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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.

GÁLA ELŐTT
A különböző ágak tehetséges képvise-
lői, ha nem is választják hivatásul az 
előadó művészet valamely formáját, 
mindig gazdagodva hajolhatnak meg a 
Művészeti Szemle közönsége előtt. 
Március elején közölt egy 30 évvel ko-
rábbi cikket a megyei lap. Megidézték a 
Ki mit (nem) tud?  izgalmait, amelyek 
előzményei sokunk számára szintén a 
művészeti szemléhez vezetnek vissza. A 
siker, a máig tartó „előadói pálya”, nem 
ott dőlt el, de eredményessége nagyban 
függött a segítő szakemberektől.
Hosszú sort kellene ismertetni, ha a 
féltő, odafigyelő felkészítőket akarnánk 
felsorolni. Az iskolák mellett a Jurisics-
várban is lázas munka folyt, hogy a 
gyerekek a gáláig eljussanak. Akkor, 
amikor olyan sokat hallunk arról, hogy 
milyen „népszerűtlen a vers”, akkor kü-
lönösen érdekes az efféle önként vállalt 
teher: a gyermek és a felnőtt részéről is.
Gelencsér Ildikó négy éve foglalkozik 
versmondó fiatalokkal.„Nagyon szere-
tem a verseket és úgy gondoltam, hogy 
a segítségükkel olyan értékeket tudunk 
– közösen – felszínre hozni, amelyekről 
nem is gondolják, hogy belőlük árad” – 
mesélte.
A célul kitűzött feladat az, hogy a ter-
mészetesség, a letisztult közlésmód 
készséggé váljon. „Most, a művészeti 
szemle előtt többet dolgozunk, mert ez 
a legfontosabb verseny, hiszen itthon 
kell megmutatni, hogy mire vagyunk 
képesek” – mondták.
A csoport elsősorban középiskolásokból 
áll, de dolgoznak általános iskolásokkal 
is. A közösség nyitott. Bárki, bármikor 
csatlakozhat! Legjobbjaikat láthatjuk, 
hallhatjuk a városi rendezvényeken is. 
Külön sikerként könyvelhetik el, hogy 
az EFOP-3.3.2 nyertes pályázatnak 
köszönhetően a tervek szerint tavasszal 
Bánfalvi Eszter színművész tart a gye-
rekeknek egy workshopot, ahová min-
den iskolából várják a jelentkezőket!

 TáF.
Fényképezte: Kámán Zoltán

HAJNALCSILLAG A MŰVÉSZETI SZEMLÉN
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: április 4.

DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 14., április 11.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: március 21.

DR. NAGY EDINA aljegyző: március 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő
március 22-én (csütörtökön) 17 és 18 óra között
fogadóórát tart Kőszegen a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt.

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
március 22-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között fogadóórát tart,

KISS ZOLTÁN a 3. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 5-én (csütörtökön) 16.30 és 17.30 között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője

április 4-én (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

 A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

NEM LUXUS A DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG
Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám április 10-én jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

A modern technológiát alkalmazó di-
optriás napszemüveglencsékkel nem 
kell lemondanunk a stílusos, trendi 
napszemüvegről és a jó megjelenésről, 
szemüvegviselőként sem.
A speciális színezéssel az egyfóku-
szú és a progresszív műanyag lencsék 
nagy része elkészíthető napszemüveg 
változatban is. Pazar választékból vá-
logathatunk egyedi igényeink alapján: 
gyakorlatilag olyan színű és árnyalatú, 
lencsét is választhatunk, amit megál-
modtunk magunknak, és ami leginkább 
illik a külsőnkhöz, az arcformánkhoz. A 
lencsék teljes mértékben „testreszabot-
tak”, a saját dioptriánkban készülnek, 

100 százalékos UV védelmet biztosíta-
nak, és a legelőnyösebb, tetszőlegesen 
kiválasztott szemüvegkeretbe illeszt-
hetők. Tulajdonságaik megegyeznek 
a napszemüveg lencséjével, a kiváló 
optikai hatás és látásélesség biztosítása 
mellett védik a szemünket az éles fény 
és a nap káros sugárzásával szemben, 
mindenféle szabadtéri sporthoz alkal-
masak. A dioptriás lencsével készült, 
ellenőrzött védelmi minőségű napszem-
üveget szaküzletben vásárolhatjuk meg, 
ahol nem csak garanciát kapunk hozzá, 
de ha szükséges, a javítása is biztosított.

Szeretettel várjuk Önöket 
üzleteinkben!

Minden szemüvegkeretre 20% kedvezmény!
Keret vásárlása esetén dioptriás napszemüveglencsét 

adunk AJÁNDÉKBA!
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Kőszeg hírei
Települési támogatás
Március 1-jén a képviselők módosí-
tották a települési támogatás adható-
ságának összeghatárait. Azok kaphat-
nak, akiknek a jövedelme az alábbi 
összeghatárokat nem haladja meg.  
• a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem a mindenkori öreg-
ségi nyugdíjminimum 230%-át 
(65 550 Ft);
• egyedülálló esetén a havi jövede-
lem a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 230%-át (65 550 Ft).
• egyedülélő esetén a havi jövede-
lem a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 300%-át (85 500 Ft);
• a gyermekét egyedülállóként ne-
velő szülő családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 260%-
át (74 100 Ft). 
A rendelet szerint a lakhatási ki-

adások viseléséhez adható tele-
pülési támogatás az egy négyzet-
méterre jutó elismert havi költsége  
450 Ft-ról 550 Ft-ra emelkedett.

Kisbusz a civileknek
Március 1-jén a képviselők az ön-
kormányzat tulajdonában lévő 
kilencszemélyes, Reanult Trafic kis-
busz civil szervezetek számára tör-
ténő használatáról döntöttek. Sza-
bályozott keretek között a városban 
működő, kiemelkedő tevékenységet 
végző civil szervezetek igénybe ve-
hetik a céljaikra a kisbuszt. A gép-
jármű az intézmények számára is 
ingyenesen biztosított azzal, hogy 
a felmerülő költségeket – üzem-
anyag, parkolás, úthasználati díj 
– a használó viseli. A gépjárművet 
üzemanyaggal feltöltve veszik át 
és adják vissza. Az igénybevételhez 
szükséges dokumentumokat sza-
bályzat rögzíti, a döntést a polgár-
mester vagy a jegyző hozza meg.

Az 1881-ben alapított, 1988 decemberétől újraindított Kőszeg és Vidéke 
ebben a szerkesztési formában tíz éve jelenik meg. Ez a lapszám 6400 példány-
ban és most először 40 oldalon került a Kedves Olvasóhoz!    

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában: 
• Kőszeg, Sigray J. u. 1/C. II. emelet 7. szám alatti 48 m2 nagy-

ságú lakás
• Kőszeg, 2975/120 hrsz-ú, 863 m2 építési telek

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh  Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).



* A kép illusztráció. További részletek kereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 4,5-7,2l/100 km, CO2-kibocsátás: 107-134 g/km. 
   Az ajánlat Ford EcoSport Trend 1.0 125 LE modellre érvényes, alapszínben, 2018.03.10-31-ig kötött vevőszerződés esetén.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Amikor ezen gondolataimat papír-
ra vetem, még éppen csak, hogy 
elkezdődött az enyhülés, végre 
engedett a hosszúra nyúlt tél szo-
rítása és el kezdett olvadni a hó és 
az utakra fagyott jég. Sok bosszú-
ságot, kellemetlenséget és sajnos 
többletköltséget jelentett a hirtelen 
leesett sok hó és a tartós kemény 
fagyos idő mindnyájunk számára. A 
közlekedés fenntartása, az utak jár-
hatósága érdekében a Kőszegi Vá-
rosgondnokság emberei azokban 
a napokban minden tőlük telhetőt 
megtettek, olykor szinte éjjel-nap-
pal dolgoztak, amiért köszönete-
met fejezem ki ezúton feléjük. A 
sok-sok tonna kiszórt só és érde-
sítő anyag, valamint a hóeltakarító 
gépek folyamatos üzemeltetése 
többletköltséget jelentett a város-
üzemeltetőnek, melynek megtérí-
tése természetesen az önkormány-
zat feladata. Az önkormányzat már 
néhány éve a rászoruló családok-
nak is próbál segíteni a téli tüzelő 

előteremtésében. A kezdeti 25-30 
család helyett idén már mintegy 55 
szociálisan nehéz helyzetben lévő 
családnak tudtunk 2-2 m3 tűzifát 
biztosítani. A kiosztásra került fát a 
Városgondnokság emberei vágták 
ki és szállították házhoz a rászo-
rulóknak. Bízom benne, hogy a jö-
vőben is tudjuk majd folyamatosan 
biztosítani a minimális téli tüzelő-
anyagot a rászoruló kérelmezők-
nek, ha szükséges, az önkormány-
zat akár megvásárolja a tűzifát, 
de fűtés nélkül nem maradhat egy 
család sem a jövőben!
Na, de hagyjuk a telet magunk mö-
gött, hisz végre itt a kikelet, bon-
togatja szárnyait a tavasz, a sza-
badba csalogat mindenkit a langy 
meleg és a ragyogó napsütés. Igaz, 
hogy még csak óvatos „lépéseket” 
tesz előre a tavasz, de már látszik 
egyértelműen az irány, melynek 
végeredménye a megújulás, ami 
az ember számára bizakodásra ad 
okot a jövőjét illetően.
A mostani kora tavaszi időjáráshoz 
hasonlíthatom Kőszeg jelenlegi 
helyzetét a fejlődés szempontjá-
ból. Sokan, sokat dolgoztunk azon 
az elmúlt években, hogy szeretett 

városunkat dinamikusabb fejlődési 
pályára állítsuk. Végre elérkeztünk 
ahhoz az időhöz, amikor a tervek, 
a pályázatok megvalósítása elkez-
dődhet. Az előző lapszámban rész-
letesen írtam a nagyobb projektek 
lényegéről, várható kezdési idejé-
ről. Ezen fejlesztések döntő része a 
Területfejlesztési Operatív Program 
(TOP) elnyert mintegy 980 millió 
forintjából, valamint a Kreatív vá-
ros – fenntartható vidék (KRAFT) 
kiemelt kormányprogram 750 
millió forintos kiegészítő támoga-
tásából valósulhatnak meg idén, és 
a jövő évben. Ezek a beruházások 
minden bizonnyal nagy hatással 
lesznek a város fejlődésére, az él-
hetőbb, komfortosabb település 
kialakulására. Úgy gondolom, ez 
mindnyájunkat bizakodással tölthet 
el a közeljövőt illetően. Bízom ab-
ban is, hogy ezek a városképet és 
a közlekedést is javító fejlesztések 
városunk vonzását is növelni fog-
ják,  és ezáltal az eddiginél is több 
turista látogat el majd Kőszegre.
Mivel ezen lapszám Nemzeti 
Ünnepünk körüli napokban ke-
rül a háztartásokba, nem tudom 
megkerülni, hogy emlékeztessem 

Önöket az 1848-as márciusi if-
jak örökérvényű, nemzeti alapon 
nyugvó követelésükre, a független, 
szabad Magyarország létrehozá-
sára! Ez az alapvető nemzeti érzés 
vezérelje Önöket, amikor április 
8-án a parlamenti választáson le-
adják voksukat. Buzdítom Önöket, 
hogy vegyenek részt a választáson 
és szavazatukat lelkiismeretük 
és meggyőződésük szerint adják 
arra a jelöltre és pártra, mely 
személyes és családjuk jövője, na 
meg Kőszeg város további fejlődé-
se érdekében a legjobb lehetősé-
get és reményt adja!

Huber László
polgármester

„… hí a haza!”
Az 1848-as események kapcsán 
minden esztendőben óhatatlanul is 
párhuzamokat keresünk a példaké-
peink teremtette eszmék és a jelen 
történéseit irányító irányzatok között. 
„A magyar soha nem lehetett any-
nyira büszke nevére, mint jelenleg. 
Büszke lehet e névre több joggal, 
mint Európa bármelyik népe” – írta 
egy Debrecenben alapított újság, 
de talán fel sem merül bennünk iga-

zán: Mikor is? „Mellyik 
nemzet az, melly felfog-
va a szabadság szelle-
mét eredeti tisztaságá-
ban, közbirtokká tette a 
jogot, kivétel és különbség nélkül?” 
Magyarországról, Európáról van szó, 
esetleg mindkettőről vagy talán 
még többről? 1849. február 24-én 
jelentek meg ezek a sorok az Esti 
Lapokban, amelyet Jókai indított.

Kőszegen több rendezvény is 
kapcsolódik a nemzeti ünnephez. 
Március 13-án óvodás és iskolás 
csoportokat vár az Arany Egy-
szar vú Patika múzeumpedagógiai 
foglalkozására, 14-én az ünnepi 

megemlékezésen Básthy 
Béla alpolgármester úr mond 
beszédet (közreműködik Kő-
szeg Város Koncert Fúvós-
zenekara), ezt követően lát-
hatjuk városunk legjobbjait 
a „Ki-Mit-Tud? gálaműsorán 
(Művészeti Szemle) a vár lo-

vagtermében. 
Hamarosan megérkezik április. Ke-
vesebb, mint egy hónap múlva is 
érvényes lesz Petőfi szava: „… hí 
a haza!”

Tóthárpád F.
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A Hazát az első helyre!
Országszerte február 25-én em-
lékeztek a kommunista diktatúra 
áldozataira. Kőszegen este fél hat-
kor indult a menet a Jurisics térről 
a temető falán elhelyezett emlék-
táblához. Apró gyertyalángfények 
jelezték: Nem feledünk! 
A megemlékezés perceiben is 
csontropogtató hideg uralta a vidé-
ket, de az érzés meg sem közelít-
hette azt az érzést, amit a szibériai 
hideg okozhatott sok elhurcolt ma-
gyarnak. Közéjük tartozott – ahogy 

a szónok Ágh Péter országgyűlési 
képviselő mondta – egy régi ked-
ves barátunk, Fekete Iván is. Tartás 
és hazaszeretet jellemezte! Miután 
elvitte az a bizonyos „fekete autó”, 
koholt vádak alapján, huszonöt évre 
ítélték. A világ legélhetetlenebb vá-
rosa – Norilszk – mellett töltötte 
száműzetését. Kilenc év után tért 
haza. (A tábort 1956. augusztus 
22-én oszlatták fel.) Ágh Péter 
megjegyezte: Múlt évi halálával 
egy újabb szemtanú ment el, egy újabb tagja annak a nemzedéknek, 

amely emberiessége, magyarsága 
megvallásáért minden áldozatot 
meghozott. Szavai plusz üzenetet 
nyertek azzal, hogy a szószék mö-
gött a reflektor megvilágította azt 
a táblát, amely megörökítette a 
kommunista tanácsuralom két ál-
dozatának, Waisbecker Jenőnek és 
Hersits Györgynek a nevét is.
Képviselőnk megdöbbentő szá-
mokkal illusztrálta a diktatúra 
„eredményeit”, és kihangsúlyozta: 
„A kommunizmus áldozatainak 
hazaszeretete arra ösztönöz min-
ket, hogy a sorskérdések esetén 

az otthont adó Hazánkat, Magyar-
országot mindig az első helyre 
helyezzük!” Mindezt pedig azért, 
amiért Fekete Iván is tette: „Mert 
a szíve erre intette!”
Az elhangzó beszédet megelőzően 
Zsigmond Barbara mondott verset, a 
megemlékezés zárásaként a kegye-
let koszorúit és gyertyákat helyez-
tek el a résztvevők. Ezt követően a 
KÖSZHÁZ-ban Soós Viktor történész 
„A kommunista diktatúra fellépése 
az egyház ellen” címmel Brenner Já-
nos életútján, vértanúságán keresz-
tül mutatta be a korszakot.

Tóthárpád F.

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 94–120 g/km.

1 Kifinomult technológia. 
2 A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedőknél, illetve keres-
se fel a www.peugeot.hu honlapot. A finanszírozás forintalapú, fix kamatozású, a  futamidő végén tulajdonszerzést 
eredményező, zártvégű, pénzügyi lízingkonstrukcióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa ki-
választott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. 
mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet, míg a maximális 
finanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. 
A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszer-
zésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték tájékoztató jellegű. A teljes 
hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján történt. A THM meghatározása az aktuá-
lis szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása ese-
tén a THM mértéke módosulhat. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A tájékoztatás szerinti finanszírozás 2018. január 5-től visszavonásig érvényes.

Iniciál Autóház Kft. 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/665-61-12; www.inicial.net

MOST fix kaMaTOzáSú  
0% THM  
finanSzírOzáSSal!2

Új PeugeoT 308  
augMenTed  TechnOlOgy1 
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nyolc év alatt sajátítják el és gyakorolják be az 
ismereteket. A porral oltó használatától kezdve a 
tömlőgurításig sok minden beletartozik. Megta-
nulják, hogy mi a különbség a tűz oltó és a tűz-
oltó között. A nagyoknak már a jogszabályokat is 
tanítjuk, mit tehetnek és mire van jogosultságuk. 
Már 12-13 éves tanulóink is tudják, ha kinyitjuk 
a tűzoltó autó oldalát, mit, hol találnak és az mire 
való akár tűzoltás, akár műszaki mentés esetén.  

