshoz kapcsolt fotó a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Kézirattárában készített digitális 
fotómásolat. Köszönjük a szerző 
hozzájárulását a tanulmány rész-
leteinek közléséhez. 

Kőszegen iskolát és utcát is nevez-
tek el, sőt emlékművet is állítottak 
az 1848/1849. évi önvédelmi harc 
huszár ezredesének, ugyanakkor 
meglehetősen sekélyes a róla hely-
ben rendelkezésre álló ismeret. 
Kezdve ott, hogy a temetőben álló 
sírkövén és a leírt életrajzokban 
sem pontosan tüntetik fel születé-
sének évét.
A születési adatra annak idején fel-
hívtuk a névadó születésének ün-
neplésére készülő iskola figyelmét, 
akik ennek megfelelően emlékez-
tek meg 1807-es születéséről. A 
helyi sajtó azonban figyelmen kívül 
hagyva a közben történteket, to-
vábbra is a régi, 1808-as adatokat 
jelentette meg.
Édesapja, bersek János (1770-
1821) posztósmester és kereskedő 
felmenői 1736-ban, alig hetven 
évvel főszereplőnk születése előtt, 
szerezték nemesi oklevelüket. A 
család nevét egyébként helyben ír-
ták berseghnek, sőt Versecknek is.
Édesanyja simon Antónia (1783-
1852) – feltehetően nemescsói 
eredetű – családja jóval korábbtól 
tudhatta magénak a kutyabőrt. rá-
adásul a nagyapa, simon János ko-

mornyikként, vagy ahogy akkoriban 
nevezték, kamarásként volt alkal-
mazásban Kőszeg egyik leggazda-
gabb és legtekintélyesebb családjá-
nál, a gr. szvetics famíliánál
bersek József „önéletírásának” rög-
tön az első adata, mivel maga is 
1808. december 20-át jelölte meg 
születési dátumaként, ugyanakkor 
az evangélikus keresztelési anya-
könyv bejegyzéséből egyértelműen 
kiderül, hogy egy évvel korábban, 
1807. december 20-án jött világra.
A gimnázium anyakönyveiből azo-
nosíthattuk csak, hogy az apa va-
lamikor 1821 végén, 1822 elején 
halhatott meg, aminek egyik fe-
lekezeti halálozási anyakönyvben 
sem találtuk nyomát, az első félév 
befejezését igazoló bejegyzésben 
szerepelt, a szülőket, gyámokat 
jelölő rovatban simon Antónia öz-
vegyként. 

Az apa halála után a család anya-
gi helyzete teljesen csődbe jutott. 
1823-ban az özvegy szegénysé-
géről bizonyítványt kért és kapott 
a helyi tanácstól, majd a gyerekek 
taníttatásához, könyvek vásárlásá-
ra utaltak ki számára 6 forint 30 
krajcárt.

Katonának állt
1826 februárjában, alig valamivel 
túl a 18. évén, bersek József kato-
nának állt. Önkéntes közvitéz lett 
az éppen bécs mellett állomásozó, 
báró Michael von Kienmayer (1755-
1828) tábornok tulajdonában álló 
8. huszárezredben. Fejébe nyom-
ták a skarlátszínű csákót, felvette 
a sárga gombolású sötétzöld dol-
mányt, a sötétkék prémes mentét 
és a piros nadrágot. Parancsnoka, 
Karl von Luzsensky ezredes, még 
abban az évben altisztté nevezte 

ki, minden bizonnyal 
elvégzett gimnáziumi 
osztályaira is tekintet-
tel. Valószínűleg éppen 
káplárrá, ami apja 
egykori katonai pálya-
futásának csúcsa volt. 
1827-ben csapatával 
Hódmezővásárhelyre 
és környékére vezé-
nyelték. 
1830-ban lett őrmes-
ter, ami voltaképpen 
szakaszparancsnoki 
beosztást jelentett. A 
kinevezését Lippán 
vehette át, mivel köz-
ben az ezred már Arad 
(ma: Arad, románia) 
környékén állomáso-
zott. Tiszti tanfolyamot 
végzett, ami után 
1831-ben badenben 

hadnaggyá avatták. Parancsnoka 
1827 és 1833 között gr. széchenyi 
István fiatalkori barátja, gr. ester-
házy Vince ezredes volt. 1848 nya-
rán tényleges századparancsnokká 
(főszázados) tette, lovag Joseph 
settele v. blumenberg ezredpa-
rancsnok.
ebben a beosztásban 1848. szep-
tember 30-án, a Pozsony környé-
kén szervezendő tartalékszázad 
vezetésével bízták meg. bona 
Gábor a későbbi periratokra hivat-
kozva írja le, hogy elindulása előtt 
századát feleskette az új magyar 
törvényekre.  Posztját többnapos, 
Poroszországot is érintő vonatozás 
után, október 6-án a Pozsonyban 
vehette át, de onnan 12-én Pestre 
vezényelték.
Közben a magyar minisztérium és a 
bécsi udvar viszonya végképp meg-
romlott, így már szó sem lehetett 
arról, hogy a pesti követeléseknek 
megfelelően a magyar sorozású 
ezredeket Magyarországra vezé-
nyeljék. ezért a Koburg-huszárok 
túlnyomó része saját kezébe vette 
sorsát és döntött úgy, hogy felsőbb 
parancs nélkül is hazatér. erre 
november hónapban került sor, 
bersek tehát új feladatot kapott, a 
létszámában megcsappant ezredet 
újjá kellett szerveznie.

Őrnagyi rang
December 1-én (november 23-tól 
érvényesen) őrnagyi rangban ne-
vezték ki Magyarországon jelenlevő 
ezredrésze élére. bersek a legény-
séget, száz újoncot soroksáron vet-
te át, a lovakat Kecskemét környé-
kén szerezték be. Itt csatlakozott, a 
közben beérkezett mintegy három-
száz öreg huszár a csapattisztekkel 
együtt. A harcedzettek közül egy 
századot Pest környékére vezényel-
tek, a fősereg visszavonulásának 
biztosítására.
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osztályaira is tekintet-
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szakaszparancsnoki 
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ben az ezred már Arad 
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bersek József honvéd huszárőrnagy 
Arany János barátjánál kapott szál-
lást 1849 januárjában, ahol rend-
szeresen kapcsolatba kerülhetett, 
egy akkor már majd húsz éves, fi-
atal hölggyel, rozvány erzsébettel. 
A hódítás valószínűleg akaratlanul, 
de villámgyorsan történt.
Az ifjú leánynak lett volna kiválasz-
tottja, de közbelépett a biztonságra 
illetve még inkább a társadalmi 
ranglétrán feljebblépésre törekvő 
anyai szív és ész. rozvány Józsefné 
mondvacsinált indokokra hivat-
kozva megakadályozta lánya egy-
bekelését egy helybeli fiatallal. A 
bécsi kapcsolatú, szalontáról néz-
ve főnemesinek tűnő rokonsággal 
rendelkező bersek, aki ráadásul 
az anyával korban majd egyívá-
sú, de délceg és a rendszeres ka-
tonai testedzésektől még fiatalos 
egyenruhásként sokkal vonzóbb 
lehetett a leendő anyósnak, mint a 
lányának. A szülői, jó szándékúnak 
feltüntetett – gondosnak gondolt 
– intrika annyira sikeres volt, hogy 
betty lelkileg is végleg szakított 
addigi udvarlójával és vélt undo-
rának valamint talán bosszújának 
következtében hajlandó volt a vá-
gyakozó, férfiként mindenesetre 
vonzó huszárőrnagy oldalán élni 
életét.
A vőlegényt hamarosan elszólí-
tották szolgálati kötelezettségei, 
csapatát továbbvezényelték, így a 
házasságkötést egyelőre halasztani 
kellett. Akkor még nem gondolták, 
hogy éveket kell várniuk.