– Le a kalappal az iskolások előtt, hogy még 
szombaton is beülnek oktatásra.
– Nemcsak ebből áll az ifjúsági tűzoltó éle-
te. Fontos eleme a csapatmunkára nevelés, 
az együttdolgozás, az összetartozás érzésének 
erősítése, hiszen amikor riasztásra mennek már 
felnőttként, rajban dolgoznak és meg kell tanul-
niuk az együttdolgozást. Azonkívül nagyon sok 
szabadidős programban veszünk részt, sokat 
kirándulunk. Minden évben van országos tá-
borunk. Két-három évente a vaihingeni ifjúsági 
tűzoltókkal  közösen táborozunk idehaza, lehe-
tőleg vízparton, de voltunk velük már Ausztriá-
ban és Németországban is.  Az utóbbi időben a 
Balaton partján. Az évfordulóra Kőszegen sze-
retnénk megrendezni a tábort augusztusban.
– Hányan vesznek részt ebben a kiképző 
munkában?
– Többen vagyunk, Nagy Csaba, Iszak Bálint és 
Seper Balázs, valamint én. A raj parancsnoka 
Horváth Gábor.
– Látni Önöket a városi rendezvényeken is.
– Ott vagyunk minden megmozduláson, ahol 
megmutathatjuk magunkat, hogy vigyék a hírét a 
közösségnek, amelyhez jó tartozni, amelyik ilyen 
régi hagyományokat tisztel és ápol. Az Orsolya-
napi vásáron is főzünk és árusítunk. Előkészítéstől 
a főzésig és eladásig minden a gyerekek feladata. 
Igen jó érzés, amikor más településről érkezett 
tűzoltók odajönnek, bemutatkoznak, elmondják 
ők hol élnek. Látják a gyerekek, hogy ez az ösz-
szetartozás érzése felnőttkorban is igen fontos. 
Valahová tartozni kell az életben, az mindig egy-

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Iszak Péterné ifjúsági tűzoltó képzővel
 Valahová tartozni kell az életben, az mindig egyfajta támasz

fajta támasz. A tavaszi versenyek, a táborozások, 
az Ostromnapok, a Szüreti felvonulás, az Orsolya-
napi vásár,  de a szilveszteri futás is mind-mind 
olyan alkalmak, ahol megmutathatjuk, hogy va-
gyunk és miért érdemes ezzel foglalkozni. Behív-
juk azokat a fiatalokat, akik úgy érzik, hogy érde-
mes részese lenni egy mozgalmas életformának.
– Hogyan került Ön ide?
– Nemcsak szakmával foglalkozik a tűzoltóság, 
hanem sporttal is. Amikor megláttam a volt 
Expressz iroda kirakatában az első női verseny-
csapat képét és felfedeztem azokat az ismerő-
söket, akikkel együtt gyerekeskedtem, – Seper 
Andrásné, Schwahofer Károlyné –, rögtön ked-
vet kaptam, hogy ehhez a csapathoz tartozzak.   
Schwahofer Károly parancsnok mondta el, hogy 
egy év próbaidő után dönthetem el véglegesen, 
ha szeretnék bekerülni a csapatba.  Velem ez 22 
évvel ezelőtt történt.
– Miként kapcsolódik a civil foglalkozása eh-
hez a hobbihoz?
– Az Egészségügyi Szakközépiskola után a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Szombathelyi tagoza-
tán végeztem diplomás ápolóként. Dolgoztam 
fél évig a csecsemőotthonban, majd a körzeti 
rendelőben folytattam a munkát Dr. Prugberger 
János, majd Dr. Kákonyi Imre körzetiorvos mel-
lett. Közel tíz évet töltöttem e területen. Bálint 
fiam születése után egy ideig Dr. Nedeczky Ve-
ronika doktornővel dolgoztam, de akkor már 
végeztem a főiskolát. Diploma után az Acsádi 
Szociális Intézet Peresznyei részlegét vezettem 
9 évig, majd a Kálvária úti Idősek Otthonának 
részlegvezetője lettem három évig. Aztán bemen-
tem a Markusovszky Kórházba 5 évre, s most a 
Kormányhivatalban dolgozom, mint vezető ápoló. 
Az egészségügy szinte minden szegmensén van 
gyakorlatom, mind az alapellátás, mind a szoci-
ális ellátás, illetve az aktív betegellátás terén. Ez 
hivatali munka, de előéletem alapján az egész 
egészségügyre rálátásom van. Az egészségügy 
területén is, meg a tűzvédelem területén is fontos 
a megelőzés, illetve a problémák gyors és szak-
szerű felszámolása. Ebben hasonlít a főállásom-
hoz a hobbim. Sokat járunk versenyekre, hisz az 
éles helyzetekre így lehet alaposan felkészülni. A 
CTIF egy nemzetközi versenyzési forma, ahol nem 
jelenik meg a víz, ez egy száraz szerelés. Minden 
csapattagnak adott feladata van, amit időre, pon-
tosan kell végrehajtani. Pillanatnyilag 21 tagunk 
van az ifjúsági rajban, köztük 7 lány. Felkészítés-
kor nincs különbség a fiúk és lányok között. Nők 
azonban nem vonulnak, ők a rádióforgalmazás-
ban kapnak feladatot. Száz körüli a felnőttekkel, 
nyugdíjasokkal együtt a közösségünk létszáma. A 
klub tagjaink előtt mindig nyitva van, mindig van 
alkalom a találkozásra mindenki számára.
  Kiss János

Katalin született kőszegi, párja családjával 
együtt.  Imádják a várost, semmi pénzért el 
nem hagynák. A Vas Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Főosztályán dolgozik, 
megyei vezető ápolóként.  A valahová tarto-
zás érzése gyerekkorában erősödött meg a 
lelkében. Szülei, nagyszülei a fúvószenekar 
tagjai voltak. Nagyobbik fia viszi tovább a 
dédpapa és a nagypapa ezirányú örökségét. 
Édesanyja a Kőszegi Baráti Kör aktív tagja, 
igazi közéleti ember. Katalin szabadidejé-
ben idestova 22 éve tevékenykedik az Ön-
kormányzati Tűzoltóságban, mely az idén 
ünnepli megalakulásának 150. évforduló-
ját. Az ifjúsági utánpótlás nevelésével 17 
éve foglalkozik. Megismerik a tűzoltóság 
történetét, a Szent Flórián legendát és azt 
is megtudják, hogy a Mária Terézia által Ba-
den Württembergből betelepített svábok, a 
mai kőszegfalvi ácsok, tetőfedők, kőmű-
vesek, bádogosok ősei a többször leégett 
város újjáépítése miatt jöttek és telepedtek 
meg Schwabendorfban. De azt is tudják, 
ha meglátnak egy tűzoltó autót, hogy azt 
a szakfelszereléssel együtt mire használ-
ják. Büszkeséggel tölti el, hogy kisebbik fia 
ezt a vonalat követi, hiszen az ügyeletben 
főállású tűzoltóként tevékenykedik. Férje 
érdeklődése más irányú. Beszélgetésünk 
során nagyon sok mindent megtudtam en-
nek a félkatonai szervezetnek a felépítésé-
ről, működéséről, a benne feladatot vállaló 
férfiak és nők, fiatalok és kevésbé fiatalok 
elhivatottságáról. Katalin nemcsak oktat, 
de ő is aktív tagja a felnőtt női csapatnak.
– Mit jelent az utánpótlás nevelés?
– A tűzoltóságba aktív tűzoltónak 18 éven felül 
lehet bekerülni. Csak efölött lehet vonulós tűzoltó 
valaki. Ahhoz, hogy megfelelő tudású utánpótlás 
legyen, hogy évente legalább 2-3 főt fel tudjunk 
adni az autókra, ahhoz az kell, hogy megszer-
vezzünk egy képzésre támaszkodó utánpótlás 
nevelést. Hivatalosan 10 éves kortól foglalkozunk 
fiúkkal, lányokkal egyaránt, hiszen a lányoknak is 
megvan a helye a tűzoltóság berkein belül. Írott 
oktatási anyagunk 2 éves szakaszolással 10-18 
éves korig van lebontva. Van ebben tűzvédelem, 
tűzoltástechnika, védőfelszerelések ismerete és 
egyéb gyakorlati feladatok egész sora. Kőszegen 
ezt a fajta oktatást 10 éve kezdtük el. Ifjúságne-
veléssel már régóta foglalkozik a szervezet, én 17 
éve veszek részt benne. A hónap első szombatján 
délután kettőkor találkozunk a tűzoltók klubjá-
ban. Ezek az együttlétek 2 órásak. Kettőtől négyig 
vannak a foglalkozások. Azokat a technikákat és 
oktatási anyagokat ismertetjük meg sok képpel 
és gyakoroljuk be velük, ami a későbbiekben az 
úgynevezett negyven órás oktatás anyaga. Elvileg 



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 szuper  ÜZLET 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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13. 

KŐSZEGI AKCIÓ

Privát Hús
Füstölt Hátsó Csülök
(Privát Húsfeldolgozó Kft.)

Pick Füstölt
Bőrös Kötözött
Lapocka
vf. (Pick Szeged Zrt.)

Kinder Surprise Csokitojás
Eredeti vagy Lányoknak
T1x72, 20 g, 12450Ft/kg
(Ferrero Magyarország Kft.)

Mizo Trappista Sajt 
(Sole-Mizo Zrt.)

Szatmári Finomliszt
Bl-55, 1 kg (Szatmári Malom Kft.)

Tena 
Napraforgó 
Étolaj
1 l (Togaspm-Ker. 
Ker. és Szolg. Kft.)

Ariel mosószer
Mosópor Color 20 mosás, 1,5 kg, 733Ft/kg
vagy Mosókapszula Lavender
14 db, 79Ft/db (Orbico Hungary Kft.)

Házi Füstölt érlelt
Nyers Szívsonka 
Egész vf. vagy Negyedelt Darabolt vf.
(Privát Húsfeldolgozó Kft.)

Polus Kalács
Finom Fonott vagy Foszlós
0,5 kg, 678Ft/kg
Pannonbrot Sütőüzem (Polus-Coop Zrt.)

Sertés Karaj
Csont Nélkül előhűtött Sertés Comb előhűtött

Csirkemell Filé
előhűtött (Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Csirkecomb egész
előhűtött (Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Eper I.o. 250 g, 1996Ft/kg
(Za-Do Fruit Kft., Bakony Fruit Kft.)

Paradicsom I.o.
(Za-Do Fruit Kft., Bakony Fruit Kft.)

Heineken Sör 5%
vagy Alkoholmentes sör
0,0%, 0,5 l, 538Ft/l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Teleki Villányi
száraz vörösbor
Cabernet Franc
vagy Sauvignon
vagy Cuvée Minőségi
0,75 l, 1492Ft/l (Csányi Pincészet Zrt.)

Lenor Öblítõ 
Summer Breeze vagy Spring Awaking
930 ml, 537Ft/l (Orbico Hungary Kft.)

2018. MÁRCIUS 14 - MÁRCIUS 31.

www.7forras.hu
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FEJLESZTÉS

Déli városrész közlekedésfejlesztése

Projekt jelenlegi állása: A tervek 
elkészültek, az építési engedély 
rendelkezésre áll, közbeszerzés elő-
készítés alatt.  Kivitelezés várha-
tó megkezdése: 2018. harma-
dik negyedév.
A beruházás célja a településrész 
közlekedési úthálózatának kerék-
páros-baráttá alakítása kerékpár-
forgalmi létesítmények kijelölésé-
vel, építésével, valamint az utcák 
burkolatának felújításával, teher-
mentesítésével.
A fejlesztés fő eleme a Pogányi 
út hiányzó szakaszának kiépíté-
se a Tesco körforgalom és a Ve-
lemi úti lakótelepi körgarázsok 
között.
Az útszakasz kiépítése után teher-
mentesítő funkciót lát majd el a 
Rákóczi és Rohonci utcák forga-

lomcsillapítása érdekében. A közel 
600 méteres útszakasz hét méter 
burkolatszélességgel és az ahhoz 
kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés-
sel és közvilágítással épül ki. 
(Az úttal párhuzamos, annak észa-
ki oldalán futó kerékpárút az Ön-
kormányzat és Vas megye közös 
projektjének részeként épül ki az 
útépítéssel egy időben.)
A Gábor Áron utca déli vége és a 
Pogányi út között új gyalog- és ke-
rékpárút létesül, amelynek hossza 
50 méter, szélessége 4,5 méter.
A fejlesztés részeként elkészül a 
Forintos Mátyás utca teljes ke-
resztmetszetű felújítása is közel 
120 méter hosszban a kapcsolódó 
csapadékvíz elvezetéssel együtt. 
A gépjármű-forgalom továbbra is 
egy, míg a kerékpárosok két irány-

ban közlekedhetnek. Alapjaitól, 
teljes pályaszerkezet cserével és új 
burkolat építésével újul meg a 
Gábor Áron utca teljes hosszá-
ban,  ahol helyreállításra kerülnek 
a korábban betemetett csapadék-
víz-elvezető árkok is. A hat méter 
széles új burkolaton kétirányú ke-
rékpársáv kerül felfestésre. 

A közelmúltban kiépült „Egészség-
ház” kerékpárút, a Pogányi úthoz 
kapcsolódó kerékpárutak és a Fo-
rintos Mátyás és Gábor Áron utcák 
felújítása, átépítése után a vasútál-
lomás, az iparterület, a kereskedel-
mi üzletek gyalogos és kerékpáros 
megközelítése jelentősen javul.

A fejlesztésre fordítandó pénzek döntően 

KRAFT – Kiss János utca

Projekt jelenlegi állása: A tá-
mogatási szerződés módosítása és 
a tervek elkészítése folyamatban, 
az engedélyezési eljárás várható 
megindítása március. Kivitelezés 
várható megkezdése: 2019. 
második negyedév.
Teljes szélességben felújításra 
kerül a Kiss János utca, amely a 
tervek szerint a későbbiekben vá-
rosszerkezeti jelentőségű összeköt-
tetést biztosít majd Kőszeg műem-
léki belvárosa és a Gyöngyös-patak 
partja, a város észak-keleti lakóte-
rületei, a Dr. Nagy László EGYMI 
intézménye, valamint a tervezett 
MÁV-Campus között.

Az utcában elhelyezkedő lakó-
ingatlanok gépjárművel való 
megközelíthetősége továbbra 
is biztosítva lesz, azonban a bur-
kolat kialakításával és a forgalmi 
rend meghatározásával a gyalo-
gos- és kerékpáros közlekedés el-
sőbbségének megteremtése a cél.
A Kiss János utca „műemléki je-
lentőségű terület”, valamint az 
épületek jelentős része műemléki 
vagy helyi védelem alatt áll, így az 
elhelyezésre kerülő utcabútorok, 
burkolatok kiválasztásánál fontos 
szempont a megfelelő esztétikai 
megjelenés és a belvárossal egysé-
ges arculat kialakítása is.

Kőszeget és Kőszegfalva tele-
pülésrészt összekötő kerékpár 
út fejlesztése. Vas Megyei Önkor-
mányzattal konzorciumban meg-
valósítandó projekt.
Projekt jelenlegi állása: A pro-
jekt tervezése folyamatos, enge-
délyezésének várható elindítása 
március vége. Kivitelezés várha-
tó megkezdése: 2018. negyedik 
negyedév.
Felújításra kerül a Rákóczi és a 
Cáki út közötti gyalog és kerékpár-
út, kiépül a Kőszegfalvi kerékpárút 
meghosszabbítása a vasúti meg-
állóig, az Abért-tóig. Kerékpársáv 

és kerékpárút kerül kialakításra a 
kiépülő Pogányi út mentén a Vele-
mi út és a Tesco között. Kerékpáros 
nyom kerül felfestésre a Velemi 
utcában a lakótelep és a Belváros, 
Temető utca között.
A tervezés részeként elkészült Kő-
szeg déli városrészének Kerékpáros 
Hálózati Terve, ami a két megvaló-
sítás alatt álló fejlesztésen túl to-
vábbi közlekedésbiztonsági eleme-
ket javasol. Az anyag ajánlásokat is 
tesz a kereskedelmi létesítmények, 
intézmények és munkahelyek ré-
szére – például a kerékpártárolók 
megfelelő kialakításával kapcsolat-
ban –, hogy a napi szinten kerék-
pározók száma növekedhessen.

Kerékpárút
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az önkormányzat számláján vannak

Életminőség fejlesztése

Az Önkormányzat két projektben 
mind a négy óvodájára támoga-
tást nyert. Kivitelezés várható 
megkezdése: 2018. harmadik 
negyedév

Újvárosi Óvoda
Egy új udvari vár kombínó játék 
is telepítésre kerül, ami az előírá-
soknak megfelelő ütéscsillapító 
aljzattal készül. Az előterekben a 
járólap felületek bontásra kerülnek, 
helyette új greslap burkolat készül 
lábazattal együtt.
A villanyszerelési munkák után 
vakolat-javítás válik szükségessé. 

Az épület teljes belső festése és az 
alapozó faljavítások közel 2.500 
m2 felületet érintenek, ezen túl 
szükséges a belső ajtók és csövek 
festése. Elhelyezésre kerül egy új 
radiátor-burkolat, több új íróasztal, 
5 db új tároló-szekrény, cserére ke-
rülnek a gyermek öltözőszekrények 
és a sötétítő-függönyök. 18 db 
gyermekmosdó felújítása, cseréje is 
megvalósul a beruházás során. Né-
hány helyiségben a radiátorok cse-
réje, javítása is szükséges, ez 6 db 
acéllemez tagos radiátor leszerelé-
sét és 7 db acéllemezes kompakt 
lapradiátor elhelyezését jelenti.

Kőszegfalvi Óvoda
Az óvoda épületének felújítása 
során a belső munkák részeként 
az ablakok üvegezése 3 rétegűre 
lesz cserélve. Az üvegcserén túl a 
nyílászárók felújításra is kerülnek 
(beállítás, festés). A csoportszobá-
ban lambéria csere is megvalósul. 
Az intézmény teljes belső festése 
időszerűvé vált, a projekt részeként 
el is készül a csövek, nyílászárók 
festésével együtt. Az épület helyi 
védettsége és tagoltsága miatt 
részleges energetikai korszerűsítés 
valósul meg.

Központi Óvoda
A belső munkálatok része az intéz-
mény teljes belső festése. Festésre 
kerülnek továbbá a csövek, lépcső-
házi korlátok és beállítással együtt 
a belső és külső nyílászárók is. Tele-
pítésre kerül egy darab várkombínó 
játék (épített, nem eszköz) a szük-
séges szabványos ütéscsillapító alj-
zattal együtt. A homlokzat 10 cm-es 
kőzetgyapot és 10 cm-es nikecell 
(144,5 m2 és 176,7 m2) szigetelést 
kap. Élvédők kerülnek beépítésre.
A fa nyílászárók helyett 20 db mű-
anyag nyílászáró beépítése történik 
meg a hozzájuk kapcsolódó hor-
ganyzott lemez könyöklőkkel. Az 
épületre napelemes rendszer kerül, 
melynek teljesítménye 6.5 kWp. A 

fejlesztés után a DD energetikai 
szintet éri el az épület. A projekt 
keretében akadálymentesítés is 
megvalósul, többek között beépíte-
nek egy emelőgépet és új, a szab-
ványoknak megfelelő akadálymen-
tes illemhelyiség kerül kialakításra. 
Az épület mellett akadálymentes 
parkolóhely létesül.

Felsővárosi Óvoda
A jelenlegi, rossz állapotú kerítés 
helyett új, szabványos kerítés épül 
pontalapos kerítésoszlopokra sze-
relt 1,5 méter magas tábláskerítés 
elemekből, alatta kerti szegéllyel, 
mellyel szétválasztásra kerül az 
óvoda és a bölcsőde játszótere. Új 
felnőtt (dolgozói) és gyermek-ke-
rékpár tárolót építenek szegélyes 
térkő-burkolatra. Az épület előkert-
jében kiépítésre kerül egy db fém-
szerkezetű kukatároló is. A bölcsődei 
kertrészben egy 57,5 m2 méretű te-
rület térkő burkolatot kap. Felújítás-
ra kerül az udvari járdák egy része, 
valamint kicserélik a járda mellett 
található botlásveszélyes csapadék-
elvezető folyókát. A tornaszoba pad-
lózatáról a meglévő parketta és PVC 
bontásra kerül, felületkiegyenlítés 
után új, szegéllyel ellátott tarkett 
linóleum padló készül. A teakonyha 
egységes bútorzatot kap, a hozzá 
tartozó tároló-helyiség beépített 
szekrényt. A bölcsőde épület abla-
kaira és teraszajtajára szúnyogháló 
és redőny kerül.

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése

Első blokk:
Projekt jelenlegi állása: Az első 
ütem tervei elkészültek, jogerős 
építési engedélyek rendelkezésre 
állnak, közbeszerzés előkészítés 
alatt. 
Kivitelezés várható megkezdé-
se: 2018. harmadik negyedév.
A Puskapor utcai csapadék főgyűjtő 
csatorna a város egyik legnagyobb 
vízgyűjtő-területének, a Király-
völgy csapadékának levezetését 
szolgálja. A néhány éve újjáépített 
Puskapor utcai főgyűjtő folyta-
tásaként új nyomvonalon - a Dózsa 
György utca helyett - az Auguszt 
János utcán kiépülő nagy át-
mérőjű csatornán jut majd el 
a csapadékvíz a Gyöngyösbe. A 
projekt megakadályozza a 2009-es 

Árpád tér és környezetének elönté-
sét okozó villámárvizekhez hasonló 
károk kialakulását.
A Bechtold István Természet-
védelmi Látogatóközpont kör-
nyezetének csapadékvíz-rende-
zése több elem megvalósításával 
hivatott ezt csökkenteni. A közel-
múltban egy ásott övárok látta el 
a látogatóközpont és parkjának 
védelmét, aminek a burkolása és 
megfelelő keresztmetszetű kialakí-
tása tovább csökkenti majd a Hu-
nyadi utca felső szakaszán működő 
zárt csapadékcsatorna terheltségét 
és a parkot érintő elöntések esélyét.
A Diófa és Park utcák védelmé-
nek érdekében több rövidebb, de 
szűk keresztmetszetű csatorna is 
bővítésre kerül a Park, a Hunyadi 

és a Bersek József utcák csomó-
pontjaiban.
A Hosszúlövészárok dűlőben 
burkolt csapadékelvezető árok és 
három méter széles közlekedési és 
vízelvezetési célú beton vápa ki-
építése történik meg, előbbi közel 
150, utóbbi 100 m hosszban.

Második blokk:
Projekt jelenlegi állása: A tá-
mogatási szerződés módosítása 
és a tervezés folyamatban van, az 
engedélyezési eljárás megindítása 
márciusra várható.
Kivitelezés várható megkezdé-
se: 2019. első negyedév.
A Királyvölgyi patak szabályozása 
a 2009-es évben hatalmas károkat 
okozó villámárvízhez hasonló ese-

mények kialakulását akadályozza 
meg. A patakon összesen három 
helyen épül ki műtárgy a lezúduló 
víz megfékezésére.
Burkolásra kerül az út állagának 
megóvása érdekében a Mohás 
utca elején a Mohás patak med-
re. Megépül a Szőlőskert utcai 
csapadékcsatorna és árok. A 
Kálvária utcai 1. stáció és a Ko-
ronaőrző bunker közelében szin-
tén egy hordalék-ülepítő kerül 
kialakításra. Kőszegfalva csapa-
dékvíz-elvezetés fejlesztése el-
sődlegesen az északi területek 
védelmét szolgálja nyílt árkokkal, 
zárt csatornával és a vasúti átkelő 
környezetének víz-rendezésével. A 
Gábor Áron utcai csatorna kiváltá-
sa, bővítése az utca csapadékelve-
zetésén túl a kiépülő Pogányi útról 
is a Gyöngyösbe vezeti a vizet.
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Városmajor, piactér rehabilitációja  
Projekt jelenlegi állása: A tervek 
elkészültek, engedélyezési eljárá-
sok folyamatban. 
Kivitelezés várható megkezdé-
se: 2018. negyedik negyedév.
A meglévő zöldfelületek feljaví-
tásán túl a helyi piac megújítása, 
a biztonságos gyalogos és kerék-
páros közlekedés feltételeinek 
megteremtése, a parkoló-kapa-
citás bővítése, a rossz állapotú 
melléképületek bontása, ezáltal a 
környező területeken magán beru-
házások ösztönzése.
Egy korszerű piacterület alakul 
ki, ahol fél-mobil árusító pultok 
és a Városmajor épülete előtt 
fedett árusító helyek teszik 
komfortossá a vásárlást és az 
árusítást.

A megüresedő tűzoltólaktanya 
garázsaiból egy kisebb vá-
sárcsarnok kerül kialakításra, 
míg a felszabaduló egyéb helyi-
ségek a piacot kiszolgáló funkciók 
részére, valamint a Kossuth utca 
3. lakóinak tárolóként lesznek 
hasznosítva. 
A későbbiekben igény esetén 
további üzlethelyiségek is ki-
alakításra kerülhetnek az épület 
földszintjén. A jelenlegi virágüzlet 

mögötti területen egy új nyil-
vános illemhely és a szükséges 
tárolók kerülnek kialakításra. A 
lakossági parkoló-igények ér-
dekében kiépítésre kerül a Vá-
rosmajor épülete előtti parkoló, 
fák telepítésével. A szomszédos 
Bersek iskolai sportpálya felújí-
tása után tartalék parkolóként áll 
majd az árusok rendelkezésére 
szombatonként.
A Fő tér felé új, kiemelt gyalogát-
kelő készül, a piachoz kapcsolód-
va kerékpártárolók kerülnek tele-
pítésre. A jelenlegi piac területén 
egy halszálkás kialakítású, fasor-
ral árnyékolt és zöldfelületekkel 
tagolt parkoló épül. A Kossuth u. 
5. alatti épület tűzfala mentén is 
új zöldfelület lesz fákkal, bokrok-

kal és padokkal. Zöldfelületi fej-
lesztés egyik fő elemeként a Kos-
suth u. 1. mögötti önkormányzati 
területen – a tárolók lebontása 
után – egy új park kerül kialakí-
tásra, ahol egy sétány tárja fel a 
természetvédelmi területen álló 
helyi védettségű óriásplatánt. A 
platán körüli zöldfelület is meg-
újul, az új kavicsolt sétány mellé 
padok kerülnek.

KRAFT – Várkör
Projekt jelenlegi állása: A ter-
vezés folyamatban, engedélyezési 
eljárások várható indítása márci-
usban.
Kivitelezés várható megkezdé-
se: 2019. első negyedév.
A KRAFT program segítségével 
megvalósulhat a Várkör keleti sza-
kaszának közterületi megújítása a 
zöldfelületek növelésének érdeké-
ben. A leromlott állapotú parko-

lók átépítésével és az útburkolat 
szélességének csökkentése árán 
a járdák mentén új zöldfelület lé-
tesíthető. A forgalom-lassítást a 
gyalogátkelők kiemelésével és a 
forgalmi sávok szűkítésével együt-
tesen érjük el. Új forgalmi rend ke-
rül kialakításra az Országzászlónál.
A projekt kiegészítéseként meg-
újulhatnak a Gyöngyös-parti 
zöldterületek, valamint gyalog- és 
kerékpárút épülhet a Dózsa György 
és Kiss János utcák között.

Városháza korszerűsítése

Projekt jelenlegi állása: A pro-
jekt tervezés alatt áll, támogatási 
szerződés aláírás alatt. 
Kivitelezés várható megkezdé-
se: 2019. első negyedév.
A Városháza műemlék épületének 
felújítása egy energetikai korszerű-
sítés formájában valósul meg. A fű-
téskorszerűsítés legfőbb eleme egy 
hőszivattyú és a tetőre helyezendő 

napelemek telepítése, de felújításra 
kerülnek a nyílászárók is. A szigorú 
örökségvédelmi előírásokra való 
tekintettel az épület födémszige-
telést kap a további energia-meg-
takarítás érdekében. Sor kerülhet a 
régóta esedékes tető javítására is, 
ahol a faszerkezet szükséges szintű 
pótlásán túl új lécezést és cserepe-
zést kap a teljes épület. 

FEJLESZTÉS

Meghívó
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőszeg Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

2018. március 21-én (szerdán) 17.00 órakor
a Jurisics-vár KÖSZ-HÁZ-ban (Kőszeg, Rajnis u. 9.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatás tárgya:

A Várkör – Fő tér és Gyöngyös utca közötti
szakaszának – közterületi megújítása
a zöldfelületek növelése érdekében.

(„Zöld Város kialakítása” c. projekt kiegészítő forrás tartalma alapján.)
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt

szervezetek képviselői a közmeghallgatás tárgyában
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek!

    Huber László   
polgármester
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Előkészítés alatt álló beruházások

Több éve tartó egyeztetések után 
hamarosan megkezdődik a közös 
busz- és vasúti pályaudvar tervezé-
se. A modern intermodális csomó-
pont a vasútállomás bővítésével, 
komplex fejlesztésével jön létre.
A létesítmény megalapozott ter-
vezésének érdekében elkészítik 
Kőszeg hosszútávú közlekedésfej-
lesztési stratégiáját. Itt a város egé-
szére vonatkozóan felülvizsgálatra 
kerül az úthálózat, a forgalmi rend, 
a közlekedésbiztonság, a közösségi 
közlekedés, a gyalogos és kerék-
páros közlekedés infrastuktúrája, a 
parkolási rendszer és ezek fejlesz-
tési lehetőségei.
Elsőként a GYSEV Zrt. a Kőszeg-
Szombathely vasútvonal fejlesz-
tés elemeként részlegesen fel-
újítja a vasútállomás épületét, 
korszerűsíti az utas-tájékoztató 
rendszert, átépíti a vasúti peront. 
Az új peron kettős szerepet fog 
ellátni; az állomásépület felőli 

oldalon a buszok, míg a tégla-
gyár felőli oldalon a vasút uta-

sainak le- és felszállása válik 
komfortosabbá.
Az Önkormányzat és a NIF Zrt. pro-
jektjének részeként elkészülnek a 
buszállások a Liszt Ferenc utcai 

Autóbusz- és vasúti pályaudvar

• Kőszeget Ausztriával össze-
kötő kerékpárút. A közel 1,5 km 
hosszú létesítmény sikeres pályázat 
esetén akár a jövő nyárra meg-
épülhet a Rőtivölgyi utca végétől a 
határátkelőig. 
• A rendezvény-infrastruktú-
ra fejlesztése az egyre nagyobb 
számban megrendezésre kerülő 
kulturális események lebonyolítá-
sához szükséges. Beszerzésre ke-

rülnek többek között a hangosítás-
hoz szükséges eszközök, korlátok, 
színpadfedés, áram- és vízvételi 
helyek, valamint nyilvános illem-
helyeket alakítanak ki.
• A Kőszegre látogató turisták széle-
sebb tájékoztatása érdekében komp-
lex integrált turisztikai informá-
ciós rendszer kerül fejlesztésre, 
amely magában foglalja honlap-, 
táblarendszer-, turisztikai adatbázis 

végállomás átköltöztethetősége 
érdekében.
Az intermodális pályaudvarhoz 
kapcsolódóan létesítendő P+R 
parkoló nem csupán a vasút és 
buszos közlekedést igénybe vevők 
érdekeit szolgálja majd, hanem a 
városba látogatókét is a rendezvé-
nyek idején.
A belvárosi, Liszt Ferenc utcai 
buszpályaudvar kiköltözteté-
sével párhuzamosan újra indul 
a helyi közösségi buszközleke-
dés, melynek érdekében az önkor-
mányzat modern, környezetbarát 
elektromos buszok beszerzését ter-
vezi a projekt részeként. A jelenlegi 
buszállomáson felszabaduló terület 
parkolóként kerül hasznosításra.

és applikáció-fejlesztését egyaránt. 
A jelenlegi Natúrpark és „tourinform” 
iroda helyén interaktív turisztikai 
információs és látogatóközpont 
létesül. A Natúrpark irodái a Fekete 
Szerecseny Patikamúzeum emeleti 
helységeiben kapnak helyet.
• Felújításra kerül és turisztikai 
attrakcióként hasznosul a Jurisics 
téri Városkút, valamint a Városháza 
melletti „gyilokjáró”.

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK  8-16h  |  KEDD, CSÜTÖRTÖK  12-20h

Időpontfoglalás: +36 30 5 870 870
 8-20 óráig

VÁRJUK ÖNÖKET A KIRÁLYVÖLGYBEN!

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c
www.schmuckdental.hu

FELNŐTT ÉS  
GYERMEKFOGÁSZAT

SZÁJSEBÉSZET

IMPLANTÁCIÓ

ÍNYBETEGSÉGEK  
KEZELÉSE

FOGPÓTLÁS



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 790 Ft 990 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 950 Ft 1150 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1290 Ft 1390 Ft 2490 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
41. Pizza popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2650 Ft
42. Pizza italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban kiszállítva, ingyenes kiszállítással!     

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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Könyv az ostromról
2017. november 6-án, a Királyi 
Városnapon volt Kapa Mátyás: Ha-
rangszótól harangszóig című regé-
nyének a bemutatója. A regényíró 
a kőszegi, 1532-es várostromot, 
annak előzményeit dolgozta fel.  
A könyv néhány példánya még 
kapható a Fő téren lévő Líra köny-
vesboltban. Itt vásárolták az egyik 
példányt, amelyet szombat délelőt-
tönként felolvasnak az evangélikus 
szociális otthon lakóinak. Az erről 
készült fotó március 3-án készült, 

amikor a Szent Márton-legendáról 
szóló részletet olvasta egy városi 
önkéntes, és tette ezt több héten 
keresztül. Az időseket nemcsak le-
köti a regény, hanem az olvasáson 
való részvétel hasznos időtöltés is 
számukra. 
Baranyay Csaba lelkész köszöni az 
otthon lakóinak ilyen módon nyúj-
tott segítséget. Szavai szerint több 
városi és evangélikus önkéntes 
dolgozik az idősekért.

KZ      

Összefogás – Ostromnapok
Február 23-án, Mátyás király 
születésének 575. évfordulóján 
tartotta tisztújító közgyűlését a 
Kőszegi Ostromnapok Egyesület, 
amely az önkormányzat döntése 
alapján kiemelt költségvetésű civil 
szervezetként működik 2018-tól. 
Ennek részeként a Chernel utcában 
birtokba vehettek helyiségeket a 
felszerelések tárolására.(KéV 2018. 
február 20. 2.oldal)
A közgyűlés új vezetőséget válasz-
tott, elnöki megbízást kapott Móricz 
Imre, a Jurisich Miklós Gimnázium 
igazgató-helyettese. Kőszegi Dara-
bontokat képviselve Hernigl László 
alelnöki funkciót kapott, Horváth 
Márta (Be-Jó) lett a titkár, további 
két vezetőségi tag feladatait vál-
lalta Polák Norbert (iparosok) és 
Varsányi Áron (Fitt-Box Ökölvívó 
Egyesület). Az elhangzottak sze-
rint az Ostromnapok érdekében a 
munkát az elődök érdemei alapján 
kívánják folytatni, és számítanak a 
segítségükre. Seper András korábbi 
elnök csapatával 11 éves munká-

val tette országosan elismert, nagy 
látogatottságú rendezvénnyé az 
Ostromnapokat. Az új vezetőség 
álláspontja szerint az elődök mun-
kájának megbecsülése, támogató 
segítsége nélkül nem lehet ered-
ményesen folytatni a rendezvény-
sorozatot.
A jövőbeni célok érdekében az 
egyesület két tagozatot hoz létre. A 
Kőszegi Darabontok által képviselt 
hagyományőrzés továbbra is ki-
emelt feladat, minden elismerést 
megérdemlően a városi programo-
kon önkéntesen vállaltak a múlt-
ban és a jövőben is aktív szerepet, 
legyen az koszorúzás vagy ostrom. 
Aki a vitézi életükkel azonosulni 
tud, vállalja a hagyományőrzést, 
a Darabontok társukká fogadják. 
Balesetmentes szablyákkal, szak-
mai segítséggel lehet a bajvívást 
megtanulni. Várják a csak kíváncsi-
sággal telített érdeklődőket is, akik 
aztán egy értékes látványos felada-
tot végző  csapat tagjai lehetnek. 
A másik tagozat az Ostromnapok 

és a hozzákapcsolódó több rendez-
vény előkészítésében, szervezésé-
ben vesz részt aktívan. Cél, hogy a 
korábbi évek színvonalán kínálja-
nak szórakozást a kőszegieknek és 
a városba érkező turistáknak. 
A Kőszegi Ostromnapok Egyesü-

let új vezetősége kéri és előre is 
köszönettel veszi a korábbi részt-
vevők, támogatók segítségét. Az 
elmúlt 11 év összefogása adta az 
Ostromnapok sikerét, ezt kívánják 
mindenkivel együtt folytatni.

KZ

BÜKI-INGATLAN
Kőszeg, Várkör 69. 

Hitelközvetítés ingatlan vásárlásra
díjmentesen, akár önerő nélkül is!

Várjuk irodánkban vagy elérhetősgeink
bármelyikén egyeztetés alapján

munkaidőn kívül is!
9730 Kőszeg Várkör 69.

Bódi József +36 30 9082079
Email cím: koszeghaz@gmail.com
Weboldal:  www.buki-ingatlan.hu

VEVŐK számára szolgáltatásaink díjmenetesek:
- eladó, kiadó ingatlanok kiközvetítése, bemutatása
- hitelügyintézés
- jogi tanácsadás
- közmű átírások ügyintézése

ELADÓ ügyfeleinknek:
- Díjmentes nyilvántartásba vételt kínálunk!
- Segítünk az eladás teljes folyamatában,
 a megtekintéstől a kulcsátadásig!
- Intézzük az energetikai tanúsítványt.
- Értékbecslést készítünk! 

Mátyás király: A Kőszegi Polgári Kaszinó a Brenner-házban tartott 
előadáson idézte fel Hunyadi Mátyást, születésének 575. évfordulóján, 
február 23-án. Idén van 560 éve, hogy a király trónra lépett, és 100 
éve annak, hogy Erdélyt Romániához csatolták. Feiszt György történész 
az országgyarapító szülőföldjét, Kolozsvárt, Erdélyt mutatta be. Zsig-
mond király támogatásával a Hunyadi család felemelkedése Jánossal 
kezdődött. A királyt kísérő úton ismerkedett meg Rómában az itáliai 
humanizmussal és reneszánsszal. Két fia nevelését a legműveltebb 
magyarországi humanistákra bízta. Ennek volt köszönhető Mátyás 
műveltsége, hogy Buda a reneszánsz kultúra fellegvára lett. 
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Hirdetmény
Tisztelt Lakosság!
Kőszeg Város a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 32§.-ban 
meghatározottak alapján a Kőszeg Város Képviselő-testületének 
33/2014.(X.3.) önkormányzati rendeletének – Kőszeg Város 
Építési Szabályzatáról – módosítását tervezi.

A településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban történ-
het, melynek egyeztetési és elfogadási szabályait a 314/2012. (XI.18.) 
Korm. rendelet határozza meg.
A Rendezési terv módosítása Képviselő-testületi határozattal indul. A Kép-
viselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a módosítások pontos körét 
és célját. Mivel az elfogadott Képviselő-testületi döntés után a módosítások 
körét nem lehet az eljáráson belül megváltoztatni, ezért lehetőséget bizto-
sítunk a Lakosságnak, hogy a hatályos rendelet előírásaival kapcsolatban 
módosítási kérelmeket nyújtsanak be az Önkormányzat felé.

Tisztelt Lakosság!
Kőszeg Város Képviselő-testületének 33/2014.(X.3.) önkormányzati 
rendelete – Kőszeg Város Építési Szabályzatáról – valamint a Rendelet 
melléklet eként a Szabályozási Terve módosításra kerül, ennek keretében 

2018. március 20-ig
névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek, papír ala-
pon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. 
címre a Főépítésznek címezve, elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu 
e-mailcímre. 
További tájékoztatásért, felvilágosításért forduljanak Kőszeg Város 
Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve   
   Tisztelettel:  

Huber László
polgármester

Hadisírok
„Védelmezzük a mieinket” – írta 
Babits Mihály: Miatyánk című 
versében, amelyet dermesztő hi-
degben, havazás közben mondott 
el Zsigmond Barbara gimnazista 
a temetőben az I. világháború 
205 hősének sírja mellett. 
Huber László polgármester arról 
beszélt, hogy az önkormányzat a 
Honvédelmi Minisztérium Had-
történeti Intézet és Múzeum által 
meghirdetett pályázat keretében 12 
millió Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert I. világháborús sír-
helyek és emlékkereszt felújítására. 
A munka nagyobb részét a Kőszegi 
Városüzemeltető Kft. végezte el. 
÷Az I. világháború az óriási vesz-
teségnek átérezhetőbb momen-
tuma most számunkra, mikor az 
itt felújított hadisírokban nyugvó 
hősi halottakra gondolunk” – fo-
galmazta meg a városvezető. A há-
borúban két tartalékkórházat is be-
fogadott Kőszeg, az elsőt 1914-ben. 
A második 92 fős személyzete 
1916. szeptember 28-án érke-
zett a városba. Kőszeg kivette a 
szerepét a háttérországra háruló 
feladatokból.
÷Az élet kötelességet adott 
nekünk, őriznünk kell ezt a 
földet, ők itt nyugszanak, tisz-
tességben, megbecsülésben” 
– fogalmazta meg Ágh Péter or-

szággyűlési képviselő. Majd így foly-
tatta: ÷nekünk lehetőségünk, hogy 
szeretetünkkel, munkával hozzá-
járuljunk családunk, nemzetünk, 
és hazánk gyarapodásához. … 
Nekünk az jutott osztályrészül, 
hogy tevékeny hozzáállással őriz-
zük meg Magyarországot magyar 
országnak, nemzeti hagyománya-
ink, keresztény kultúránk, és füg-
getlenségünk megbecsülésével”.
A Harangozó Vilmos esperesplébá-
nos megáldotta a felújított sírem-
lékeket, majd a Magyar Honvédség 
54. Veszprémi rakétaezred díszőrsé-
ge mellett több szervezet helyezte 
el a megemlékezés koszorúit. 