Hős katona 
A magyar kormányzat paran-
csainak megfelelően szabatosan 
végrehajtott feladat, az újoncok 
gyorsított, de hatékony kiképzése 
után az ezred bevethető századait, 
a Klapka György parancsnokolta I. 
hadtestbe osztották be. 300 em-
berét bersek személyesen vezette 
a Felső-tiszai táborba. Itt kapta 
meg február 26-án kelt, (16-ától 
érvényes) alezredesi kinevezését. 
Két újabb, Galíciából érkezett szá-
zaddal együtt összesen nyolcszáz 
huszárt vezényelt a tavaszi hadjárat 
során, amely legénység többsége 
egykori ezredéből került ki. Tokaj-
ból vonultak a közeledő Windisch-
Grätz irányította csapatok ellen, 
és Kápolnánál össze is csaptak. 
emlékezhetünk, a magyar felfogás 

szerint inkább döntetlen színezetű 
csata után került sor az olmützi 
alkotmány kiadására, amely Ma-
gyarország függetlenségének teljes 
felszámolását jelentette. Az ellen-
támadásból kialakult nagysike-
rű tavaszi hadjáratban részt vett 
a tápióbicskei, isaszegi, váci és 
nagysallói ütközetekben.
április 19-i jelentésében Nagy-
sándor József tábornok külön is 
megemlékezett bátor magatartá-
sáról, amikor az ágyútűzzel dacol-
va közelítette meg az ellenséget és 
egy üteget meg is futamított. er-
ről az esetről önéletírásában nem 
számol be, megemlíti ugyanakkor, 
hogy Komárom ostromzárának 
feltörésekor Ószőny, a mai ma-
gyarországi Komárom mellett, áp-
rilis 26-án egy osztály (két század) 
huszárral foglyul ejtett egy teljes 
osztrák vértesgránátos osztályt, 
amiért Görgei Artúr helyben, a 
harctéren babérkoszorús érdem-
renddel kitüntette. erre is tekin-
tettel kaphatta meg május 12-én 
keltezett, (8-tól érvényes) ezredesi 
rendfokozatát.
A világosi fegyverletétel után 
fogságba esett, az aradi vár ka-
zamatáiban helyezték el, mintegy 
hétszáz egykori császári tiszt baj-
társával együtt. ekkor még sza-
badon járhattak-kelhettek, de a 
várparancsnok szívtelensége miatt 
több mint egy hétig még szalmát 
sem kaptak. Lovaikat szekereiket 
elkobozták, magyar pénzeiket el-
vették és nyilvánosan elégették. 
ellátásukra napi egy forintot biz-
tosítottak.
A hadbíróság 1850-ben első- (feb-
ruár 27.) és másodfokon (március 
14.) is elítélte, azonos beosztású 
tiszttársaihoz viszonyítva alacsony 
büntetést, tíz év Aradon töltendő 
várfogságot kapott. bersek szerint 
minden egykor császári szolgálat-
ban álló hivatásos tisztet először 
halálra ítélték, majd ezt kegye-
lemből változtatták 18 évtől lefele, 
különböző tartamú börtönbün-
tetésre. Kiegészítő büntetésként 
vagyonelkobzást is elrendeltek 
ellenük, fogságuk alatt napi tíz 
krajcár értékű ellátmányra voltak 
jogosultak. bersek vagyonelkob-
zásával kapcsolatban Kőszegre 
érkezett hivatalos utasítás nyomát 
nem találtuk. Talán azért, mert 
csak automatikusan alkalmazott 

adminisztratív intézkedésről volt 
szó, amely tényleges vagyon hi-
ányában végrehajthatásra nem 
kerülhetett. Majd két évig sínylő-
dött az aradi várbörtönben, amikor 
1852-ben szabadult. Az időpont 
sem egyértelmű, bersek szerint 
június 14-én, Ferenc József ma-
gyarországi látogatása alkalmából 
kapott amnesztiát.

Házasságban 
A szabadulás után berseket a 
rozvány család fogadta be ideig-
lenesen, aki felajánlotta a jegyes-
ség felbontását, de a menyasszony 
állta korábban adott szavát. 1852. 
augusztus 19-én szalontán sor ke-
rült, a több mint három évvel ko-
rábban tartott kézfogó után, bersek 
József és rozvány erzsébet között 
a házasságkötésre. Talán a Nagy-
kőrösről éppen hazatért Arany csa-
lád is részt vehetett a szertartáson. 
Még azon a napon bécsbe utaz-
tak nászútra, élve bersek Mária 
családjának vendégszeretetével, 
valamint talán megköszönendő 
nekik, a nyújtott segítséget. A több 
hónapos tartózkodás alatt betti 
megismerkedhetett a nagyvárosi 
életformával.
Az esküvő idején már 45 éves, volt 
katonatiszt és a 22 esztendős fele-
ség külsőleg is szinte ellentéte volt 
egymásnak. előbbi magas, szőke 
hajú, kék szemű, hosszúkás arcú, 
hajlott orrú, barnás körszakállú és 
bajuszú férfi volt, míg az asszonyt 
közepes alkatú, fekete hajú és sze-
műként írták le, akinek kicsit „na-
gyobbacskára” nőtt az orra.
bersek vagyonnal nem rendelke-
zett, húga nyakán sem akart élős-
ködni, felesége családjától nem 
akart eltartást elfogadni, ezért 
bécsből hazatértük után munkát 
vállalt, 1853. február 23-tól, oly 
sok szabadult társához hasonlóan, 
uradalmi tiszttartó lett. Őt zichy 
Domokos és Ödön alkalmazta a 
Nagyváradtól 51 km-re, a sebes-