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

SZOMBAT kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

VASÁRNAP IS!
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KELEMEN ALBERTNÉ 1928. február 26-án 
Kőszegen született. A 90. születésnapja alkal-
mából Huber László polgármester gratulált 
Margit néninek, és ajándékot adott át az önkor-
mányzat nevében. A szépkorú asszony köszönet-
tel vette a látogatást, a családja ezúttal is ott 
volt mellette. Hat unoka, és hat dédunoka veszi 
őt körül. László és Éva gyermekei vigyázzák őt. 
Férjét, aki önkéntes tűzoltóparancsnok volt és 

Albert fiát, aki szintén önkéntes tűzoltó volt, már 
elveszítette. Sokat dolgozott azért, hogy a három 
gyermekét fel tudja nevelni. Margit néni a nehéz 
sorsot fiatalon megismerte, 16 gyermekes csa-
ládban harmadikként született. 

*
MARKOVITS JÓZSEF 1928. március 4-én 
Kőszegen született, a 90. születésnapján népes 
családja köszöntötte. Az önkormányzat nevében 
Huber László polgármester gratulált a minden-
napokat csendesen, békében eltöltő Jóska bá-
csinak, aki mögött áll egy népes kőszegi család. 

90. születésnap Otthonát felépítette a Kiss János utcában, ahol 
ma is tölti napjait. Gyermekként a szüleivel csak 
németül beszéltek, magyarul az iskolában kez-
dett el tanulni. Az ács szakmát a nagyapjától, az 
édesapjától vette át, és átadta három unokájá-
nak. Boda Katalinnal 1949 áprilisában kötöttek 
házasságot, 66 évet töltöttek el együtt. Négy 
gyermeket neveltek fel, 13 un okájuk született, a 
nagycsalád jövőjét 21 dédunoka biztosítja.
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A régi iskola új szolgálata
Nemescsó: 2017. augusztus 19-
én nyitották meg  az anno általános 
iskolaként szolgáló épületben a 
régmúltat felidéző kiállítást.  A be-
mutatott tárgyak, emlékek sok-sok 
év gyűjtőmunkájának eredménye, 
nemcsak a faluban élő szülőktől, 
nagyszülőktől, rokonoktól, ismerő-
söktől, hanem Szombathelyről és 
a Balaton környékéről is érkeztek 
a felajánlott és kiállított tárgyak. 
Ennek megszületésében nagy sze-
repet játszottak az idősekről szóló 
élettörténetek. Hogyan dolgoztak, 
miből ettek, hogyan zajlott 1920-
ban egy bábánál a szülés, vagy 
miből és hogyan tanultak. Így az 
egykori iskola épületében látható 

anyag elkülöníthető mezőgazda-
sági, iskolatörténeti és a minden-
napi életet bemutató eszközökre, 
használati tárgyakra, amelyet  
szegény vagy éppen módosabb 
családban használtak. A kiállított 
fotókon nem csak a kor divatja, de 
az egyenes tartás, büszke tekintet, 
a munkában, nélkülözésben való 
megedződés és a vallási hovatar-
tozás tükröződik. Minden kiállí-
tott darabnak saját története van, 
amit saját szemmel kell látni! Egy 
fiatal számára is sokat mondhat a 
kiállítás anyaga, panaszkodhatunk 
használati eszközeinkre, de változ-
hat a véleményünk, ha meglátjuk, 
mit használtak anno. 

A kiállítás szervezői, gondozói erősen 
ragaszkodnak az elmúlt évtizedekre, 
évszázadokra emlékeztető tárgyak 
megőrzéséhez. Köszönettel fogad-
nak minden további tárgyat! Mind-
azt, amit netán kidobásra szánnak, 
ajánlják fel az egyesület számára, 

hogy tovább élhessen az utókor 
számára! (Tel: 0620/770-0067). A 
telefonos egyeztetés után a kiállítás 
megtekinthető. A helyi énekkarba is 
szívesen fogadják a csatlakozni vá-
gyókat, fiatalokat, időseket egyaránt.

Kiss Alexandra

Műemlék torony-rom
Bozsok: Januárban vette át Kiss 
Judit a CASTANEA Egészséges 
Középkorúakért Egyesület alapító 
elnöke a Dr. Kiss Gyula Kulturális 
Egyesület által alapított „Közösségi 
Kultúráért” elismerést. 
A 2007 novemberében bejegyzett 
egyesület célul tűzte ki, hogy beil-
lessze a kultúrába a Homo Sanust 
(az egészségre törekvő embert), a 
pozitív egészségmagatartás meg-
alapozását, valamint annak tuda-
tosítását, hogy az egészség, mint 
alapvető érték nem cél, hanem 
erőforrás. Az egészség középpont-
jába az életminőséget helyezik, 
amelynek fő kulcsszavai, a har-
mónia, a kiegyensúlyozottság, az 
élettel való elégedettség, a jóllét, 
öröm az életvezetésben és a tevé-
kenységekben.
Az elköteleződés az egyesület tag-
jai számára a bozsoki Közösségi 
Egészségcentrumának felújítását, 

annak működtetését, valamint a 
kertben lévő műemlék torony-rom 
látogathatóságának biztosítását 
jelenti. 2009-ben 15 évre kapták 
ingyenes használatba az egyház 
bozsoki filíájának egy húsz éve 
lakatlan épületét a hozzá tartozó 
kerttel együtt. A volt paplakot az 
elmúlt években pályázati pénzből 
felújíttatták, és a romot látogatha-
tóvá tették, rendezvényekkel színe-
sítik a turisták számára.
A kezdetektől kettős feladat-irá-
nyultság mentén tevékenykednek. 
Egyrészt tagjaik számára biztosíta-
nak olyan rekreációs programokat, 
amelyek az életminőség javítását 
szolgálják, másrészt a településen 
élők vagy odalátogatók számára 
szerveznek életminőséget javító 
programokat. Nordic walking túrák, 
pilates, jóga, gyermek torna, gyer-
mek táncház, szeretet-vásár, kreatív 
műhely, játszóház a Kneipp kertben.

Lukácsháza hírei
• Február 24-én 11 település 
részvételével zajlott a települések 
Vas megyei sakk csapatversenye 
a Közösségi Házban. A Vas Megyei 
Sakkszövetség, Lukácsháza Község 
Önkormányzata és a SCHOTT Lu-
kácsháza SE közösen rendezte a 
hagyományos sakkversenyt. Vég-
eredmény: 1. Vasszentmihály  (20 
p) • 2. Vép (19,5 p) • 3. Sé (17,5 
p). Tábladíjak:  Az 1. táblások leg-
jobbja Katona János Sitke • A 2. 
táblások legjobbja Rátkai Mariann 
Vasszentmihály • A 3. táblások 
legjobbja Kovács Gábor Vép • A 4. 
táblások legjobbja Hőbér András 
Vép. Lukácsháza különdíját kapta 
Gyarmati József, a legeredménye-
sebb hazai sakkozó.
• A rendkívüli időjárási körül-
mények miatt a Szervező Bizottság 
úgy döntött, hogy a március 3-ára 
tervezett V. Pincés Kemencés Böl-
lérversenyt később, 2018. márci-

us 24-én rendezi meg. Tisztelettel 
várják az érdeklődő vendégeket! 
(Részletes program a 37. oldalon) 
• Március 9-én Lukácsháza Köz-
ség Önkormányzata a Közösségi 
Házban Nőnapi rendezvényre hív-
ta a település hölgyeit. A műsort 
a gyöngyösfalui Dr. Tolnay S. Ált. 
Iskola 2. osztályos tanulói szolgál-
tatták. Virág János köszöntötte a 
megjelent leányokat, asszonyokat. 
A további jókedvről a Dancing 
együttes gondoskodott.
• Április 7-én a Közösségi Ház-
ban kerül megrendezésre a Borba-
rát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete 
közreműködésével a Térségi Bor-
verseny. A gazdák 2016-os évjá-
ratú fehér, vörös és rozé boraival 
nevezhetnek a megmérettetésre. A 
szakértő zsűri mellett gazda zsűri és 
női zsűri is értékeli a borokat. 

Nőnap 
Kőszegfalvi Baráti Kör ünnepeik, 
találkozóik feltételeit önerőből hozza 
létre. A „mozgatórúgó”, Gyarmati 
Kálmán hagyománnyá tette a nő-
napi ünnepséget is, március 10-én 
különleges figyelmet fordítottak a 
gyengébbik nem felé.  Az elnöki kö-
szöntő, majd  Rábai József szavalata 
után az est különleges előadássá ke-

rekedett. (Verset később is hallhat-
tunk: Kiss Györgyné Ruisz Erzsébet 
saját költeményét adta elő.) Ezen az 
estén is felcsendültek a Kőszegfalvi 
asszonykórus dalai. Meglepetésként 
hatott a humoros összeállítás, amely 
„Az úri hölgy és a parasztasszony a 
buszmegállóban” címet kapta. A je-
lenetben Gyarmati Kálmán és Váradi 
József csillantotta meg rejtett színé-
szi tehetségét. Puhr Ferenc és Maitz 

József hasonló sikert aratott. Ők az 
„Akácos út”-tól az „Álom, álom” 
hangulatáig vezették a daloló hall-
gatóságot. A nőnapra sztárvendégek 
érkeztek: Bunyós Pityut és Mohácsi 
Brigit, a mulatós zene két énekesét, 
Sopárné Nagy Ildikó és Szilvágyiné 
Panni jelenítette meg. A jó hangulat-
hoz jutott bőven étel és ital. A lányok 
és asszonyokat a Mozaik Duó hívta 
ki a táncparkettre.

TáF

Kőszegszerdahely: Március 
9-én köszöntötte az önkormány-
zat a lányokat, asszonyokat, 
először a Flórián tűzoltó énekkar 
dalaival. Majd az önkéntes tűz-
oltók fergeteges műsora követ-
kezett. Szimfonikus zenekart és 
fűszoknyás táncosokat alakítot-
tak a fiúk. A hölgyek láthatták 
a 2018. évi kőszegszerdahelyi 
olimpián induló szinkronúszó vá-
logatottat, a vízibalettet szintén a 
tűzoltók adták elő. A FIÚK min-
den elismerést megérdemelnek!
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SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!  
Időpont egyeztetés miatt keressen minket a +36 94 568 411,  +36 20 8527939 telefonszámon 
(H – P: 8.00 – 16.00) vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre. 
SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.www.schott.com

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk: 
• Versenyképes alapbér
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
• Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
• Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Egyénre szabható Cafetéria 
• Ingyenes céges buszjáratok számos településről
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat
• Barátságos csapat és tiszta, 
 rendezett munkakörnyezet 
• Vállalati rendezvények, 
 egészség- és családi
 programok, sportolási 
 támogatások

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag 
gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét, 
ampullát és karpullát Lukácsházán.

CSAPATUNK ERŐSÍTÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

GÉPKEZELŐ 
Feladat:
• Termelőgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása

VIZUÁLIS ELLENŐR
Feladat:
• Termékek vizuális ellenőrzése
• Elsődleges csomagolási feladatok ellátása 
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása
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Cák hírei
Március 15-én 15 órakor tart-
juk az 1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére rende-
zendő ünnepi megemlékezésünket 
a könyvtárban. Örömünkre szolgál, 
hogy az ünnep részeként adhatjuk 
vissza az egészségügyi dolgozók-
nak a felújított orvosi vizsgálót. 
A hagyományok szerint ezen a 
napon adjuk át a „Cákiaknak Cá-
kiakért” emléklapot a hozzátartozó 
pénzjutalommal együtt. Az elisme-
rést kiérdemelte Horváthné Pong-

rácz Jolán gondozónő, aki lelkiis-
meretesen  és türelmesen ápolja az 
idős embereket.   
A fiataloknak, de nemcsak nekik 
az önkormányzat vásárolt egy te-
levíziót, amelyet elhelyeztünk a Kö-
zösségi Házban. A kiváló minőség 
élvezhetővé teszi az adásokat, kü-
lönösen a futball világbajnokságot.
Április 2-án 15 órakor – Húsvét 
hétfőn – nyitjuk meg a szokásos 
tavaszi kiállításunkat a Közösségi 
Házban. Megemlékezünk Bodorkós 
József (†) fafaragó népi iparművész 
munkásságáról, aki hosszú éveken 
át támogatta a kézműves kiállítá-

sunkat. A kiállítás részvevői: Biró 
Brigitta keramikus, Vértes Ildikó 
mézeskalács készítő, Merics Lajos-
né tojásfestő, Geröly Tamásné csu-
héfigurák, Pajor Andrea nemezelő 
is. A kiállítás fő attrakciója a Ba-
bakiállítás, amely magángyűjtemé-
nyek felajánlásával valósulhat meg. 
A kiállítás minden hétfőn-szerdán 

és vasárnap látogatható 13.00 – 
18.00 óra időszakban május 27-ig.
Értesítjük a Kedves Olvasókat, 
hogy a Pincesor március 15-én 
ingyenesen látogatható 10.00 
– 18.00 óra között. Április 1. a hi-
vatalos nyitás időpontja. Figyeljék a 
honlapunkat (www.cak.hu) is.

Paukovics Józsefné

Záróvizsga
Peresznye: Februárban 40 órás 
tűzoltó tanfolyamot tartottak. Hat 
község – Und, Zsira, Répcevis, Pe-
resznye, Horvátzsidány, Csepreg – 
önkéntes tűzoltói vettek részt a kép-
zésen. Az oktatáson 29 fő sajátította 
el a tűzoltás és műszaki mentés 
alapvető ismereteit. Az eredményes 
záróvizsgával jogosultságot szerez-
tek a káresethez való kivonuláshoz.

A képzést követően a Kőszegi Men-
tőszolgálat munkatársai, Gadó Gá-
bor és Orbán Balázs az újraélesz-
tést mutatták be, és a résztvevők 
lehetőséget kaptak – egy bábu fel-
használásával – a gyakorlati kép-
zésre is. Mindez különösen fontos 
volt Peresznye önkéntes tűzoltói-
nak, hiszen az autójuk rendelkezik 
életmentő készülékkel. A február-
ban történt képzés folytatása volt 
a lakosság számára már korábban 
megtartott elsősegély oktatásnak.

Kántor
Orbán Balázs vasárnaponként há-
rom misén kántorizál horvát nyel-

ven. Délelőtt Undon, majd az oszt-
rák Frankenauban, este Kőszegen a 
Szent Imre-templomban. Az érces 
férfi hangja vezeti a közös éneklést. 
Szavai szerint „autodidakta kán-

tor”, a kottát  ismeri, elektro-
mos orgonán saját gyakorlásai 
révén tanult meg ifjúkorában. 
A horvát nyelvet otthon sa-
játította el gyermekkorában. 
Elmondta, hogy a jó kántornak 
szüksége van elhivatottság-
ra, egyfajta zenei tudásra, és 
a vallásos életre, amelyet ő 
szüleitől kapott meg. Lénye-
ges, hogy szeretettel végezze 
feladatát, amely nem is egy 
feladat, hanem sokkal inkább 
a szentmisén való részvételt 
jelenti.   
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Február 26-án ellátogattunk a Kő-
szegen lévő Elixir Fitness Klubba. 
(Malomárok utca 2.) A Gyöngyös-
patak partján lévő épületkomp-
lexum az „ELIXIR, örök mozgás” 
központja, 2017 decemberében 
országosan és ebben a szép épü-
letben is befejezte tevékenységét a 
TEVA Gyógyszerellátó. Januártól itt 
edzenek a Fitt-Box ökölvívói. Ami-
kor ide beléptünk a fizikai feltöltő-
désre igényt tartó vendégek több 
teremben sportoltak. Életük része a 
mozgás, amely az egészség megőr-
zésének az alapja. Idén februártól 
650 m2-en új cardió és erőgépek 
állnak rendelkezésre a vendégek 
számára. 
Az Elixir Fitness 2015. október 10. 
óta várja a sportolni és feltöltődni 

vágyó vendégeket. Akkor a klubot 
bérelt edzőgépekkel üzemeltette az 
épület tulajdonosa. Idén januártól 
szakmai bérlőnek adta át az üze-
meltetés jogát. 
Továbbra is elsődleges cél maradt 
a kiváló edzéslehetőség biztosí-
tása. Január végétől megkezdő-
dött a sportolást szolgáló géppark 
cseréje, februártól MATRIX típusú 
(USA) cardió és erőgépek állnak 
a sportolni vágyók rendelkezésé-
re. Modern tervezésű, kimagasló 
minőségű, ízületet kímélő fitness-
gépekkel bárki hatékonyabb edzé-
seket végezhet.
A sporteszközök használatához, 
a testet építő, izomzatot fejlesztő 
edzésekhez a vendégek kapnak 
szakmai segítséget. Kérhető külön 

személyi edzés is, ami-
kor a szakember csak az 
adott személy edzését 
vezeti. 
Csoportos órákról bő-
vebb információval a 
weboldal  tájékoztat.

Konditerem: Testépítésre és általános erősítésre
Cardió gépek: 5 db futópad • 4 db eliptikus futógép • 2 db tapo-
sógép • 2 db kerékpár.
Erőgépek

Gyermektorna 3-6 évesek számára, játékos, képességfejlesztő fog-
lalkozások. 

WALKenergie: Zsír- és farizomgyilkos, legújabb csoportos fitness 
örület.

Jumping Fitness: pörgős, vidám, brutális zsírégető.
Spinracing: legkiválóbb cardió edzés
TRX: teljes testtel végzett ellen-

állásos edzés. 

Rendelkezésre áll két infraszauna, 
masszázsok, és karcsúsító, mé-
regtelenítő, wellness csomagok.

ELIXIR FITNESS
9730 Kőszeg,  Malomárok utca 2.

Telefon: +3694/394-546
E-mail: info@elixir-fitness.hu;

www.elixir-fitness.hu

Megújult az Elixir Fitness

Krobót Laci, a Chaplin
A fotó Szlávits Lászlóról, vagyis 
Krobót Laciról, de ahogy a köztu-
datba bekerült, Chaplinről készült 
március 2-án. A Strucc Étterem 
pincéreként éppen a levest vitte ki 
az egyik vendégnek. Évtizedek óta 
ismerik a városban, de február 13-
án, a Farsangfarkán általa megsze-
mélyesített Chaplin figura mindent 
felülírt.
– Spontán jött a Chaplin 
jelmez ötlete, a korábbi 
években mindent előre 
alaposan megterveztünk 
– fogalmazta meg Szlávits 
László. – A ’Heuréka’ fel-
kiáltás után elmentem a 
turkálóba a Krisztihez, és 
találtunk egyenruhát. Bot 
volt otthon is, a cilindert 
Németh Attila hozta el ne-
kem. A Chaplin mozgást 
nem kellett gyakorolnom, 
a természet megadta ne-
kem ehhez a lábaimat, 
csak a nadrágot kellett 
rogyasztani. 

Jó érzés volt a sok visszajelzés, 
kaptam nemcsak a kőszegiektől, 
a szállóvendégektől, hanem tá-
volabbról is. Mondták: nagyon jó 
volt ’krobót’, jobb mint az eredeti. 
Norvégiából – barátságunk alapján 
– Bánfi Marcell a Kőszeg és Vidéke 
címlapját küldte el nekem, egy koc-
cintós sörrel gratulálva. Akármerre 

járok, még mindig megszólítanak, 
nem tudom mindezt eléggé meg-
köszönni. Ezt jövőre nehéz lesz 
felülmúlni.
A kezdetektől részesei vagyunk a 
rendezvénynek, először – spontán 
ötletként – Jumurdzsák voltam, 
majd csapatszerűen felépített mas-
karák következtek. Az első években 
a délelőtti programokon több volt 
az érdeklődő, az étterem is jobban 
megtelt. Most azt látom, hogy a 

Farsangfarka a 
délutáni progra-
mokra koncent-
rálódik, akkor 
van tele a Fő tér, 
akkor érkeznek 
haza az emberek 
a munkából. A 
vendéglőnk kez-
detektől fánkkal 
fogadja a kicsi-
ket, február 13-
án 800 db-ot 
sütöttünk. Ezt a 
felajánlást va-
lahogy a Jóisten 
rendezte el. 

KZ

Concordia
A farsangot, mint mindig, a 
Concordia bálja zárta. 
A szakmai munka folytatódik. Már 
megkezdték a felkészülést a nyár-
köszöntő (május 26.) koncertre. 
Próbáikat a várban tartják, de 
már készülnek a költözésre. Az 
egykori bútorszövetgyári kultúr-
házból kiköltöztek az ökölvívók, 
és március 1-jén a képviselők 
arról döntöttek, hogy a Petőfi téri 
helyiséget bérleti díj nélkül vehe-
ti igénybe a Concordia-Barátság 
Énekegyesület.
Megfelelő próbatermet tudnak itt 
létrehozni, számos tablót, különbö-
ző díjat és féltett kincset őrizhetnek 
itt. Fontos volna, hogy megfelelő 
kottatárat is ki tudjanak alakítani. 
A jelenlegi ideiglenes raktárukból, 
a Kossuth Lajos utcából átköltöz-
het a csoport teljes eszköztára. 
Pályázat útján fejlesztéseket is 
végrehajthatnának, kisebb rendez-
vényeikre is alkalmas lenne a hely. 
A rezsit, ami nem kis összeg, ki kell 
gazdálkodni.
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1. Mazsolák színjátszás EZÜST

2. Lamp Kornél Mátyás hangszeres zene EZÜST

3. Frank Tamás vers-próza BRONZ

4. Scheer Félix Dominik hangszeres zene ARANY

5. Sallay Roland vers-próza BRONZ

6. Sándor Mihály hangszeres zene EZÜST

7. Szilasi Janka vers-próza BRONZ

8. Tarka bárányok ének EZÜST

9. Czeglédy Leona vers-próza EZÜST

10. Kisrigók csoport ének ARANY

11. Kaposi Fanni vers-próza ARANY

12. Nikl Bendegúz hangszeres zene ARANY

13. Szolfézskamara ének-zene EZÜST

14.  Tislerics Mátyás vers-próza BRONZ

15. Gyöngyszemek csoport ének EZÜST

16. Horváth Bendegúz vers-próza BRONZ

17. Lakihegyi Letícia és Rosta Gábor hangszeres zene ARANY

18. Lakihegyi Benett vers-próza BRONZ

19. Tánczos Krisztofer hangszeres zene EZÜST

20. Krisztián-Rudolf Kira vers-próza EZÜST

21. Frank Borbála ének ARANY

22. Kumánovich Kinga és 
Kumánovich Kristóf ének ARANY

23.  Füzi Dalma vers-próza EZÜST

24.  Kappel Liza Bernadett hangszeres zene EZÜST

25.  Nagy Réka vers-próza BRONZ

26.  Koczor Tímea hangszeres zene EZÜST

27. Tompa Sára vers-próza EZÜST

28. Nyerges Hanna vers-próza BRONZ

29.  Tánczos Krisztofer ének EZÜST

ALSÓ TAGOZAT eredményei

FELSŐ TAGOZAT eredményei

1. Margaréta csoport ének BRONZ

2. Ujhelyi Barna Balázs vers-próza EZÜST

3. Bokor Anna Virág hangszeres zene ARANY

4. Szafián Petra vers-próza ARANY

5. Dalárda ének EZÜST

6. Desics Bettina vers-próza EZÜST

7. Szafián Réka hangszeres zene KIEMELT ARANY

8. Zsótér Rebeka vers-próza BRONZ

9. Rajczi Lili hangszeres zene EZÜST

10. Klarinét kvartett hangszeres zene ARANY

11. Német nemzetiségi 
kamarakórus ének EZÜST

12. Kriston Zille vers-próza ARANY

13. Básthy Katalin és 
Dorner Sára ének EZÜST

14. Dorner Kinga hangszeres zene ARANY

15. Horváth Lili vers-próza KIEMELT ARANY

16. Koczor Réka hangszeres zene ARANY

17. Moldvai Dóra vers-próza EZÜST

18. Vadász Kristóf hangszeres zene EZÜST

19. Kopácsi Teréz vers-próza BRONZ

20. Básthy Katalin hangszeres zene EZÜST

21. Banga Boglárka vers-próza BRONZ

22. Stipkovits Medárd hangszeres zene ARANY

23. Németh Laura vers-próza BRONZ

24. Spitzer Tifani ének EZÜST

25. Vörös Ivett vers-próza BRONZ

26. Háber Ágoston hangszeres zene EZÜST

27. Kovács Róza vers-próza KIEMELT ARANY

28. Kumánovich Kata, Kriston 
Zille, Zsótér Rebeka ének EZÜST

29. Füzi Hanna vers-próza ARANY

30. Spitzer Tifani, Bors Zsófia, 
Dudás Dávid ének-zene BRONZ

Művészeti Szemle
2018. március 6 – 9.

Ki ne hallott volna Kőszegen a vá-
ros legjelentősebb, legtöbb kőszegi 
szereplőt megmozgató kulturális 
rendezvényről, a Ki-Mit-Tud Művé-
szeti (Szemle) verseny eseménye-
iről, azokról a napokról, amelyek 
1964 óta minden évben lázba hoz-
zák – elsősorban – a város „már-
ciusi ifjait”? A négy napon át tartó 
bemutatókon izgalommal telt meg 
a nézőtér és természetesen a szín-
pad is. A szervező, a művelődési 
központ információja szerint idén 
96 produkciót és mintegy 300 sze-
replőt láthattunk a Jurisics-vár lo-
vagtermében. Olyan műsorszámok 

ezek, amelyek az iskolákban egy 
szűrőn már átjutottak. 
Különleges városi találkozó a mi-
énk, ahol egyetlen szereplő sem tud 
megadni mindent, de mindegyik 
olyan élményt nyújthat: amit csak 
Ő tud ott, akkor… 
Tisztelet és szeretet kíséri a fellépő-
ket és a sokszor „név nélküli” felké-
szítőket is. A kiemelkedő előadások 
március 14-én a gálán arathatják 
le a legjobbaknak kijáró vastapsot, 
ünnepi díszbe öltöznek a szereplők 
és a nézőtér. Az előadás által emel-
kedettebb lelkülettel készülünk a 
március 15. ünnepére.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy csak 
a színpadra lépők szíve dobog 
gyorsabban, ha a reflektor fénye 
kigyúl, tudnunk kell, a zsűri hason-
lóképpen drukkol. 
Nagyné Erőss Rozália, színházi 
szaknevelő; Fasching Zsuzsa, az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ 
zenei tanszékének főiskolai adjunk-
tusa; Sándorfi Olga a Paragvári 
Utcai Általános Iskola ének-ze-
ne szakos tanára, kórusvezető; 
Merklin Ferenc a Kanizsai Dorottya 
Gimnázium magyar szakos tanára, 
a Szombathelyi TV műsorvezető-
je; Bánfalvi Eszter (csak március 
7-én) színművész, a Weöres Sándor 

Színház művésze; Nemes Szilvia 
– a Magyar Állami Népi Együttes 
tagja a Táncművészeti Főiskola 
tanára és Gergye Krisztián táncos-
koreográfus-rendező volt, akik a 
minősítés nehéz feladatát vállalták. 
(A programot támogatta a „Kul-
turális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” felhívásra 
VÁR-KÖZ-SÉG címen EFOP-3.3.2-
16-2016-00170 kódszámon a Ju-
risics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház által elnyert pályázati 
forrás, az Európai Szociális Alap és 
Magyarország költségvetése társfi-
nanszírozásában.)

TáF. 

ISKO
LÁK
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KÖZÉPISKOLÁSOK eredményei

1. Nádasdy Kamarakórus ének ARANY

2. Góczán Luca vers-próza BRONZ

3. Drimmer Julianna ének KIEMELT ARANY

4. Unger Liza vers-próza EZÜST

5. Kisgöncöl ének EZÜST

6. Gajdán Dóra Titanilla vers-próza EZÜST

7. Várkonyi Gabriella ének BRONZ

8. Szabó Angelika vers-próza KIEMELT ARANY

9. Jurisich Miklós Gimnázium 
Kamarakórusa ének EZÜST

10. Pétervári Enikő és Ress 
Dániel ének OKLEVÉL

11. Szita Virág ének ARANY

12. Horváth Anikó vers-próza KIEMELT ARANY

13. Pétervári Enikő ének OKLEVÉL

14. Zsigmond Barbara vers-próza ARANY

15. Hóbor Eszter és Bór Anett hangszeres zene ARANY

16. Nádasdy Kamarakórus ének KIEMELT ARANY

17. Nyul Dorina vers-próza KIEMELT ARANY

18. Tóth Miklós ének EZÜST

19. Nagy Anna, Krizmanits 
Adél és Krizmanits Anna ének EZÜST

TÁNC kategória eredményei

1. BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes The Black Nag BRONZ

2. Genius RRC Páros Mix EZÜST

3. Dance Jam – Álmaimban valahol EZÜST

4. Genius RRC (Jahn Emma, Amberboy-Kiss András) EZÜST

5. Gosztonyi Kitti – Estha Oppa EZÜST

6. Genius RRC Puszedlik children kisformáció ARANY

7. Hanák Rebeka – Dance Jam – Borzongás ARANY

8. BE-JÓ Táncegyüttes – Kuba BRONZ

9. Dance Jam – Izgő-mozgó hangyaboly ARANY

10. Zsigmond Boglárka és Riesing Diána OKLEVÉL

11. Dance Jam – A magad útján EZÜST

12. BE-JÓ Táncegyüttes – Riói Karnevál BRONZ

13. Dance Jam – Egyetlen pillanat ARANY

14. Dance Jam – Kiteljesedés EZÜST

15. Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – Bukovinai táncok EZÜST

Diákhét
A diákhét közel 40 éves hagyo-
mány a Jurisich Miklós Gimnázi-
umban. Január 29-től másod-, 
harmad-, és negyedévesek 
versenyeztek az elsősök, a vég-
zősök (ötödévesek) és a tanári 
kar szavazataiért. Szerencsésnek 
érzem magam, mert 2018 febru-
árjában engem választottak meg 
diákigazgatónak. Köszönöm a 
szavazatokat, és a diáktársaknak 
azt, hogy együtt küzdöttünk meg 
a sikerért. Öröm lesz erről akkor is 
beszélni, ha az érettségi találkozóra 
visszatérünk az iskolánkba.
Hétfőn kezdődött a kampány, a „ri-
vális” évfolyamok feldíszítették az 
iskola folyosóit és az osztályterme-
ket. Majd a következő két napon in-
gyenes büféstandokat állítottunk fel, 
vártuk a szavazóinkat. Csütörtökön 
bemutattuk „kampányfilmjeinket” 
a meghosszabbított szünetekben, 
majd elérkezett a hangoskortes, ahol 
a szavazók az általuk választott év-
folyam mögé állva beleadnak apait-
anyait, hogy túlkiabálják a többieket. 
A korteskedés részeként jelöltként 
elmondtuk: miért szavazzanak ránk. 
Az eredményhirdetésnél átvehettem 
Keszei Balázs igazgató úrtól az iskola 
jelképes kulcsát, és a hatalmat jelké-
pező hat almát (amit én már aznap 
el is fogyasztottam…). 
Pénteken, a hét utolsó napján nem 
volt tanítás, az osztályok vetélked-
tek egymással. Versenyben küz-

döttek meg egymással az arany-, 
ezüst-, és bronzbajuszért, amelyet 
Jurisich Miklós bajuszáról mintáz-
tak. A mostani diákhét hatalmas 
élményt nyújtott. A film forgatását 
már nyáron elkezdtük. Aztán ahogy 
közeledett a diákhét, növekedtek 
a feladatok, a temérdek idő nem 
bizonyult elegendőnek, az utolsó 
héten már kapkodtunk, de ahogy 
a kortesbeszédemben is mondtam, 
a gyémánt is a legnagyobb nyomás 
alatt keletkezik. A kortes, a verseny 
még jobban összekovácsolta az 
évfolyamközösséget. Büszkeséggel 
töltött el, amikor az osztálytársak 
ugyanabban az egyenpólóban, 
ugyanazt a célt képviselték.
A gimnáziumban szerzett tudásunk 
maradandó lesz, ugyanúgy, mint 
a diákélmények. Mindkettőt ma-
gunkkal visszük tovább, és majd 
visszatérünk.

Werderits Richárd 11.D
Fotó: Bancsó Sándor

Szalagavató 
Dr. Nagy László EGYMI Szakisko-
la végzős diákjainak is feltűzték a 
tanulmányok befejezését jelző sza-
lagot. 
A 2017-18-as tanév egyik leg-
fontosabb ünnepén, a patinás 
díszteremben Talabér István intéz-
ményegység-vezető köszöntötte a 
végzős diá-
kokat. Ehhez 
s z ín fo l t kén t 
kapcsolódott 
Szita Anna-
mária által el-
mondott vers. 
A szalagot 
feltűzte Nagy 
László Gá-
bor, Szávicza 

Péterné és Máté Árpád. Milyen 
szakmát tanulnak az iskola diákjai, 
íme egy sorozat: konyhai kisegítő, 
parkgondozó, és textiltermék-ösz-
szeállító, udvaros, festő, mázoló, 
tapétázó, kőműves és hidegbur-
koló. Az ünnepséget jó hangulatú 
zenés-beszélgetős esttel zárták a 
diákok és szülők részvételével.
Kívánunk a tanulóknak a vizsgák-
hoz eredményes felkészülést!
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Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, 
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat     

felhívást tesz közzé
nevelőszülői feladatok ellátására.

Várjuk azokat az érdeklődőket, akik elhivatottságot
éreznek az állami gondoskodás alatt álló gyermekek

foglalkoztatási jogviszonyban történő
gondozására, nevelésére. 

     A jelentkezők számára a 60 órás felkészítő képzés ingyenes.
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Miért költözött a Tüzépre a festékbolt?
2017 decemberében a Kolorit fes-
tékház a Rákóczi útról elköltözött a 
Szárnyas Tüzép területére (Kőszeg, 
Alsó krt. 6.), a vasútállomás mellé. 
A változás okairól Szárnyas Ferenc 
a következőt mondta el.  
– Az új helyen sokkal nagyobb az 
üzlethelyiség, többféle terméket tu-
dunk a polcokon elhelyezni, ugyan-
csak fontos szempont, hogy tágas 
és ingyenes parkolási lehetőséggel 
várjuk a Kedves Vásárlóinkat. Mint 
mindenben, ebben is a vásárlók ér-
dekeit tartottuk szem előtt. Két szín-
keverő géppel rendelkezünk, amely 

bővebb és gyorsabb lehetőséget ad 
arra, hogy a színkártyákból szaba-
don választott színeket elkészítsük 
homlokzati vakolatra, vagy éppen 
kül-, és beltéri festékekre. Továbbra 
is vásárlóink rendelkezésére állnak 
a kész színezett termékek.
– A kávégép is a festékbolt része?
– Igen, a vevőink frissen főzött 
kávét is fogyaszthatnak, miközben 
válogatnak – vette át a szót Török 
Miklósné (Kati). – Van miből válo-
gatni, és az árukészletünket folya-
matosan bővítjük az igények minél 
teljesebb kiszolgálása érdekében. 

Ha valamit nem találnak nálunk a 
vásárlóink, akkor igyekszünk gyor-
san beszerezni. Tudjuk, hogy fontos, 
és ezért teszünk is: a vásárló legyen 
elégedett. Határozott célunk, hogy 
egy olyan üzlethelyiséget hozzunk 
létre, ahol egy árucsoporton belül, 
például a csavartól a munkaruhá-
zatig, szinte mindent meg lehet 
találni, és lehet is válogatni. Több 
lépést tettünk már ebbe az irány-
ba. A jelentős festék- és vakolat-
kínálatunk mellett kézi- és gépi 
szerszámokat, ragasztókat ajánljuk 
a hozzánk betérőknek, és ha kérik, 

házhoz visszük a megvásárolt ter-
mékeket.
– Milyen a nyitva tartás?
– A szakmunkás vállalkozók, és a 
saját ingatlanuk felújításán dol-
gozó emberek reggel korán kez-
dik a munkát – mondta Szárnyas 
Ferenc. – Ehhez igazodtunk, 6.30 
órakor nyitjuk az üzletet. Eladóink 
képzettek, szakértelemmel segí-
tenek a vásárlóknak. Februárban 
járt nálunk egy mozgássérült, aki 
örömmel konstatálta, hogy ke-
rekesszékkel is jól járható a belső 
tér. Azért elmondom: Kati – 40 év 
munkaviszony után – nyugdíjba 
vonul, az unokáival szeretne több 
időt tölteni. Szép feladatot vállalt, 
azt ígérte, hogy a szakma szeretete 
és a jó munkahelyi légkör miatt, ha 
szükség lesz rá, szívesen visszajön 
alkalmanként dolgozni. 

Névtelenül
„Amíg élek, ez a gyermek itt ma-
rad” – ezzel a címmel tudósított 
Kiss Alexandra a 2018. januári 
lapszámban a Horváth családról. 
A két idős ember, István bácsi és 
Kaziméra néni nevelik a fogadott 
lányuk gyermekeit. Két unoka kö-
zül Márk 24 órás ellátásra szorul, 
Martin az árvasági ellátása nagy 
részét a nagyszüleinek adja, mert a 
két nyugdíj nagyon kevés lenne a 
megélhetéshez.
Az írás megjelenését követően 
gyorsan peregtek az események, 

február 27-én ezekről az örömökről 
beszélt a két idős ember. Január 26-
án István bácsi a postaládából egy 
feladó és név nélküli borítékot vett 
ki. Benne volt tízezer forint értékű 
Erzsébet utalvány, amelyet ’talán’ 
karácsony előtt az ajándékozó is 
azért kapott, hogy könnyebb legyen 
az élete. Kaziméra néni könnyei 
kihullottak, amikor az ajándékot 
meglátta, és elolvasta a név nél-
küli levelet. (fotó) Sorra érkeztek 
a bátorító szavak, és az ’ólmodi’ 
Mersicséktől burgonya és minden-
féle más élelem.  
Horváthéknak volt kapcsolata a Fő-
nix Közösségi Egyesülettel, amely-

nek az adományozó helyi-
sége a Liszt Ferenc utcában 
működik. Az egyesület egyik 
tagjával 2015. szeptember 
19-én találkoztak a Felső-
Gyöngyös-hídnál lévő, 
felújított Nepomoki Szent 
János-kápolna megáldása-
kor. Ettől kezdve az egye-
sülettől, ugyanúgy, mint a 
Kőszegi Jézus Szíve Plébá-
nia Karitásztól rendszerint 
kaptak élelmiszer csoma-

gokat. Idén Februárban Kaziméra 
nénit a Főnix Egyesület egyik ön-
kéntese kereste fel azzal a hírrel, 
hogy ezentúl minden hónapban 
nagyobb pénzösszeggel támogat-
ják a családot gyógyszer és élelmi-
szer vásárlás céljából, számlák el-
lenében. Kaziméra néninek ismét 
kihullottak a könnyei. 
Február 27-én a találkozásunkkor 
arról beszélt, hogy ezek az örömök 

mélyen a szívébe ívódtak, és tudja: 
mindezt szavakkal alig tudja megkö-
szönni. Akkor a segítségnyújtás okán 
érzett örömét és köszönetét legin-
kább az arca fejezte ki. A születésétől 
ágyhoz kötött Márk ott volt mellet-
tünk. Hosszasan beszélgettünk ezen 
a délutánon, az asszony így fogal-
mazott: „Én ezeket a gyermekeket 
nevelem, ameddig csak tudom”. 