Körös mellett fekvő rév községben 
(ma: Vadu Crişului, románia) levő 
birtokon.
Kezdetben legnagyobb volt az 
egyetértés a házastársak között, 
legalább is betti még nem számolt 
be problémákról az Arany család 
nőtagjainak írt leveleiben. A pár 
és szalonta költő szülötte több-
ször is találkozhattak, 1857-ben 
Aranyék látogatást tettek réven 
bersekéknél.
A házasság nem sikerült jól. A le-
velezések szerint 1859-ben már 
erősen megromlott a viszony, sőt 
betti többször, hosszabb időre haza 
is költözött szalontára. egy ilyen 
alkalommal írta bersek sógorának, 
rozvány Györgynek, felesége hideg 
viselkedése miatt: „Irigylem a föl-
dönfutót … cserélnék a legszegé-
nyebb napszámossal …”

Mellkasára helyezve
A rozvány család emlékezete sze-
rint a kapcsolat lazulását követően 
bersek alkalmi kalandokba bonyo-
lódott, aminek következtében még 
inkább elmérgesedett a kapcsolat. 
erzsébet foglalkozik a válás és a 
kolostorba vonulás gondolatával 
is. Végül előbbi mellett döntött, be-
adta a semmisítési kérelmét, 1865 
januárjában pont került a házasság 
végére. A végzés átvételének nap-
ján, január 17-én bersek, felesége 
arcképe előtt főbe lőtte magát. 
utolsó kívánsága az volt, hogy a 
képet mellkasára helyezve vele 
együtt temessék el.
bersek Józsefet réven, az uradalmi 
kert végében temették el. sírkövét 
sógora, rozvány György állíttatta.
Kőszegen található síremlékével 
kapcsolatban egyelőre arra nem 
találtunk megnyugtató választ, 
hogy valóban ott nyugszik-e. A 
kőszegi levéltárban, a halálához 
közeli évek irataiban nem talál-
koztunk olyan kérelemmel, amely 
maradványai szállítását kérelmezte 
volna.

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
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Fogadta Habsburg Ottót
Horváth Józsefné február 2-án 
töltötte be a 90. évét. szobalány-
ként látta a szent Koronát tar-
talmazó ládát, amikor bevitték a 
Leányliceumba, szeleczky zita(A) 
színésznővel együtt ásott tankelhá-
rító csapdát, és bekopogott hozzá 
Habsburg Ottó és regina hercegnő. 
Január 31-én „hálából a szűzanya 
tiszteletére a 90 év kegyelmeiért” 
felajánlással a kőszegszerdahelyi 
templomban mutattak be szent-
misét Mária néniért. A hálaadás 
„Hozzád sóhajt a lélek urunk, Hoz-
zád vonz az igaz szeretet” kezdetű 
– székely László apátplébános által 
írt – énekkel kezdődött. Csaba atya 
az Isten által adott 90 év ajándé-
káról beszélt, amit Mária néni hite, 
és családjának szeretete erősített 
az évtizedek alatt. Az Úr imádsága 
után a közeli rokonok egyidőben 
nyújtották kezüket, a békesség je-
lével köszöntötték az édesanyát, azt 
az asszonyt, aki mindenkor minden-
ki előtt „kinyitotta az ajtókat”.
Mária néni 14 gyermekes családban 
született, két testvért az ifjúkori be-
tegség, egy másikat a világháború 
sodort el. Az asszony büszkén mu-
tatta a babai János által készített 

családi fotót, amely megörökítette a 
12 testvért, és a szülőket. A család 
a világháborúk vesztese. Mária néni 
édesapját az I. világháborúban holt-
tá nyilvánították. Később a család 
alig hitte az életben maradásáról 
szóló igaz hírt. A férj, Horváth József 
közel öt évet töltött el hadifogság-
ban. A 90 éves asszony élénken 
emlékszik arra, amikor 1945-ben 
a lakóhelyén, Kőszegszerdahelyen 
szeleczky zita(A) színésznővel 
együtt ástak tankelhárító csapdát a 
kőszegszerdahelyi dombokon. Dol-
gozott szobalányként Kőszegen a 
Leányliceumban. ekkor tudta meg 
a katonaként szolgáló sofőröktől, 
hogy valamikor oda viszik menteni 
a szent Koronát, a magyar állami-
ság jelképeit tartalmazó ládát. Csak 
a nyílásokon keresztül látta az erek-
lye épületbe történő szállítását, mert 
előtte parancsban adták ki a szoba-
lányok tartózkodási helyét. 
A háború után szakácsként dolgozott 
a stájer-házaknál, társaival a hegyi 
utakat építő munkásoknak főztek. 
Azokkal az ízekkel készíti a pörköltet 
mostanában is, amit akkor megta-
nult, de 25 kg lisztből készülő tészta 
gyúrását már nem vállalja. 1952. 

január 20-án ment férjhez, azóta él  
Velemben. Idős kora ellenére a nap 
minden órájában talál magának 
feladatot, a kazánfűtés munkáját 
nem adja át senkinek. Mindig jut 
idő imádságra is. szentmisére szél-
ben, hóban is elmegy. egyik haza-
érkezésekor (1999. Pünkösdhétfő.) 
Velem díszpolgára (1991. május 
26.), Habsburg Ottó és felesége, 
regina hercegné kopogtatott a 
kapun básthy Tamás kíséretében. A 
látogatásról készült fényképet Mária 
néni boldogan mutatta meg. A ház 
kapuja mindig nyitva állt seregély 
István plébános előtt, aki, ha visz-

szatér a faluba, meglátogatja a Hor-
váth családot. „Ajándékot kaptam 
az élettől” – mondta és mosolyogva 
nyújtotta felém a kezét Mária néni. 
Az arcáról sugárzó örömet nem le-
het elfelejteni.

Kámán Z             
(A): szeleczky zita színművész 
1944. december 10-én játszott 
utoljára Magyarországon, a Nem-
zeti színházban egy Gárdonyi Gé-
za-darabban. Másnap testvérével 
Kőszegszerdahelyre utazott a csa-
ládjához, az országot 1945. már-
cius közepén hagyta el. //forrás: 
színészkönyvtár./