KZ 

Új elnök
1984-ben Szent Görgy-napján 
alakult meg a Posztógyári Nyugdí-
jas Klub. Jelenlegi taglétszámuk 46 
fő, közülük az egyetlen alapító tag 
a 86 esztendős Berecz Jenőné. Őt 
követi Kappel Ottó és Tátrai Hen-
rikné, mindketten a 84. életévü-
ket tapossák jó erőben. A csapat 
hangulatos farsangi mulatságot 
tartott, kilencen húztak magukra 
maskarát. Március 13-án tartják a 
nőnapot. Március 2-án Kiss László-
né (Kretti) lakásán a program rész-
leteit tervezgették az új elnök, Né-

meth Lászlóné (Teca) vezetésével.
Kiss Lászlóné 2010-ben vette át 
az elnöki teendőket a betegeskedő 
Dercsár Ottótól († 2017. decem-
ber). A mostani váltást is betegség 
indokolta, a ’friss’ nyugdíjas Né-
meth Lászlóné viszi tovább a csa-
patot, folytatják a hagyományaikat, 
a közös programokat. Tervezik a 
Kiszsidányban lévő rododendron-
kert megtekintését, majd piknik 
lesz a forrás mellett. Ezen a prog-
ramon is ott lesz a legfiatalabb tár-
suk, a munkáséveiben lévő Forgó 
Gábor, aki a nagyszülei tagságát 
örökölte meg.

KZ

AKTU
ÁLIS
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Im Namen der Deutschen 
Selbstverwaltung wünsche 
ich Ihnen ruhige Fastenzeit 
und gesegnete Ostern!    
                   

                        Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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Obnovljeni spomenik u Prisiki

Ungarndeutsch. Steh’ dazu!
Magyarországi német vagy. Vállald!

„Zapisali su me”
Miloradićevom pjesmom se je začelo svečevanje 
25. februara u Prisiki na čast palih žrtav u I-II. 
svitskom boju i 1956-e revolucije. Obnovljeni 
spomenik na čega su stroški iznosili 1403 350 
Ft-ov posvetio je farnik sela Miklós Mészáros. 
(Na naticanju selo je dobilo 1M Ft-i od Cen-
tenarske spomen komisije). Za rekonstrukciju 
odgovoran je bio kamenorezac Zsolt Fargó.
Vjence sjećanja položili su Ivan Benčić zamjenik 
veleposlanika RH sa načelnikom sela Jánosom 
Grüllom, Ivan Gugan predsjednik Državne HS 
sa Polijom Nickl-om predsjednikom mjesne HS, 
ognjogasce je vodio Djula Orbán. Ministranti 
su svetiljke položili na temelj spomenika. Čla-
ni zborov mjesne fare i „Zviranjka s jačkami 
su ulipšali ove ganutljive minute. Otpodne u 

Muzeju sakrealne 
umjetnosti Hrvata 
u Madjarskoj ljudi 
su bili pozvani na 
predavanja, na sje-
ćanja na ova bojna 
vrimena. Jožef Vi-
ragh je predstavio 
dnevnik pokojnoga 
duhovnika Jožefa 
Windischa, i po-
vidao je kako je 
iskao grob svojega 
oca, ki je poginuo 
u II, svitskom boju. 
Matija Berzlano-
vich je govorio o 
prisičkih žrtva ki 
su si žitak zgubili 
na bojnom polju. 
Feri Farkaš je un-
danske spomenike i pilje predstavio ljudem u 
ovoj temi.Pred i posle programa mogle su se 
pogledati  izložene relikvije od ovoga strašno-
ga vrimena.Prisička društva, institucije i s ovim 
putem su pokazale da si čuvaju i poštuju svoju 
prošlost. Kako je Janos Grüll u svojem sveča-
nom govoru rekao:”  
…ovi dogadjaji u nami živu, u naši običaji, u 
svistu  u našem moralu… 

A kommunista diktaturák áldozatainak em-
léknapján február 25-én emlékeztek meg az 
I-II. világháborúban és az 1956-os szabad-
ságharcban elesettekről Peresznyén. A felújí-
tott emlékműnél felszenteléssel, koszorúzás-
sal, a keresztény múzeumban előadásokkal 
és tárgyi emlékekkel tisztelegtek az áldozatok 
emlékének.

Marija Fülöp Huljev Vjenci sjećanja

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (MNOÖ) országos né-
met listával száll versenybe a szavazók 
bizalmáért. A célja az, hogy minél több 
választópolgár felhatalmazásával szó-
szóló helyett teljes jogú német nem-
zetiségi képviselőt delegáljon a parla-
mentbe. Ennek beteljesülése történelmi 
jelentőségű lenne, a hasznát az egész 
német közösség érezné, egy képviselő 
ugyanis sokkal szélesebb jogi és politikai lehe-
tőségekkel élve szállhat síkra a Parlamentben 
népcsoportja érdekeiért. 
Regisztráljon Ön is a német nemzetiségi név-
jegyzékbe, majd a választáskor szavazzon a né-
met listára! 
Jelöltek: Ritter Imre, aki 4 éven át szószóló volt, 
Heinek Ottó a Magyarszági Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke, Englenderné Hock 
Ibolya, Manz József György, Gáspár Kinga, 
Altsach Ignác, Bálint Gyöngyi, Bárkányi Judit, 
Friedl Tamás…
Ahhoz, hogy ez sikerülhessen, összesen mintegy 
40 ezer választópolgárnak kell regisztrálnia, 
azaz felvetetnie magát a német nemzetiségi vá-
lasztói névjegyzékbe.

Közös céljaink megvalósításá-
hoz az Önök támogatására van 
szükségünk! Kérjük, vetessék 
fel magukat németként a nem-
zetiségi névjegyzékre és támo-
gassák szavazatukkal a ma-
gyarországi németek listáját!
Amennyiben kérdésük van 
 a regisztrációval kapcsolat-
ban, érdeklődjenek a helyi 

német képviselőknél, ill. az alábbi telefon-
számon: 0620 9341939

A Kőszegfalvi Gyermekekért 
Egyesület az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által hirdetett NEA-UN-
17-M-0734 kódszámú pályázatán 
600.000 Ft  működési támogatást 
nyert. A pályázati pénzből sófalunkat 
bővítettük, fényképezőgépet, lapto-
pot és a programok lebonyolításá-
hoz és a működésünkhöz  szükséges 
eszközöket vásároltunk.
Az Egyesület elnöke nevében: 

Klobetzné Debrei Hajnalka
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Nekünk Magyarország az első!
Ágh Péter 2014 óta a térség or-
szággyűlési képviselője, előtte két 
parlamenti ciklusban, 2006-tól 
tagja volt az országgyűlésnek.  
– Mennyiben más az egyéni kép-
viselői munka?
– A Magyar Országgyűlésben dol-
gozni minden esetben megtisztel-
tetés és nagy felelősség – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képvise-
lő. – Megrendítő volt ellenzékből 
megélni a szocialista-balliberális 
pártok gazdasági, kulturális és er-
kölcsi ámokfutását. Nem véletlen a 
választóktól kapott páratlan felha-
talmazás, a Fidesz-KDNP mindig a 
magyar emberek pártján állt. 2010 
óta megmentettük az országot a 
csődtől és a gazdasági és társa-
dalmi fejlődés pályájára állítottuk. 
Döntéseink az új alaptörvénytől a 
közigazgatás átszervezésén át a 
rezsicsökkentésig, vagy a kerítés-
építésig mindig a magyar embe-
rek, legfőképp a magyar családok 
biztonságát, fejlődését, erősödését 
szolgálták. Természetesen egészen 
más ezt a munkát egy térség min-

dennapjainak valóságában végez-
ni. Az ügyek sorsokká, a döntések 
személyessé, a problémák konkrét-
tá váltak, a telefonhívások ismerő-
söktől jönnek.
– Hol van a helye ebben a kép-
ben Kőszegnek?
– Akik követik a munkámat, 
gyakran hallották tőlem: Jót, s 
maradandót akarunk alkotni! Kő-
szegen láthatjuk leginkább, hogy 
az elmúlt századokban elődeink 
tudtak jót, s maradandót alkotni. 
A huszadik század azonban nehéz 
helyzetbe hozta ezt a csodálatos 
várost, amelynek megfordítása kö-
zös ügyünk, így állami segítséget is 
igényel. Itt egy belvárosi építkezés 
nem dózerolással kezdődik, ne-
künk a múltból örökölt értékekben 
kell elhelyeznünk az új funkciókat. 
Ezért indított a kormány KRAFT 
néven nemzeti programot a város 
műemlékeinek megmentésére, 
tudományos, kulturális és végső 
soron gazdasági életének dinami-
zálására. Ez rengeteg előkészítést, 
munkát igényelt, de páratlan fi-

gyelmet is fordított 
a város felé. Az 
M86-os út meg-
építése fizikailag, 
a KRAFT program 
pedig szellemileg 
hozta közelebb Kő-
szeget Budapest-
hez. Egészen más 
a várost egy ilyen 
légkörben képvi-
selni. Évtizedeken 
át lehetetlennek 
tűnő célok válnak 
elérhetővé, mint 
például a Jézus 
Szíve-templom te-
tőrekonstrukciója. 
Hogyan fejlődhetne 
Kőszeg, ha nem sikerül megújítani 
a belvárosi műemlékeket? Együtt 
kell tennünk azért, hogy Magyar-
ország magyar ország marad-
hasson, ne történhessen meg az, 
hogy egy másik kormány uniós 
nyomásra az üresen álló épüle-
tekben más funkciókat helyezzen 
el. Az elmúlt időszakban számos 

Kőszeget támogató döntést készí-
tettünk elő, de tudom, hogy még 
tovább kell dolgozni azért, hogy 
a kormánnyal együttműködve 
lépésről lépésre fejlődhessen Kő-
szeg. Mi a saját múltunkra építve 
akarunk építkezni, kitartva amel-
lett, hogy továbbra is, Kőszegen is 
Magyarország az első!

Nara Thai Massage
KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / off en Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

Traditional Healthy Massage

30 perc / min 60 perc / min 90 perc / min 120 perc /min

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna 4900 Ft / 16 € – – –
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Hát Nyak és Fejmasszázs 
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Talp-Refl exológia Masszázs
Thai Fußrefl exzonen Massage 4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €

Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage 4900 Ft / 16 € 8900 Ft / 30 € 12900 Ft / 44 € 15900 Ft / 56 €

Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage 5900 Ft / 19 € 9900 Ft / 33 € 13900 Ft / 47 € 16900 Ft / 58 €

Thai Gyógynövény Masszázs 
Thai Kräuterkugel Massage – – 17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage – – 17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage – 14900 Ft / 52 € 17900 Ft / 62 € –

Minden Vasárnap / Jeden Sonntag:  25% Kedvezmény/Rabatt!
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KRAFT révén fejlesztik a képzést
„Szükség van a lovas szakmára, a 
teremben jelen lévő, lovas és lova-
kat szerető fiatalokra!” – ezekkel 
a szavakkal köszöntötte Illés Pé-
ter megbízott igazgató a Kőszegi 
Evangélikus Szakgimnázium dísz-
termében a népes közönséget a 
Csekonics Napon, március 2-án.  Az 
idei ünnep aktualitását adta, hogy 
húsz évvel ezelőtt két kisbéri félvér 
kancával indult el a lovas szakmai 
képzés az iskolában. Az ünnepi 
program eredeti terveit a havas, 
jeges időjárás felülírta, a délutánra 
tervezett lovas programok biztonsá-
gi okokból elmaradtak. A szakmá-
hoz ragaszkodó résztvevők értékes 
előadás során gyarapíthatták tudá-
sukat. A jelen nem lévő kőszegiek 
az iskola lovas képzésének eredmé-
nyét látják a városi programok so-
rán, akkor, amikor a felvonulók élén 
halad az iskola díszes lovas csapata. 

A névadó, Csekonics József tevé-
kenységét Németh Vivien az iskola 
egykori diákja, jelenlegi taná-
ra idézte fel. Dr. Mentes Katalin 
igazgatóhelyettes az iskola lovas 
képzésének múltjával, jelenével és 
jövőbeni terveiről, A KRAFT révén 
megvalósítandó lovas-turisztikai 
központ létrehozásáról beszélt.  

Ágh Péter országgyűlési képviselő 
kiemelte a lovas képzés szüksé-
gességét, hangsúlyozta, hogy a 
beruházások az Emberi Erőforrás 
Minisztériuma által nyújtott 820 
millió Ft támogatásból valósul-
hatnak meg. A Kormány Kőszeget 
érintő KRAFT program célja, hogy a 
város számos területen egyedülálló 

legyen a térségben. A több helyen 
elkezdett beruházások folytatódnak 
Kőszegen, a Kormány támogató 
szándéka révén további fejleszté-
sek valósulnak meg.
A Pannon Egyetemmel megvalósí-
tandó tervek részleteiről Illés Péter 
megbízott igazgató beszélt. Az üre-
sen álló kollégium tanszállodává 
alakul, ahol látványkonyha is he-
lyet kap, a turisztika és vendéglátás 
szakon tanuló diákok képzőhelyéül 
is szolgál. A tankertben gyümölcs- 
és szőlőtelepítés, valamint talaj- és 
borvizsgálati labor kerül kialakí-
tásra. A tangazdaságban megújult 
helyen hoznak létre egy 32 bok-
szos lóistállót, fedeles lovardát, 
jártatógépet.
Básthy Béla alpolgármester adta 
át Vas Megye Önkormányzatának 
Elismerő Oklevelét, amelyet az 
int ézmény a lovas képzés, a ha-
gyományok ápolása területén elért 
eredményekért kapott. 

KZ

Nemezgyár
Március 4 – 11. között München-
ben mutatták be az „Itt nemez van” 
című kiállítást, amelynek anyaga 
Kőszegen a „Nemezgyárban” ké-
szült. A történelmi múltra vissza-
tekintő gyár a Multifelt Factory Kft. 
nevet kapta 2016-ban az új tulaj-
donosoktól. 
Hargitai Éva és Fodor Ilona a Mün-
chenben tartott kiállításról optimiz-
mussal beszélt, de a tapasztalatok 
feldolgozásához még időre lesz 

szükség. Szavaik szerint hosszú út 
vezetett a nemzetközi bemutat-
kozáshoz. A gyár új tulajdonosait 
2016-ban szőnyeg és lakástextília 
tervezésével foglalkozó dizájnerek 
keresték meg, támogatást kértek 
egy későbbi kiállításhoz. A tulaj-
donosok az ötletet felkarolták, és 
mindehhez kapcsolódva és kibő-
vítve pályázatot írtak ki nemezből 
készíthető használati tárgyak terve-
zésére. Több mint ötven pályamun-
kából a szakavatott zsűri öt tervet 
emelt ki, és megtörtént a kft. támo-
gatásával a prototípusok gyártása. 

2017. október 6-án 
dizájn-hét keretében 
nyílt meg a „bálna 
Budapest” termeiben 
a Szőnyegfesztivál, és 
ennek egyik szekció-
ja lett az „Itt nemez 
van” kiállítás. Nem-
csak a dizájnerek 
munkáit, és az öt 
nyertes pályamunkát 
mutatták be, hanem 
azokat a használati 
tárgyakat is, ame-
lyeket a kft. termé-
keiből készítettek a 
céggel kapcsolatban 
lévő alkotók. A több 
mint kétezer látogató 

megismerkedett többek között a 
világító szőnyeggel, a teret kiemelő 
akusztikai falpanellel, kisbútorok-
kal, díszpárnákkal, öltöző paraván-
nal, hintával, sőt ezüstbe foglalt 
filctekerccsel is. 
A ’bálnában’ bemutatott anyag 
kapott teret Münchenben. A kft. 
számára nagy a kihívás a minőségi, 
újszerű és versenyképes termékek 
gyártása iránt. A profil bővítése 
érdekében néhány régebbi termék 

is előtérbe került, és mindezekhez 
csak természetes alapanyagokat 
(gyapjú, viszkóz) használtak fel. A 
standard termékeket a kft. folya-
matosan gyártja. Hargitai Éva és 
Fodor Ilona egybehangzó szavai 
szerint „sok pénzt tettünk már a 
gyárba, mindent megteszünk a 
minőségért, azért, hogy ehhez a 
gépek, a felszerelések mindenkor 
jó állapotban legyenek. Továbbra is 
lelkesen ezért dolgozunk”. 

Március 3-án ifjúsági csapatoknak 
Jégkorong tornát rendezett a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség a Jég-
csarnokban. A fotó 
az utolsó körmér-
kőzés előtt készült 
a Kőszegi Farkasok 
lánycsapatról. 
Nagy Georgina No-
émi elmondta, hogy 
a sporthoz kedvet 
érző fiatalok dec-
emberben kezdték 
a felkészülést, elő-
ször a korcsolyázás 
alapjait tanulták 
meg. Három csapat 

Jégkorong felkészülését gondozza két edző. 
A versenyen mindenki aranyérmet 
kapott, a kőszegiek két gólt lőttek. 
A verseny célja volt a sportolás 
öröme, amely látszott a lányok 
arcán.



GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.  (A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel, 
illatos samponnal GYÖNGY      
tisztaságú lesz az autója.

• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb 

mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, ha-

nem teherautók számára is.

Női-, férfi-, gyermekfodrászat
Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják 

régi és új vendégeiket!
Báli és Alkalmi Frizurák

Kérjen telefonon időpontot. 
Nyitva: Hétfő – Péntek 8.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés: 
30/587-0032
KozmetikaI

szolgáltatások
Egyedi ajánlataink:
• Ránckezelés 
• Gyémántfejes arccsiszolás
• 3D szempillahosszabbítás
• Sminkek és gyantázás
H–P: 8.00–17.00; Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó 
munka közben.

Fodrász szalon

Kozmetika
szalon

Masszázs szalon

GYÖNGY ESPRESSO
Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják

a Kedves Vendégeket.

Pedikűr, manikűr 
szalon

• műköröm
   építése, 
• gél-lakkozás, 
• pedikűr, 
• paraffinos 
   kézápolás

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Kérjen 
időpontot!

Wellness és klasszikus masszázsok
Farkas Zoltán 20/243-3711
Molnár Tünde 30/935-2682

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái

Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és 
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)

          NYITVA:

                     H–P: 8.00–17.00
                     Szo: 8.00–13.00

GYÖNGY AUTÓMOSÓ  • Nyitva: 06 – 22-Ig!