100 éves
bata Ödönné december 23-án 
töltötte be a 100. évét. Franciska 
néni az Acsádi szociális Otthon kő-
szegi egységének a lakója, a hosz-
szú életkora eléréséhez az otthon 
dolgozói jelentősen hozzájárultak. 
Az idős, talán beteg emberek felé 

kimutatott szeretetük példamu-
tató. ezt a hozzáállást is értékelte 
Huber László polgármester, amikor 
a születésnapi évforduló kapcsán 
köszöntötte Franciska nénit. A 
Kőszegszerdahelyen született asz-
szonynak Takács Péter, a falu pol-
gármestere nagy csokor virágot 
adott át a lakosság tiszteletének 
jeléül. (KéV 2015. december 15.)  
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Harminc (!)unoka
Döbrösi Lajosné szilveszter éj-
szakáján született, így a mostani 
évfordulón töltötte be a 90. évét. 
Franciska néni Kőszegen bábasz-
szony segítségével látta meg a 
napvilágot, ő maga is három lányt 
(edit, Györgyi, Ildikó) hozott a vi-
lágra. szaporodott a család, mert a 
hét unoka után, várja a 15. déd-
unokáját a nyolc ükunoka mellett. 
Györgyi lányával él Kőszegen, mun-

ka nélkül nem telhet el egyetlen 
napja sem. A kertjébe még most is 
kijár, és „megszokta”, hogy napon-
ta 10 – 12 családtagnak főzi meg 
az ebédet. A mosogatást átengedi 
a lányának, de a szakmai mun-
kát nem. egy téglagyárban töltött 
év után még 30 évet dolgozott a 
Posztógyárban kártolóként, ahon-
nét 1977-ben ment nyugdíjba.    
A nagycsalád jelenlétében Huber 

László polgármester 
köszöntötte Francis-
ka nénit a 90. szüle-
tésnapja alkalmából. 
átadta az oklevelet is, 
amelyet Orbán Viktor 
adományozott. A vá-
rosvezető köszöntő sza-
vaiban örömét fejezte 
ki, hogy az ünnepelt jó 
egészségben tud aktív 
részese lenni a családja 
életének. Az ünneplés 
idejére az tűzoltóság 
épületében gyűlt össze 
a nagycsalád.

KZ

László polgármester 
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tésnapja alkalmából. 
átadta az oklevelet is, 
amelyet Orbán Viktor 
adományozott. A vá-
rosvezető köszöntő sza-
vaiban örömét fejezte 
ki, hogy az ünnepelt jó 
egészségben tud aktív 
részese lenni a családja 
életének. Az ünneplés 
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a nagycsalád.

Született kőszegi
Magyar Józsefné (Kasper Márta) 
2015. december 13-án ünnepel-
te a 90. születésnapját. unokái 
iránti ragaszkodását elcsukló han-
gon tudta kifejezni, ők azok, „akik 
mindent megtesznek értem, nekik 
csak az számít, hogy jót tegyenek 
velem, hogy jó legyen nekem”. Kü-
lön öröm volt Márta néni számára, 
hogy az Ausztriában 
élő Piroska lánya 
is el tudott jönni az 
ünnepségre a többi 
családtag kíséretében. 
A sok-sok ajándék 
mellett legszebb volt 
számára a találkozás 
öröme, azok a percek, 
órák, amikor a család 
együtt volt. Azon a de-
cemberi napon Huber 
László polgármester 
látogatta meg első-
ként ajándékkal, és 
nagy csokor virággal. 
Márta néni még hetek 
múlva is emlékszik 
a találkozás minden 

apró részletére, a városvezetőtől 
hallott kedves szavakra.
Magyar Józsefné született kőszegi, 
először az Írottkő Étteremben volt 
„felíró”, majd a strucc-presszóból 
ment nyugdíjba. számára Kőszeg 
egy kincs, amelyhez erősen ragasz-
kodik.  

KZ
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Könyvtári hírek
Félidejéhez érkezett az alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap-fejtő ver-
seny. ez egyúttal azt jelenti, hogy a jelentkezés is lezárul. A játékhoz már 
csak azok csatlakozhatnak, akik az Unaloműző első három számát 
február 27-ig megfejtik, és eljuttatják a gyermekrészlegbe. ez ugyanis 
a 3. szám megfejtési határideje.
rendezvény: 
Február 18. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. elolvasandó Kosztolá-
nyi Dezső Pacsirta című műve.
Február 24. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Március 3. (csütörtök) 17.30 óra: Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök 
és táplálkozáskutató (a Class FM Morning show rendszeres vendége) is-
meretterjesztő előadása „Hogyan építsük fel mindennapi étrendünket? 
Az élelmiszeripartól az egészséges reggeliig” címmel
Március 4. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. elolvasandó stephen 
King Carrie című regénye.
Március 7. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kö-
tőklub (a 2. emeleten)
Március 10. (csütörtök) 17.30 óra: Nagy Péter: Mindenhol jó, de leg-
jobb mindenhol c. könyvének bemutatója. A könyv a szerző kalandos 
útleírásairól és élményeiről szól. A könyvet bemutatja Kovács ágnes iro-
dalomtörténész

Programajánló
Február 20.  10.00 óra MozgóMozi – Jurisics-vár lovagterem. 
Február 20.  17.00 óra Nézőpontok – bogdán Ferenc, Jencsky 

beatrix és Kámán zoltán fotókiállítása a Hotel 
Írottkőben. 

Február 20.  19.00 óra Cirákulum Klubkoncert – Jurisics-vár 
KÖszHáz. 

Február 22.  19.00 óra Operett Nagykoncert, sztárvendég: 
Várkonyi András – Jurisics-vár lovagterem. 

Február 25.  17.30 óra, Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napja a kőszegi temető bejáratánál, utána előadás a 
KÖszHázban a Kőszegi Polgári Kaszinó szervezésében. 

Február 25.   Velem: A kommunizmus áldozatainak emléknapja 
(www.velem.hu)

Február 26. 18.00 óra II. Gyertyafényes Kamarazenei Koncert 
–  Jurisics-vár lovagterem

Február 27.  15.00 óra Borkorcsolya Verseny – Jurisics-vár 
KÖszHáz. 

Március 1–4. 14.00 óra Művészeti Szemle – Jurisics-vár lovag-
terem. 

Március 4.  17.00 óra Rónaszéki Linda kiállításának megnyi-
tója – Jurisics-vár bástyagaléria. 

Március 9.  9.00 óra Csecsemőgondozási Verseny – Jurisics-
vár KÖszHáz. 

Március 12.  18.00 óra DUMASZÍNHÁZ – Hadházi László önál-
ló estje – Jurisics-vár lovagterem. 

Március 15.  17.00 óra Nemzeti Ünnep és a Művészeti Szemle 
díjátadó gálája – Jurisics tér, Jurisics-vár lovagterem. 

Március 15.  Velem: emlékezés az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra (www.velem.hu)

egész napos gasztronómiai kirán-
dulásra, hamisítatlan falusi disznó-
vágásra hív mindenkit Lukácsháza. 
A Csömötei szőlőhegy pincés-ke-
mencés helyszínei 2016. február 
20-án ismét kinyílnak a nagykö-
zönség előtt.
A szőlőhegy különböző pontjain 
helyezkednek el a pincés-kemen-
cés helyszínek, amelyeket ilyenkor 
a versenyző csapatok vesznek bir-
tokba. Nem csak a finom ételek és 
italok miatt érdemes meglátogatni, 
hanem a hangulat miatt is. Idén 
16 város, falu és civil szervezettel 
együtt Lukácsháza testvértelepü-
lése, a székely Csíkkozmás képvi-
selteti magát a rendezvényen. Így 
a III. Térségi böllérverseny nemzet-
közivé nőtte ki magát. 
A programsorozat kora reggel a 
biotájházban kezdődik, ahol a csa-
patok levágják a disznókat. A fel-
dolgozás, az ételek készítése pedig 
már a pincés-kemencés helyszíne-

ken történik. A szervezők kulturális 
programról is gondoskodtak, hiszen 
fellép Kőszeg Város Fúvószenekara, 
valamint Nótár Mary is szórakoztat-
ja az érdeklődőket. A napot pedig 
böllérbál zárja. belépés 14 éves 
korig díjtalan. A belépőjegy egyben 
kóstolójegy is, amellyel az összes 
helyszínen készült minden finomság 
végig kóstolható. Jó szórakozást és 
jó étvágyat kívánva, mindenkit sze-
retettel vár a  szervező csapat.

Böllérverseny

Kőszegi Olvasókör
Mottó: „emberben könyv és Könyv-
ben az ember”. Olvasni jó. Az ol-
vasás során megismerkedhetünk 
egy másik ember gondolataival, 
érzéseivel, a világról alkotott ké-
pével. Amikor olvasunk, azon túl, 
hogy ismereteket szerzünk, önma-
gunkat is jobban megismerhetjük, 
megérthetjük egy adott mű hatá-
sán keresztül. 
Nem véletlen, hogy az olvasás 
évszázadok óta a legkedveltebb 
szabadidős tevékenység. A digi-
tális médiumok megjelenése és 
elterjedése megkongatta ugyan a 
vészharangokat, amelyek a Gu-
tenberg-galaxis végét hirdették. 

szerencsére, láthatjuk azonban, 
hogy az új adathordozók a könyv 
megjelenési formáját bővítették, de 
az olvasás szerepét nem csökken-
tették.  
A Kőszegi Olvasókör hosszabb szü-
net után újraindult. A következő ta-
lálkozás 2016. február 18-án, csü-
törtökön 17 órától lesz a Chernel 
Kálmán Városi Könyvtár olvasóter-
mében, amikor Kosztolányi Dezső: 
Pacsirta című művéről beszélget-
nek a résztvevők.  Várnak minden 
kedves olvasni szerető érdeklődőt, 
régi és új tagot, aki szereti a köny-
vek varázsát.  

Ua

A tisztelet
Peresznye: Január 24-én a doni át-
törés évfordulójához kapcso-
lódva a falu önkormányzata 
–  dr. zádrovich bernadett 
szervezésében – emlékezett 
meg a település hősi halált 
halt áldozatairól. A tiszte-
letadás szentmise bemuta-
tásával kezdődött a szent 
egyed-templomban, majd az 
oldalfalnál lévő emlékhely-

nél gyülekeztek a résztvevők. egy-
egy hős nevének elhangzásakor – a 
tisztelet jeléül – egy-egy gyertyát 
gyújtottak  meg a gyermekek. ezt 

követően a templom és a horvát 
nemzetiségi énekkar szólaltatott 
meg egy-egy dalt. Majd Németh 
István plébános, illetve a szülői 

házát a falunak aján-
dékozó Dumovits István 
plébános beszélt a hit 
és hazaszeretet erejéről. 
A megemlékezés koszo-
rúit az önkormányzat, a 
tűzoltó egyesület, vala-
mint a hagyományőrző 
egyesület képviselői 
helyezték el. 

házát a falunak aján-
dékozó Dumovits István 
plébános beszélt a hit 
és hazaszeretet erejéről. 
A megemlékezés koszo-
rúit az önkormányzat, a 
tűzoltó egyesület, vala-
mint a hagyományőrző 
egyesület képviselői 
helyezték el. 
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Január 22.
benkőné Klára Júlia mondott ünne-
pi beszédet a Magyar Kultúra Nap-
ján a Jurisics-vár lovagtermében. 
„Ideje, hogy ismét büszkék legyünk 
a nyelvünkre, a szokásainkra, nem-
zeti identitásunk jelképeire, vagyis 
a magyarságunkra!” – mondta sok 
egyéb mellett. 

szólt természetesen a Himnusz szü-
letéséről, azokról az eseményekről, 
alkalmakról, amikor a mindennapi 
megszokott, sürgető dolgainkat 
hátrahagyjuk, és „felöltöztetjük 
lelkünket, elménket, szívünket, 
hogy fejet hajtsunk szóban, dalban, 
zenében, művészeti alkotásban 
azok előtt, akik voltak, akik valami 
őszintét, nagyon hittel telit tettek, 
alkottak, szóltak…” szavaival ösz-

szecsengett az ünnepi műsor, a 
2016-os év első Gyertyafényes 
kamarazenei koncertje. Az est 
szereplői voltak: both ágnes 
(zongora), stuller Géza (hege-
dű), stankowsky eszter (hege-
dű), stankowsky Nóra (brácsa) 
és Mérei Tamás (cselló). Verse-
ket mondott Nyul Dorina és 
Horváth Anikó.
A Magyar Kultúra Napját janu-
ár 22-én – 1989 óta – ünne-
peljük. Arra emlékezünk, hogy 
Kölcsey Ferenc ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kézira-
tát.

TáF
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Kínában az Angelica   
Január 22-én, a Magyar Kultúra 
Napján sanghajban teltházas kon-
certet adott az Angelica Leánykar. 
Gráf zsuzsanna Liszt- és bartók-
Pásztory-díjas karnagy a koncert 
után elragadtatva mondta: „a kö-
zönség nyitottan és rendkívül érzé-
kenyen reagált, szinte velünk rez-
dültek”. A fellépés előtt felkészültek 
a közönség esetleges, szokatlan 
reakciójára is. Lehet, hogy köz-
ben beszélgetnek, hangoskodnak, 
amely ott természetes. Amikor az 
Angelica-kórus énekére elcsende-
sült a terem, némán, feszült figye-
lemmel hallgatták Liszt, bartók és 
Kodály műveit. A produkció részeit 
alkották Kocsár Miklós, Gyöngyösi 
Levente és Tóth Péter zeneszerzők 
darabjai is. ráadásként a „rózsa, 
rózsa szeretlek” című kínai slágerrel 
örvendeztették meg a közönséget. 
Az előadást a hallgatóság ovációval 
és tapssal fogadta. Az 58 tagú le-
ánykarból tizenketten utaztak el az 
első kínai szereplésükre sanghajba. 
egyetemisták és zeneakadémisták 

alkották az együttest. A metodista 
templomban több mint nyolcszázan 
élvezhették a 27 művet. A jegyeket 
két nap alatt elkapkodták – mond-
ta szentmártoni Lívia szervező, 
a sanghaji magyar főkonzulátus 
szakdiplomatája. 
A besztercebányán született, bu-
dapesten tanult, az első világhá-
borúban megsérült, majd Kíná-
ba került és ott világhírűvé lett 
Hudec László építész által terve-
zett Moore Memorial templomban 
lépett a leánykar a közönség elé. 
A magyar építész nevéhez több 
mint száz épület kötődik, ezekből 
több mint 60 maradt fenn sang-
hajban. Két ikonikus épülete, a 
Park Hotel és a Moore Memorial 
Church a város központjában 
áll. Kiemelt a jelentősége annak, 
hogy a Magyar Kultúra Napján a 
Hudec-épületben koncertezett az 
Angelica Leánykar a Kőszeghez 
erősen kötődő Gráf zsuzsanna 
vezetésével.