Hüse Anita
20/928 6146 

Kérjen időpontot!
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Ólomüveg-ablak
 1896. május 10-én Kőszeg város 
képviselő-testülete I. Ferenc József 
nevét viselő főgimnáziumra száz-
ezer forint alapítványt tett.
A gimnázium helyére nézve öt te-
lek került szóba. Ezek közül Esz-
terházy herceg birtoka bizonyult a 
legalkalmasabbnak. Ezután 12 év 
kellett, hogy a tervek elkészüljenek, 
az építkezés rendben befejeződ-
hessen. A terveket Herczegh Zsig-

mond készítette, az építést Laas 
József kőszegi építész vezette, de az 
építési tervet készítő és felügyelő 
csoportban ott találjuk Hajós Alfréd 
nevét is. Számos akadályt kellett 
még leküzdeni az épület 1908. évi 
átadásáig. A tervek elkészültétől 
az építés megkezdéséig mind a 
minisztérium, mind a főapát tett 
módosító javaslatot. Utóbbi nem 
tartotta helyesnek, hogy a tor-

nacsarnok egyben díszteremként 
funkcionáljon. Így készült a torna-
terem fölé külön díszterem, ami 
napjainkban is helyet biztosít az 
ünnepélyeknek, rendezvényeknek. 
A díszteremben a tervek szerint 
kis kápolnát alakítottak ki, hogy a 
templom távolsága miatt a diákmi-
séket itt megtarthassák.
Az oltárképként is funkcionáló, 
Szent Imre herceget teljes alakjá-
ban ábrázoló ólomüveg-ablak a 
budapesti Waltherr Gedeon keze 
nyomán készült el a századfordu-
ló jellegzetes stílusában. (Érdekes 
megjegyezni, hogy ugyanez a mű-
vész készítette el Kőszeg testvérvá-
rosában, Szencen a templom Gol-
gotát ábrázoló üvegablakát is.)
A II. világháborút követően 1945. 
május 7–22. között indult meg a ta-
nítás. Még évekig gondokkal küzdött 
a gimnázium: sok tanterem használ-
hatatlan állapotban volt, kevés volt 
a tanár, a tanulók száma is csökkent.
1948. augusztus 13-án az állami, 
a helyi és rendi hatóságok képvise-
lőinek jelenlétében állami kezelés-
be vették. Az állami gimnázium ek-

kor vette fel Jurisich Miklós nevét.
Minthogy a fentebb említett Szent 
Imrét ábrázoló ólomüveg-ablakot 
elvinni nem tudták, az új rend pe-
dig nem tűrte jelenlétét, a díszte-
rem felől bedeszkázták és levakol-
ták. Tudomásunk szerint 1956-ban 
Szövényi István kibontatta a képet 
és pár hónapig látható volt, majd 
hamarosan visszavakolták.
Így vészelte át a kép 57 éves 
„száműzetését”, míg 2005 nyarán 
a gimnázium saját erejéből a képet 
kibonttatta és helyreállíttatta. Az 
anyagi támogatást a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Középiskolai Kollé-
gium Baráti Társasága adta, majd 
Keszei Balázs, Trifusz Péter, Unger 
István, valamint több tanár, diák 
és technikai munkatárs tevőleges 
segítségével elkészült a munka. A 
helyreállítást Perlaky József üveg-
festőművész végezte. Az ünnepé-
lyes átadásra 2005. október 28-án 
került sor. 
Azóta újra Szent Imre herceg vi-
gyázó tekintete kíséri a gimnáziumi 
ifjúság testi, szellemi és tudásbeli 
fejlődését.

12 falikép
A Kőszegi Evangélikus Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium 
emlékszobájában 12 falfestmény 
örökít meg egy-egy irodalmi művet. 
Mindez a kőszegi értéktár része.
Az 1933/34-es tanévben vezették 
be a kőszegi evangélikus leánylí-
ceumban – Magyarországon elő-
ször – a szaktantermi rendszert, a 
magyar szaktermet, amely ma az 
iskola emlékszobája. Célként tűz-
ték ki a szépirodalmi feldolgozások 
megjelenítését. Mindezt az Ipar-
művészeti Iskola tanára, Haranghy 
Jenő két tehetséges növendékével, 
Bodnár József és Padlussányi Lajos 

1935. július és augusztus hónapok-
ban váltotta valóra. A száraz vako-
latra készült falfestményekkel – al 
seccokkal – díszített magyar szak-
tantermet 1935. szeptember 4-én 
mutatták be a nyilvánosságnak.
A friss falfestményekről az Evangé-
likus Leánynevelő Intézet vezetősé-
ge fényképfelvételeket készíttetett. 
A belőlük összeállított albumot 
Haranghy Jenő festőművész tanár-
nak adták át emlékül. Az iskola ál-
lamosítását követően, valószínű az 
1950-es évek elején lemeszelték 
az al seccokat.
Komjáthy Kálmán körmendi fes-
tőmester közreműködésével özv. 
Haranghy Jenőné az iskolának, 
vagyis az akkori Hámán Kató Me-

zőgazdasági Szakközépiskolának 
rendelkezésére bocsátotta a fo-
tóalbumot, valamint a férje által 
tussal és színes krétával készített 
kartonokat. Horváth Antal igazga-
tó fáradozása és szervező munkája 
eredményeként megkezdődhetett a 
falfestmények feltárása, utána pe-
dig a restaurálás.
Komjáthy mester 1985. december 
2 – 10. között a többrétegű meszet 
és enyves festéket eltávolította. 
Naplójában rögzítette, hogy „he-
lyenként 10–12 réteget” talált.
Néhány secco jelentős sérülést 
szenvedett. A Pogányok, valamint 

az Éjjel a Tiszán című teljesen 
tönkrement. A restaurálást és a 
rekonstruálást Benkovits Ilona és 
Rády Ferenc, a Képzőművésze-
ti Alap munkatársai végezték el 
1988 áprilisától 1989. március 
1-ig. A felújítás összköltségét az 
akkori Oktatásügyi Minisztérium 
támogatása biztosította.
Alkotások: Rege a csodaszarvasról  
(a képen) • Mátyás anyja • Petőfi: 
Tisza • János vitéz • Pogányok • 
Balassi: Katonaének • Szondi két 
apródja • Szép Ilonka • Az ember 
tragédiája • Éjjel a Tiszán • Toldi • 
A testőrírók Bécsben.
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Évadnyitó kiállítás
Február 24-én a megalakulásának 
7. évfordulóját ünneplő Csók Ist-
ván Művészkör évadnyitó kiállítást 
tartott. A zord időjárás, a jeges, 
csúszós utak ellenére megérkezett 
az Írottkő Hotelba az érdeklődő 
közönség. A vendégeket Palcsó 
Julianna, az egyesület elnöke kö-
szöntötte, az impozáns zenés, tán-
cos műsort a Be-Jó Táncegyüttes 
szolgáltatta. A nagylányok műsora 
karneváli hangulatot idézett fel, 
mindezt jól kiegészítette a kisebbek 
mazsorett tánca. Majd a látványos 
táncokat követően Tolnay Veronika 
előadásában egy szép dalt is hall-
hatott a közönség. 
A kiállítást Huber László polgár-
mester nyitotta meg. Beszédében 

kitért arra is, hogy a tél végi 
időszak a tisztulás, az elmé-
lyedés időszaka, amelyben 
fontos szerepet kapnak a 
művészetek. A Csók István 
Művészkör tevékenységét 
méltatva elmondta, hogy 
az egyesület beágyazódott 
Kőszeg kulturális életébe. 
Nemzetközi szinten testvér-
városi biennálékat szervez-
nek, vendégművészeket hívnak 
meg. Utalt a kör jótékonykodási 
tevékenységére is, melynek során 
beteg gyermekeket támogatnak. 
Gogolt idézve kiemelte a művé-
szetek embert formáló szerepét, 
közösségteremtő erejét. 
A kiállító alkotók: Berényi Sándor, 

Dobsa Károly, Gódor József, Jencsky 
Beatrix, Annemarie Maruna, Ohr 
Tibor, Palcsó Julianna, Szabadfi 
Marianna, Tölgyesi Ildikó, Zsarnai 
Sándor és Zsombori Pálné. 
Többségében téli hangulatokat 
megjelenítő képek kerültek a kö-
zönség elé. 

A megnyitót jó hangulatú baráti 
beszélgetés követte. A Művészkör 
következő kiállítása április 7-én 
nyílik, ahol a Londonból haza-
települt fotóművész, Inácsi Géza 
képeit tekinthetik meg az érdek-
lődők.
                                                                                                             UA

Márciusban bravúrosan kezdte 
meg a versenyszezont Dance Jam 
Tánccsoport. Kaposváron, a Ma-
gyar Látványtánc Sportszövetség 
kvalifikációs versenyén 40 táncos 9 
koreográfiát mutatott be.
Minden versenyszám arany mi-
nősítést kapott a haladó „A” ka-
tegóriában. A legkisebbek, a 2. 
osztályosok csoportja már életük 
első versenyén elnyerték a zsűri 
tetszését. Izgő-mozgó hangyaboly 
című koreográfiájuk arany minősí-
tést kapott. Sikert arattak a gyer-
mek kategóriában versenyző 5-6. 
osztályosok. A magad útján című 
produkciójukkal bizonyították, hogy 

a tánccsoport kiváló utánpót-
lással rendelkezik. Különdíjat 
kapott Baráth Blanka és Tulok 
Laura duója.
A junior kategóriában háziver-
seny alakult ki, hiszen a Kitel-
jesedés című koreográfia az 
első, az Egyetlen pillanat pe-
dig a 2. helyet szerezte meg. A 
zsűri különdíjjal is jutalmazta 
nagyszerű teljesítményt.
Szóló kategóriában a dobogó 
mindhárom fokára a Dance 
Jam táncosai állhattak. Az első he-
lyen Hanák Rebeka, a másodikon 
Németh Anna végzett, míg a 3. he-
lyezést Dorner Gréta érte el.

A versenyen elért eredmények 
bizonyították, hogy a rengeteg 
befektetett munka meghozta a 
gyümölcsét. 

Földesiné Németh Csilla szakmai 
vezetésével a táncosok a sikerek 
reményében folytathatják a ver-
senysorozatot.

Harmonika bűvöletében
Az anno rézfúvós hangszeren ját-
szó, azt oktató, majd a harmonika 
játékában is kiemelkedő Maitz Jó-
zsef nyugdíjas éveiben ugyanolyan 
fontos maradt a zene. Jelenleg is 
tanít három gyermeket harmoni-
kára. Ezen kívül számos kulturális 
rendezvényen zenél. Így az idősek 
otthonában rendezett progra-
mokon, a Karitász  jótékonysági 
hangversenyén az Alpensängert 
kíséri, és több kőszegi eseményen 
is, valamint a kőszegfalvi faluna-

pon. Biztos színpadra lépési 
időpont a Vas-Zala megyei né-
met nemzetiségi települések 
által szervezett Heimattreffen, 
illetve az Adventskranz. Lánya 
a hegedülésben vitte tovább 
a zenei vonalat, az unokája, a 
négy éves Danika is ismerkedik 
már a muzsikával a zeneovi-
ban. A harmonikaszó mellett a 
kertészkedés is fontos számára, 
a kőszegi hegyekben rendsze-
rint túráznak a párjával. Évente 

egyszer biztosan meglátogat-
ják a zarándokhelyüket, a Kő-
szegszerdahely közelében lévő 
kedvenc gyerekkori berkenye-
fát. Tóthné Papp Piroska 15 
éve társa, aki kórustag volt az 
Alpensängernél, ott ismerked-
tek meg. Esténként harmoni-
kán Maitz úr eljátssza kedvenc 
francia, horvát dalait, amely 
számára kikapcsolódást jelent. 
Családi programokon is mindig 
megszólaltatja a harmonikáját. 
Azt vallja, amíg elbírja a hang-
szerét, addig muzsikál.  

Kiss Alexandra

Aranyos szezonnyitó
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Cél: a természet védelme
A GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület 2010-ben alakult, a ta-
gokat a természet szeretete köti 
össze. Megszületett az igény saját 
túrák szervezésére, valamint kisebb 
ökoturisztikai fejlesztések megva-
lósítására is. Az elmúlt hét évben 
közel húsz alkalommal szerveztünk 
teljesítmény-, és jelvényszerző tú-
rát több mint 2000 fő részvételé-
vel. Időközben több turistaútvonal 
karbantartását is elvégeztük. 
Az egyesület első „kézzelfogha-
tó” tevékenysége a 2011-ben a 
Zeiger-nyeregnél elhelyezett pihe-
nőpad. Ezt a közeljövőben más-
hova visszük át, mert ott kiépült 
az erdészeti pihenőhely. 2012-ben 
kijelöltük a Mária Út Kőszeg-Csep-
reg szakaszát, és elkészítettük az 
útleírást. Az egyesület nevéhez 
fűződik az alpannonia turista- és 

szabadidőközpontban kialakított 
Kéktúra tanösvény szakmai- és 
képanyagának elkészítése és az 
itt kihelyezett, magyarországi tu-
ristajelzéseket bemutató informá-
ciós tábla is. Az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesülettel együttműködve 
készült el a Környezetbarát nebu-
ló című kiadvány, melynek anyagát 
jórészt tagságunk állította össze.
Kőszeg Város Önkormányzatával 
együttműködési megállapodást kö-
töttünk 2012-ben, ebben vállaltuk 
több turista célpont környezetének 
ápolását. Célunk, és egyben pél-
damutatás is a civil szervezetek 
számára, hogy környezetünk, ér-
tékeink megőrzése legyen közös és 
önkéntes feladat. 
A környezettudatos nevelés 2015-
ben is folytatódott, vállaltuk a 
városban – az elöregedés mi-

att megritkult – védett fasorok 
pótlását, és ez követőkre is talált. 
A Hunyadi utcába általunk ültetett 
négy hársfa mellé további hármat 
mások ültettek, egyet pedig a Fő 
térre. Köszönjük mások céltudatos 
magatartását. Tavaly november-
ben az Egyesület jóvoltából egy 
nagyméretű juharfa a Fő térre, 
míg további három az Egészség-
kert mellé került. Az elültetésben 
minden esetben segítséget kap-
tunk a Kőszegi Városüzemeltető 
Kft.-től.
2015-ben a Trianoni-kereszt mel-
letti területet rendeztük, hogy 
újra élvezhető legyen a panorá-
ma. 2017-ben az Egészségháznál 
„Egészségkert” néven pihenő-
parkot, míg a Kálvária-hegyen 
GesztenyeKék Körtúra elnevezésű 
sétautat hoztunk létre 25 útbaiga-
zító tábla kihelyezésével. 
Az Önkormányzattal együttmű-
ködve tervezünk még fejlesztése-

ket, például a Hideg-völgyben a 
zártkerti mintaprogram pályázat 
keretében.
Az Egyesület többször pályázott és 
nyert el támogatást működése, va-
lamint fejlesztései részleges finan-
szírozására. Sokat köszönhetünk a 
helyi lakosoknak és vállalkozóknak, 
akik önkéntes adományaikkal, 
vagy más módon járultak hozzá 
természetvédelmi tevékenységünk-
höz. Az egyesület minden évben je-
lentős SZJA 1% felajánlást is kap 
magánszemélyektől. 
Köszönjük, várjuk idén is! 
A GesztenyeKék Természetba-
rát Egyesület tevékenységét 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap NEA-UN-17-M kódszámú 
2017. évi működési pályáza-
tán elnyert 405 ezer forintos 
vissza nem térítendő támoga-
tás segíti. Információk: www.
gesztenyekek.hu

GesztenyeKék  Egyesület

Tilda, a mi vándorsólymunk
A Chernel-kertben működő Madár-
védelmi Mentőközpontunkba 2007 
nyarán érkezett egy vándorsólyom 
tojó, aki Szombathelyen a Pelikán 
Hotel üvegkerítésének ütközött. 
Szegycsonttörés miatt sajnos nem 
engedhettük vissza a természetbe, 
így egy röpdében lett elhelyezve, 
mint állandó lakó. Egy évvel ko-
rábban, fiatal, elsőéves madárként 
Olaszországban meglőtték, 
így nem nálunk került először 
emberi kezekbe. Az akkor 
még sikeres felgyógyulását 
követően, szabadon engedé-
sekor ornitológiai jelölőgyű-
rűt kapott, ezáltal tudtuk azo-
nosítani hozzánk kerülésekor. 
Kis idő elteltével Tildának ne-
veztük el. Minden hétköznap 
várja a látogatókat az arboré-
tum madárbemutató részén.
2018-ban az év madarának 
választották a vándorsóly-
mot. Szeretnénk számos 
eseményen részt venni, hogy 
minél többen testközelből is 

láthassák ezt a gyönyörű ragado-
zót. 
Március 17-én 15 órakor szeretet-
tel várunk mindenkit a Bechtold 
István Természetvédelmi Látogató-
központ előtt, aki szeretné szemé-
lyesen is megismerni Tildát.

Rába Veronika
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

rábban, fiatal, elsőéves madárként 

Túrák a natúrparkban
• Március 16. péntek
Vadregényes sziklák között – 
geo- és természetbúvár túra. Talál-
kozó Bozsokon 15 órakor, részvételi 
díj 500 Ft/fő, túravezetők Horváth 
Csaba és Horváthné Korom Zita. 
• Március 17. szombat
Mária Úton a Péruska Mária 
Kápolnához – Táv 20 km, idő-
tartam 7 óra, túravezető: Hegyvári 
Ferenc, találkozó: 9.00 óra, Írottkő 
Natúrpark Iroda (Kőszeg, Fő tér 2.)

• Március 24. szombat
A Hegyalja kapuján át Lukács-
házától Kőszegig – Táv: 14 km, 
időtartam: 6 óra, találkozó: 8.30-
kor a lukácsházi vasútállomáson. 
Túravezető: Orbán Róbert 
• Március 31. szombat
Telihold túra – Könnyű túra. Indu-
lás 17.30-kor Kőszeg Királyvölgy. 
részvételi díj 500Ft/fő, túravezetők 
Horváth Csaba és Horváthné Ko-
rom Zita geológusok.
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Rapid Spaceback 
máR 3.999.000 Ft-tól

a család új kedvence most 
porsche bónusz finanszírozással.*

Rapid SpacebackRapid Spaceback
máR 3.999.000 Ft-tól 3.999.000 Ft-tólR 3.999.000 Ft-tólR

a család új kedvence mosta család új kedvence mosta
porsche bónusz finanszírozással.*

*A feltüntetett ár a RApid SpAcebAck beSt 1.0 tSi/95Le modell ajánlott fogyasztói ára porsche bónusz 
finanszírozás esetén. Az akció nem kombinálható a 2,5% tHM finanszírozással és 2018. 01. 10-től 2018. 03. 31-ig 
érvényes. A részletekről és finanszírozási opciókról érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A kép illusztráció.