Kiss János

Tehetséges fiatalok
Tehetséges fiatal alkotók pályázhat-
tak a Debrecenben megrendezett 
freshArT című képző-, ipar- és fo-
tóművészeti kiállításra. egy orszá-
gos felhívás keretében Pócza zoltán 
igazgató is kapott felkérést, hiszen 
évtizedek óta a JVMK keretében 
működik az Iparművészet szakkör. 
Németh János festőművész-tanár 
szakmai irányító vezetésével a 
tehetséges kőszegi művészjelöl-
tek munkái közül kilenc alkotást 
küldtek el a szakavatott zsűrinek. 
Három akvarell kiérdemelte, hogy 

a debreceni nagyközönség is meg-
ismerhesse. A döntést meghozták: 
sulyok Géza festőművész, Tamus 
István grafikusművész és  Tarnóczi 
József festőművész. A kiállításra – 
a tehetségük okán – lehetőséget 
kapott (fotó: balról jobbra): Deme 
Kevin, Kondora beáta, endrédi 
Judit. A kiállítást január 22-én, a 
Magyar Kultúra Napján Halász Já-
nos a Magyar Művészeti Akadémia 
felügyelő testületének bevezető 
mondatai után Tarnóczi József fes-
tőművész nyitotta meg.    
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Labdarúgás: Tavaszra várva
Devecseri Gábort, a Kőszegi Labdarúgó Klub edzőjét kérdeztük az őszi 
szezon értékeléséről, a téli felkészülésről és a tavaszi tervekről.
– Kérem, értékelje a bajnokság első körét a célok tükrében! Mit si-
került megvalósítania elképzeléseiből? Mik voltak a csapat erényei, 
hibái?

– Az őszi szezonra 
történő felkészülés 
vegyesen sikerült. 
számomra óriási 
csalódás az őszi 
szereplés: sok gólt 
kaptunk, átlag-
ban három felett 
mérkőzésenként. 
A labdabirtoklásra 
épülő játékot – 
aminek alapja a 
pontos passzolás – 
pontatlan és köny-
nyelmű passzok 
miatt nem sikerült 
mindig megvaló-
sítani. A kínálkozó 

helyzeteket a játékosok elkapkodták vagy a kapu előtt rossz döntést hoz-
tak. Tudni kell, hogy a játékosok közül többen is Ausztriában, a vendég-
látásban (Fehér, Keresztes, Kovács A.), mások itthon 2-3 műszakos vagy 
folyamatos munkarendben dolgoznak, ezért az edzéseken, önhibájukon 
kívül, nem vagy csak ritkán tudtak megjelenni. Németh balázs kollé-
gámmal – akinek külön köszönöm remek munkáját – próbáltuk a csodá-
latosan szereplő u19-es csapatot nem megbontani, de néhány játékost 
be kellett dobni a mélyvízbe. Jó pár tehetséges fiatal kapott lehetőséget, 
de rutintalanságuk miatt még nem képesek hosszú távon kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtani. sajnos a meghatározó helyi fiatalok többsége 
Ausztriában focizik. A rossz szereplés ellenére, most is nagy az érdeklődés 
játékosaink iránt.
– Hogyan áll a felkészülés? Mikor kezdődött? Mennyi, milyen edzéssel 
készülnek?
– Az erőnléti felkészülést január 19-én kezdtük el, heti 3 foglalkozással, 
szombat-vasárnap edzőmérkőzésekkel bükön vagy az Illés Akadémián. 
saját pályánkat eddig nem tudtuk használni a fagyott talaj miatt, ezért 
szabadtéri futásokkal (szabóhegy) és termi edzésekkel készülünk. Minden 
pénteken „Csótó” és Királyvölgyi futás, majd uszodalátogatás a program.
– Kivel terveznek (esetleg játszottak) edzőmérkőzést?
– eddig négy mérkőzést játszottunk, két vereség (osztrák) és két győze-
lem a mérleg. steinberg-Dörfl, unterrabnitz osztrák csapatok, valamint 
Tanakajd, Vasszécseny, bük, Honvéd-sé, Gencsapáti csapatával van le-
kötött mérkőzésünk.
– Változik-e a játékos keret? Terveznek erősítést?
– Farkas és Pongrácz eligazoltak. Megfiatalodott a játékosállomány. Fő-
ként a rendszeres edzéslátogatókra támaszkodok. Három új igazolást ter-
vezünk. Ha sikerrel járunk, velük erősödve, remélem nem is lesznek kiesési 
gondjaink, de sérülések, eltiltások okozhatnak nehézségeket. 
– Mikor lesz a tavaszi rajt? Mit vár a tavaszi szezontól játékban, pont-
ban, helyezésben?
– Március 6-án rábapatyot fogadjuk. stabil védekezés mellett, gyorsabb, 
fegyelmezettebb, agresszívebb, eredményesebb játékot várok. Legalább 
húsz pont megszerzése a cél, hogy ne kelljen izgulnunk. Kérem szurkolóin-
kat, hogy sportszerű buzdításukkal segítsék céljaink elérését.
– Köszönöm a beszélgetést!

-haniti

Boksz: Jótékonysági gála
A Fitt-boksz Öe február 19-én (pénteken) 
rendezi hagyományos jótékonysági boksz 
gáláját a VII. Nyugat rádió-Jurisics Kupát. 
bevételéből a Kőszegi beteg Gyermekekért-
Myrtill Alapítványt támogatják. Közvetlen célja 
az adománynak Varga ramóna gyógykezelé-
sének segítése. A nemes célhoz más módon is 
hozzá lehet járulni: Dorkó Péter egy, az egri 
olimpiai bajnok pólósok által dedikált sport-
ereklyét ajánlott fel, melyre a 88,4 Nyugat rá-
dióba lehet licitálni. A rendezők remélik, hogy 
minél többen eljönnek és állnak a Klub nagylelkű célkitűzései mellé. A 
rendezvény 15 órakor régiós pofonpartival kezdődik, 17-től nemzetközi 
csapattalálkozóval folytatódik. A szüneteket a be-Jó táncosai és kempó 
(önvédelmi és töréstechnikák) bemutató színesíti. A szerencsések belépő-
jegyükkel tombolán nyerhetnek.

Hámori a Bocskai Emlékversenyen
A kiemelkedő hagyományú, 60. 
alkalommal megrendezett, bocs-
kai emlékverseny hosszú ideje 
Magyarország legrangosabb 
nemzetközi ökölvívó tornája. 
rengeteg klasszis lépett szorítóba 
Debrecenben az évek során. Idén 
Hámori ádámnak is kijutott egy 
igazi nemzetközi sztár. A kőszegi-
ek 81 kg-os bajnoka az első kör-
ben erőnyerő volt, de a második 
fordulóban Teymur Mammadovval 
került össze. Az azeri versenyző 
eredménylistáját elsorolni is ne-
héz: olimpiai bronzérmes, világbajnoki második, harmadik, európa-bajnok 
és eb ezüstérmes, európa Játékok győztes. Hámori nemrég érkezett haza a 
válogatott kubai edzőtáborából. Kevés ideje volt regenerálódni. A súlyho-
zás is nehezen ment. Óvatosan kezdett, de a második menetben már szép 
akciókat indított, a harmadik menetet meg is nyerte. Nagyhírű ellenfele 
egyhangú pontozással győzött, de nagyon meg kellett küzdenie a remekül 
helytálló Hámorival, aki bizonyította felveszi a kesztyűt a legjobbakkal is.
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Kosárlabda: nyeretlen tavasz?
A bajnokság első félidejében kiderült, hogy a csoportból a bC Olad és a 
9700.hu csapatai kiemelkednek. ellenük egyértelműen a tisztes helytállás 
lehetett csak a kőszegiek célja. A másik négy ellenfél ellen azonban nem 
kellett feltartott kézzel pályára lépni. Az alapszakasz záró mérkőzéséig így 
is csak a novemberi Vasvár elleni mérkőzésen sikerült győzni, a tavaszi 
szezonban pedig csak vereségek sorjáznak a csapat eredménysorában. A 
szembeszél kosárszegény mérkőzésen öt pontos különbséggel húzta be 
a mérkőzést. A Celldömölk ellen végül csak 10 pont lett a különbség a 
kemenesaljaiak javára, de a felzárkózáshoz kellett, hogy a vendégek már 
elkönyvelték győzelmüket. Vasváron újabb ötpontos zakó lett a vége. Az 
őszi 34 pontos siker után erre aligha számítottak a kőszegiek. Az alapsza-
kasz utolsó fordulójában nyílik a végső esély a győzelemre, de ha össze is 
jön a siker, csak sovány vigaszt jelenthet a bajnokság kudarcaira.

Eredmények: 9700.hu Ingatlaniroda-Kőszegi se 79:43 (13:13, 26:9, 
23:7, 17:14), szembeszél-Kőszegi se 43:38 (12:10, 8:8, 12:10, 
11:10), Kőszegi se-CVse Ksz. 61:71 (13:22, 10:15, 11:18, 27:18), 
Vasvári Kse-Kőszegi se 71:61 (8:15, 15:6, 9:12, 18:12).
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helyen rendezett u16-os eb selejtezőn. első mérkőzésükön Ausztriától, a 
vigasz ágon szlovákiától szenvedtek 2:1-es vereséget, így nem jutottak 
tovább. Vörös mindkét mérkőzésen tagja volt a győztes párosnak. egyé-
niben az osztrák válogatott ellen kapott lehetőséget. szoros mérkőzésen 
vereséget szenvedett.

Aquatlon Linzben
színvonalas nemzetközi aquatlon (úszás 
és futás) versenyen vettek részt Linzben 
(Ausztria) a Kőszegi Úszó és Triatlon 
Klub versenyzői. (Indoor Aquatlhlon-
Linz 2016). Messzire kellett utazniuk, 
de a téli felkészülés monotóniáját re-
mekül oldja egy-egy ilyen verseny. Az 
úszást ötvenes medencében rendezték, 
és mivel a futást fedett atlétikai csar-
nokban tartották, a téli időjárás sem 
jelentett problémát. A kőszegi fiatalok 
az osztrák élmezőny java mellett, német 
és cseh versenyzőkkel is összemérhet-
ték felkészültségüket. Molnár Gábor és 

Nyul Marcell, Hóbor zalán, Palatkás Anna, Neudl Gábor, Pillisz réka jutott 
be korosztálya legjobb tíz versenyzője közé. A részvételben nagy segítséget 
jelentett a szállításban, kíséretben szerepet vállaló szülők közreműködése.

Eredmények: schüler „C” (100 m úszás-600 futás) fiú 8. Neudl Gábor 3:43,7, 
13. Hóbor Lehel 3:53,6, 16. Laki barnabás 4:08,1, Kelemen barnabás 4:21,0, 
21. Pongrácz Alex 4:21,8. schüler „b” (200-1400) lány 8. Palatkás Anna 
8:14,6, fiú 6. Nyul Marcell 7:55,6, 7. Hóbor zalán 7:59,1, 17. Thaler Levente 
8:37,2, 19. Marton zsolt 8:40,2. schüler „A” (300-2000) lány 14. Gurisatti 
Jázmin 12:32,7, 15. Hóbor eszter 12:33,8, 16. Pósfalvi Dalma 12:37,8, fiú 6. 
Molnár Gábor 11:17,4. Jugend (400-3000) lány 9. Pillisz réka.

Diáksport
Körzeti teremfutás
A balog iskola rendezte az idei „terem-mezeit”, az egykor egy elmaradt 
mezeifutó-verseny pótlására életre hívott teremfutást, mely az évek során 
stabil diákversennyé nőtte ki magát. 191 általános iskolás küzdött meg a 
korcsoportjának megfelelő 5-10 körrel a balog iskola tornacsarnokában. 
A küzdelmek élességét mutatja, hogy két korcsoportban is holtversenyt 
hirdettek a győzteseknél. A balog iskola kilenc, a bersek kettő, az árpád-
házi egy győzelmet ünnepelhetett.

Győztesek: (lány-fiú, korcsoport szerint növekvő sorrendben) Nazareno-
somlai shenius/bA, Németh bence/be és Marton Olivér/bA,Pápai Nerina/
bA, Veret bence/bA, róka bora/bA, béres Milán/bA, bigner Petra/bA és 
Palatkás Anna/áH, Németh Márk bA, Hütter szilárda Lili/be, Nemes bá-
lint/bA.

Körmenden köszöntötték az év csapatát

előző számunkban Pintér István, a Kőszeg Wink Padlóhoki sport Klub el-
nöke osztotta meg gondolatait annak kapcsán, hogy a fogyatékos sportban 
a Magyar speciális Olimpia szövetség, Los Angelesben aranyérmet szerző 
kosárlabda együttese lett az év csapata. szomorúan állapította meg, hogy 
díjaik átvétele épp a reklámblokk idejére esett. bánatukat talán enyhíti 
némiképp, hogy Körmenden, a Jászberény elleni, Nb I-es kosárlabda mér-
kőzés keretében, kétezer szurkoló előtt is köszöntötték őket. Az ünnepeltek 
között a kőszegieket is: barabás Krisztián edzőt, sőre zoltán, Gutman Ta-
más, szita Annamária, Prácser roland játékosokat.

Válogatott teniszező

Vörös Máté a Jurisich gimnázium diákja, győri klubja (Győri AK) színeiben 
második lett a 16 évesek Magyar bajnokságán, sőt párosban is ezüstérmet 
szerzett, így pályára léphetett a magyar válogatottban a Hódmezővásár-

Teke: Krimi a megyeiben
Nagy vereségbe szaladt bele a kőszegi tekecsapat a 12. fordulóban. A Va-
sas az összes egyéni pontot begyűjtötte, s több mint 300 fás különbséggel 
szerezte meg a többletfáért járó jutalompontokat. A Herény ellen már job-
ban ment, de a 3052 fa a győzelemhez még kevés volt. A soproni sörgu-
rítók elleni 3134 fa aztán már az első tavaszi győzelmet is meghozta. Pé-
csen hullámzóan teljesített a gárda, így a végén a házigazdák örülhettek. 
Az ifi a pillanatnyi dobogó második fokáért meccselt a Vasassal. Vereségük-
kel két pontos hátrányba kerültek ellenfelükkel szemben. A másik három 
partiban két győzelmet és egy nagyon szoros vereséget gyűjtve továbbra 
is versenyben vannak az érmes helyezésért: a listavezetőtől négy a 2. és 
3. helyezettől két pont a lemaradásuk. A Kőszeg II. a megyeiben három 
fordulóból öt pontot gyűjtött. A tudósítás címében nem véletlenül az ő sze-
replésüket emeltük ki. Körömrágósan izgalmas mérkőzéseken győztek. A 
Ják elleni háromfás siker fölényes győzelem a Vasjármű elleni győzelemhez 
képest. ezen a meccsen egyetlen fa döntött a kőszegiek javára.

Eredmény: (vastagítva a pontszerzők) Nb I-Nyugat elmax Vasas se-Kőszegi 
se 8:0 (20:4, 3320:3006), Horváth 496, Hafenscher/sárközi 493, bagi 518, 
biczó 505, Polgár 499, Kozmor 510, Kőszegi se-Arborétum Herény se 2:6 
(8,5:15,5, 3052:3153), Horváth 501, Bagi 529, Gugcsó 508, szegedi J./
biczó 502, Polgár 512, Kozmor 500, Kőszegi se-soproni sörgurítók 5,5:2,5 
(13:11, 3134:3108), Horváth 517, Bagi 505 (1/2 pont), Sárközi 531, 
Biczó 519, Polgár 538, Kozmor 524, Pécs Teke se-Kőszegi se 6:2 (14:10, 
3145:3048) Bagi 547, Gugcsó/Hafenscher 467, sárközi/szegedi sz. 478, 
Biczó 534, Polgár 495, Kozmor 527. Ifi: elmax Vasas se-Kőszegi se 4:0 
(5:3, 1013:987), Kőszegi se-Arborétum Herény se 3:1 (3:5, 996:987), Kő-
szegi se-soproni sörgurítók 1:3 (4,5:3,5, 971:986), Pécs Teke se-Kőszegi se 
1:3 (3:5, 946:956). Megyei: Kőszegi se II.-Jáki se 5:3 (6:6, 2385:2382), 
uraiujfalu se-Kőszegi se II. 4:4 (7:5, 2543:2486), Vasjármű TKse-Kőszegi se 
II. 3:5 (4:8, 2530:2531)
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljes körű, a hir-
detés nem minősül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerződés további 
szerződési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekről 
honlapunkon (www. sopronbank.hu) 
és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

Forint 
betéti akció

Gyémánt �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra, 6 hónapos futamidőre 
a kamatláb évi �,��% EBKM: �,��%

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

Zafír �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra 6 hónapos futamidőre + 
aktivitás esetén kamatláb évi �,��% + �,��% 
azaz �,��% EBKM: �,��%

ció

M � ��%

BKM �,��%
hónapos futamidőre + 
láb évi �,��% + �,��% 

�%

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

EZ + AZ
Február 7. vasárnap 9 óra 20 
perc. A szeles időben a Jurisics té-
ren szétszórt üvegdarabok között 
közlekedhetett az arrajáró. Néhány 
vélemény szerint hétvégeken a Vá-
rosháza utcában is lehet találkozni 
hasonló jelenségekkel.
Január 28-án a képviselő-testüle-
ti ülésen Kiss zoltán arról beszélt, 
hogy a Fő tér mellett lévő „belső 
csónak” területén néhány autótu-
lajdonos jogtalanul tárolja a jármű-
vét, és elfoglalja a helyet azoktól, 
akik az érvényes rendeletek alap-
ján jogosan használhatnák a par-
kolót. Huber László polgármester 
elmondta: egy korábbi megbeszé-
lés során arra kérte dr. zalán Gá-
bor jegyzőt, hogy tavasz kezdetéig 
jelöljön ki közterület-felügyelőt, 
akinek elsődleges feladata a bel-
város rendjének ellenőrzése. A vá-
rosvezető indoklásként elmondta, 
hogy „meg kell védeni a történelmi 
belvárost”.

Egy magára hagyott kerék-

pár várja a jogos gazdáját. egyik 
belvárosi kereskedő jelezte, hogy 
február elejétől magára hagytak 
egy biciklit az üzlet közelében. biz-
tosan nem a tulajdonos felejtette 
ott a bevásárlás után. ezen a te-
rületen nem jellemző a fröccsözés, 
így a „mámor” után sem felejtőd-
hetett ott a kétkerekű. Aki a má-
sok által „elkóboroltatott” biciklijét 
keresi, hívja a következő számot: 
20/381-8014.   

Február 11-én Kőszegen három 
étteremben torkoskodtak. A fotót 
este fél nyolckor a struccban ké-
szítettük, amikor a két pár – balról 
stamkovits Oszkár és Kohl Katalin, 
jobbról a névrokonságban is össze-
kötött Horváth Norbert és Horváth 
Lívia – a vacsorára várakoztak. A 
túlzott vendégjárás ellenére is a 
rendelést követő egy óra elteltével 
vitte a pincér púpozott tányéron a 
vacsorát. A vendégek elmondásuk 
szerint az ár 100%-os megfizetése 
mellett is eljárnak vendéglőbe, a 
város nagyrendezvényein mindig 
ott vannak. 

Kámán Z   