ŠkodA RApid SpAcebAck beSt 1.0tSi/95Le kombinált átlagfogyasztása: 4,5 l/100 km, co2 kibocsátása: 103 g/km

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely, csaba utca 10.

tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

Sport+
Mozgalmas és eredményes idő-
szakot tudnak maguk mögött a 
Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club 
sportolói, edzői, a kőszegi egyesület. 
December közepén került meg-
rendezésre a XXI. Mikulás-kupa 
padlóhoki verseny, melyen a kő-
szegiek két csapattal vettek részt. 
Ajka két csapatával együtt. II. és 
III. helyezést ért el a két kőszegi 
csapat. Az évet aztán igazi nagy 
eseménnyel kezdték. A január 11-
én 60. alkalommal megrendezésre 
kerülő Év Sportolója Gálán a je-
löltek között volt – a 2017-es Év 
Fogyatékos Sportja csapat kategó-
riában – az SO Világjátékok győztes 
padlóhoki válogatottja, melynek öt 
kőszegi játékosa volt, és az edzői 
stábot is a Wink PSC adta. Vas 
megyéből rajtuk kívül Perl Zoltán 
vett részt a gálán, a szintén jelölt 
kosárlabda válogatott tagjaként. 
A sportújságírók szavazatai alap-
ján a III. hely jutott a padlóhoki 
válogatottnak. „Óriási élmény volt 
a magyar sport közelmúltbeli és 
jelenlegi elitje között bevonulni a 
vörös szőnyegen a Nemzeti Szín-

házba” – emlékeztek a résztvevők. 
(A kép a sajtófal előtt készült fotós-
vakuk pergőtűzében: balról jobbra 
Zelenák Balázs, Böcskei Lajos, Pin-
tér István szakágvezető, Barabásné 
Győrvári Adrienn segítő, Németh 
István edző, Gerencsér Gábor, Ze-
lenák Szabolcs, a képről hiányzik 
Horváth Miklós.)
Az elmúlt időszak is mozgalmas volt.
Kosárlabda: 2017. december 2-a 
és 3-a között került megrendezés-
re Pécsen az MSOSZ kosárlabda 
versenye, melyre tizenkét csapat 

nevezett. Az egyesített csapat az 
első helyet szerezte meg; az SO 
csapat, a legerősebb divízióban, a 
kétfordulós versenyen csak a rosz-
szabb kosárarány miatt szorult a 
második helyre a rivális Budapest 
Hársfa csapata ellen. A visszavá-
góra, a XXI. Hársfa kupa MSOSZ 
országos kosárlabda versenyre 
nem sokat kellett várni (2018. 
március 3-4). A megmérettetésen 
17 csapat vett részt, mely válogató 
is volt egyben a 2019-es Nyári Vi-
lágjátékokra. Egy csapattal nevez-

Hófutás
2018. február 17-én rendezték 
meg a XIV. Kőszegi Hófutó Versenyt. 
Harminchárom sportoló vett részt a 
megmérettetésen. 50, 100, 200 
és 400 m-es távokon, illetve a 4 
x 100 m-es váltó futásban mérték 
össze képességeiket a versenyzők. 
A házigazda hófutóin kívül Buda-
pestről, Kömlődről, Tiszakécskéről 
és Zsiráról érkeztek sportolók. A 
Kőszeg – Wink PSC hófutóinak 13 
arany, 10 ezüst, és 9 bronz érem 
került a nyakába. Szintén aranyér-
mes lett a 4 x 100 m-es Kőszegi 
leány váltó, míg a fiúk alig pár 
méterrel lemaradva a Tiszakécske-
iek mögött ezüst érmet szereztek. 
A kőszegi csapatból ezúttal is ki-
magaslott teljesítményével Kurucz 
Tamás, aki egy évvel ezelőtt az 
ausztriai Téli Világjátékokon 100 
m-es hófutásban aranyérmes lett 
a divíziójában. Rajta kívül még 
sok reménység tűnt fel, akik kiváló 
eredményeket produkáltak.

tek. A legerősebb divízióba kerülve 
körmérkőzések után első helyen 
került a csapat a döntőbe a Hársfa 
csapata ellen, ahol a mieink 14-0-
ra nyertek, esélyt sem adva, hogy 
az ellenfél a palánk közelébe ke-
rüljön. A döntő legeredményesebb 
játékosa Benhart Dávid lett. A ren-
geteg edzés meghozta gyümölcsét, 
a válogatóverseny megnyerésével, 
nagy eséllyel indul a 2019-es Abu 
Dhabiba megrendezésre kerülő SO 
Világjátékokon Barabás Krisztián 
edző és négy-öt tanítványa. 
Úszás: Március 3-án a kőszegi 
színeket Darányi Márk,  Bruckner 
Zsaklin, Kurucz Tamás, Pétervári 
Enikő, Tóth Benedek, Brezovich 
Péter és Brezovich Márton, Takács 
Bencze, Koltai Balázs, Taletovics 
Benjamin képviselte Monoron. 
Mell-, gyors- és vegyesúszásban  
50, 100 és 200 méteren is vala-
mennyien jól teljesítettek.  Minden-
kinek jutott az arany-, az ezüst- és 
a bronzéremből egyaránt.

TáF.

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit: 
Mészáros Károlyné Varga Máriát 
(94 éves), Balogh Ferencné Csüllög 
Ilonát (91 éves), Gulner Mihályné 
Vajda Gizellát (90 éves).

SPO
RT+
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Miből ebédeltek?
Február 25-én 11 órakor az egyik 
kőszegi vendéglőbe tértem be. 
Előttem és utánam is érkeztek haj-
léktalanok a szokásos vasárnapi 
adomány ebédre. János egy külön 
asztalnál ült, várta, hogy az éthor-
dójába tegyék az ételt. Négy éve 
veszítette el állandó munkáját, az-
tán nem tudta fizetni a bérleti díjat, 
és utcára került. Télen – november-
től áprilisig – a hajléktalanszállón 
kap menedéket, ahol tud fürödni 
és nem fázik, nyáron egyik barát-
jánál húzza meg magát. A hulla-
dékudvarban dolgozik, ahogy ő 
fogalmazta, talán közmunkásként, 
azt végzi el, amit mondanak neki. 
Időnként részt vesz a sárga zsákok 
gyűjtésében.
A külön helyiségben 24 fő kanalaz-
ta a levest, amikor az egyik asztal-
társaság engedélyezte a fotózást. 
A kékruhás Zoltán (39). a mögötte 
ülő György (52), a jobb oldalon két 
Zoltán ül, hátul a 63 éves, elől az 
57 éves. Ontották az életükről szóló 
történeteket, de György közbeszólt: 
÷Nagyon, nagyon köszönjük az 

ebédet. Nem tudjuk, kitől kap-
juk, mi csak a Jóskát ismerjük, 
aki mindig idejön délben”. Majd 
a kékruhás Zoltán hozzáfűzte: ÷na-
gyon szép gesztus felénk”. Aztán 
arról beszélt, hogy csak a téli krí-
zishelyzet miatt lakik a hajléktalan-
szállón, ahol tud fürödni, fűtenek, 
nappal is ott lehet maradni, de este 
tízre mindig be kell menni. Nagyon 
ismeri a jogait, évente négyszer 
7500 Ft átmeneti segély „jár” neki. 
Egymást megerősítve mondják, 
„nem kunyerálnak” //kéregetnek// 
senkitől, ha az utcán meglátják a 
tűzifát, biztosan megkérdezik, se-
gíthetnek-e a behordásnál. Nyáron 
is elvállalnak minden munkát egy 
kis fizetségért. A Gyöngyös-patak 
adja a fürdővizet, a parkokban a 
padok szolgálnak ágyként, de van-
nak titkos hálóhelyek is. Erről töb-
bet nem mondtak el, mert az ebben 
segítő embereknek baja lehet.
A leves közben elfogyott, a pincérek 
az asztalon lévő savanyúság mellé 
tették a brassóit sült burgonyával. 
Az ebédelők jó étvággyal falatoz-

tak. Giczy József felhívta 
a figyelmet az étkezésre 
jogosító jegyre, amelyet 
az érintettek a szállón 
vehetnek át, és csak 
a feltételek teljesítése 
esetén kaphatják meg. 
Giczy József szavai sze-
rint ÷jó érzés látni a 
kialakult közösséget, 
és a mentálisan sérült 
emberek arcán a meg-
jelenő köszönetet”. Az 
egykori önkormányzati 
képviselő elhárít magá-
tól minden szót, amely 
az ő érdemeit méltatná. 
Pedig van bőven, szervezi az ellátás 
folyamatát. Elsőként – Erika, Éva, 
Irén – asszonyokat említi, akik nap 
mint nap a Liszt Ferenc utcai szoci-
ális helyiségben dolgoznak önkén-
tesen, rendezik az érkező adomá-
nyokat. „Főnix Közösségi Helyiség” 
felírat fogadja az érkezőt. Hetente 
többször adományokkal lép be ide 
Ausztriából Michael Glavanovits 
(fotó), aki az idén már tizedik éve 
végzi a minden emberi képzeletet 
felülmúló karitász tevékenységét. 
Hetente kétszer hoz ő vagy a társa 
Kőszegre pékárut, és három helyen 
teszi le az időnként tetemes meny-
nyiséget. Megpakolva jön különbö-
ző használati tárgyakkal, ruhával. A 
tőle származó bútoroknak a Főnix 
Közösségi Egyesület külön raktárt 
bérel a vasútállomás mellett, a 

GYSEV „jószándékú” bérleti díjért 
adja át a helyiséget. Giczy József 
arról beszélt, hogy a krízishelyzet-
ben lévő családoknak mindig tud-
nak segíteni.  
A Liszt Ferenc utcai helyiségben, 
illetve a bútorraktárban tárolt ado-
mányokból bárki válogathat magá-
nak, és adhat is adományt. Ezekből 
az aprópénzekből gyűlik össze té-
len és nyáron az ajándék ebéd ára. 
Michael Glavanovits külön is ad  
támogatást. Az idei kemény télen 
50 köbméter tűzifát kaptak a rá-
szoruló családok a Főnix Közösségi 
Helyiségben, és a mögötte dolgo-
zók munkájának köszönhetően.
E folyamatok hátterében áll – min-
den elismerést megérdemelve – 
Michael Glavanovits. 

KZ 
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Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
info@microweb.hu • www.microweb.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Áfa csökkenés!!!

START 
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

Hűségidő 1 év 1 év 1 év 1 év 1 év

Havidíj (bruttó) 2.070 Ft 2.645 Ft 2.890 Ft 4.875 Ft 5.375 Ft

A csatlakozási 
pont kiépítésének 
(végberendezés 
elhelyezésének) díja

10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft

Megrendelés: +36 30 181-2500
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Evangélikus hírek

Ezt teszik
Március 2-án 14 órakor, a nagy-
böjt harmadik péntekén dr. Székely 
János püspök az egyházmegyei 
karitászosokkal a keresztutat járta 
a kőszegi Kálvárián. Az első állo-
másnál így szólt a jelenlévőkhöz a 
püspökatya: ÷Szeretet áradt Jézus 
lelkéből, ebben szeretnénk most 
megtisztulni, újjászületni. Krisz-
tus keresztútját járjuk most végig, 
amelyben a végtelen szeretetben, 
odaadta az életét értünk, vállá-
ra vette a mi terheinket. A kari-
tásznak egyik legfőbb küldetése, 
hogy ezt a szeretetet közvetítse. 
Cirenei Simon segített Jézusnak 

a keresztet hordozni, ezt teszik a 
karitász munkatársai is. Egymás 

terhét hordozzuk.” 
A havas, csúszós úton 
járták a karitászosok 
a keresztutat, néhány 
kőszegivel, akik az 
eseményről tudomást 
szereztek. Nyitva állt a 
Kálvária-templom ka-
puja az érkezők előtt, 
akik énekelve léptek be 
a felújításra váró temp-
lomba. A vendégszeretet 
példáját mutatta meg 
Weigl Zsuzsanna, aki 
két túrabot segítségével 
vitte fel hátizsákban a 
hegyre a forró teát, hogy 

megkínálja a Kálváriára érkezőket.
KZ    

„Menő reformáció”: Március 28 
– 29-én (szerdán és csütörtökön) a 
kőszegi evangélikus templom Vár-
kör felöli bejárata előtt (ugyanott, 
ahol az Evangélikus nagykönyvet 
láthatták októberben) lesz meg-
tekinthető a Reformációi Emlék-
bizottság „Menő reformáció” című 

mozgó kiállítása. A reformációi-
busz kiállítás anyagát mindkét 
napon 9.00 – 18.00 óra között 
tekinthetik meg az érdeklődők. 

Húsvét vasárnapján: 5.30 órakor 
Hajnali istentisztelet (felnőtt kon-
firmáció-keresztelők, utána közös 

reggeli a gyülekezeti házban) • 
9.00 órakor Ünnepi úrvacsorai is-
tentisztelet • 10.30 órakor Családi 
úrvacsorai istentisztelet
Húsvéthétfő: 9.00 órakor Ünnepi 
útvacsorai istentisztelet (az új pres-
bitérium beiktatása)

Konfirmáció: Április 8-án, vasár-
nap 10 órakor lesz a konfirmációi 
ünnepi istentisztelet a templomban.

Egyházi hírek
Adó 1%-a
Felhívjuk az adóköteles hívek fi-
gyelmét arra, hogy az adóbeval-
lással együtt rendelkezni lehet az 
adó 2 x 1 %-ról, amely nem ke-
rül külön pénzbe.  Az egyik 1 % az 
Egyház javára, a másik 1 % vala-
melyik alapítvány vagy intézmény 
javára, még a nulla összegről szóló 
rendelkezés is rendkívül értékes az 
Egyház részére. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia háláját feje-
zi ki minden felajánlónak, akik ily 
módon is kifejezik a Katolikus Egy-
házhoz való tartozásukat. 

„Családok a családokért”
A Kőszegi Jézus Szíve Plébánia 
Karitász meghirdeti a „Családok 
a családokért” adománygyűjtő 
akcióját. 
Hamvazószerdától Virágvasárna-
pig tartó akció során kérik a temp-
lomokba lévő gyűjtő perselyekbe 
tegyék adományukat. Ebből hús-
véti élelmiszercsomag vásárlásra 
lesz lehetőség a rászoruló családok 
számára.

H
ITÉLET
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Több vendég érkezett
Február 22-én KÖSZ-HÁZ-ban 
tartott sajtótájékoztatót Guller Zol-
tán, a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgatója és Ágh Péter 
a térség országgyűlési képviselője. 
Mindketten fontosnak tartották a 
város vezetőivel való megbeszélé-
seket is.  
Az ügynökség vezetője a 2017-
es esztendőt minden idők legjobb 
turisztikai éveként említette. Kő-
szegre vonatkoztatva arról be-

szélt, hogy az elmúlt évben sokat 
javultak a turisztikai mutatók: a 
vendégek száma 37 százalékkal, 
a vendégéjszakák száma pedig 
15 százalékkal emelkedett, ezek 
közül is kiemelkedett a külföldiek 
vendégéjszakáinak száma. Guller 
Zoltán arról is beszélt, hogy Vas 
megyében is fejlesztési lehetőséget 
jelent az országosan meghirdetett 
Kisfaludy szálláshely-fejlesztési 
pályázat, amely panziók felújítá-

sát célozta meg. Erre a fejlesztési 
lehetőségre a megyében található 
panziók 71 százaléka pályázott.
Ágh Péter stratégiai partnerségnek 
nevezte a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezetésével való kapcso-
latot, amelynek célja: Vas megye 
idegenforgalmi lehetőségeinek 
legjobb felhasználása a turizmus 
fejlesztése érdekében. Ezt a célt 
is szolgálta az M86-os út meg-
építése. Kőszeg vonzerejét növeli, 
hogy a KRAFT program részeként 
történelmi épületek újulnak meg. 
A külföldről érkező turisták szem-
pontjából elsődleges Magyaror-
szág közbiztonsága. 

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.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: 
Bönditz István és Skrabut Ingrid 
lánya Ingrid, Schedl Markus és 
Majer Tímea lánya Laura, Unger 
Virág és Kőhegyes Csaba lánya 
Lilien, Szigetvári Tamás és Mol-
nár Éva lánya Viktória, Stokker 
Helga és Gróf Péter fia Zolta, 
Szendi Milán és Riegler Adri-
enn fia Bálint Milán, Neválovits 
István és Albert Kinga lánya 
Szonja, Csáki Richárd és Tánc-
zos Viktória lánya Luca. 

HÁZASSÁG: 
Gál Szilvia – Berkes Péter 
Károly, Brenda Csilla – Szele 
Tamás, Bende Rita – Tánczos 
Árpád.

HALÁLOZÁS: 
Dóra Istvánné szül. Nagy Mar-
git, Gyarmati László.
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Ezen a hétvégén megelevenedik a múlt, 
megnyílnak Kőszeg rejtett kincsei, délceg 
tornyai, híres harangjai, sőt a zsinagóga és 
az elhagyott zsidó temető is. Az Örökség és 
identitás nemzetközi konferencia közön-
ség-programjai ingyenesen lesznek láto-
gathatóak. A Bach Mindenkinek Fesztivál 
keretében pedig Kőszegen is több különle-
ges helyen és időpontban harsan majd fel 
a zeneszerző csodálatos zenéje – szmoking 
és belépőjegy nélkül!

2018 – a kulturális örökség európai éve. 

A kevés kiemelt európai jelentőségű magyaror-
szági rendezvény egyike, a Kőszegen megren-
dezendő Örökség és identitás nemzetközi 
konferencia, ahová több mint 30 országból 
legalább 160 résztvevőt várnak a szervezők. A 
British Múzeum látogatókért felelő munkatár-
sától kezdve, a világ minden sarkából érkeznek 
kulturális turizmussal és örökségvédelem-
mel foglalkozó szakértők, hogy az előadások 
mellett, élőben is megismerkedjenek Kőszeg és 
környéke kiváló kulturális értékeivel! A rendez-
vény megszervezéséhez több mint 100 kőszegi 
közreműködése szükséges! Amit a szakértő 
vendégeknek megmutat a város, azt sze-
retnénk megmutatni minden kőszeginek 
és hozzánk látogató turistának is. Ezen a 
hétvégén, mindenkit szívesen és ingyene-
sen látunk a „Kőszeg rejtett kincsei” ren-
dezvényein!

Ebben az évben, éppen ezen a hétvégén, Kőszeg 
is csatlakozik a New York-ból indult Bach 
Mindenkinek (Bach in the Subways) Feszti-
válhoz. A kezdeményezés célja, hogy bárhol és 

bármikor megszólalhasson Bach univerzális mu-
zsikája. Így Kőszegen délelőtt 11 órakor pedig 
Bartl Erzsébet, Kőszegről elszármazott, ismert 
orgonaművész ad koncertet. Szombaton este 
hét órakor a Szent Benedek patikában a kősze-
gi vonósokat hallgathatjuk. A vasárnap délután 
pedig szinte teljesen a Bach Mindenkinek Fesz-
tiválé lesz. Érdemes lehet beleülni a vasárnapi 
egész délutános, tavaszi zenei hullámvasútba: 
kettőkor Szakács Zoltán zongorakoncertje az 
Európa-házban, háromkor Mizsei Zoltán zenei 
város-sétája, négykor pedig Kőszeg Város Kon-
cert Fúvószenekara vár minden érdeklődőt. Ők 
Bach mellett, egy kőszegi zeneszerző művét is 
játszani fogják. Aki közben egy kis csendre vá-
gyik, az ezen a délutánon ingyen tekintheti meg 
az Arany Egyszarvú Patikamúzeumot.

Ez a hétvége az egyik kiemelt pontja
a Kőszegi Kikelet rendezvényeinek. 

Március 17-én például a Bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpont tart 15.00 
órakor vándorsólyom bemutató reptetést. Az év 
madara mellett, áprilisban és májusban családi 
élménynapok sora várja az érdeklődőket: április 
14-én szombaton az Aktívan a Natúrparkban! 
akadálytúrán családok és baráti társaságok is 
indulhatnak, április 27–29-én a Pannon Termé-
szeti Élménynapok keretében pedig több mint 
70 magyar és osztrák határmenti programból 
válogathatnak az érdeklődők, míg május 11–
12-én pedig a Miénk itt a rét! közkedvelt ren-
dezvénye várja a természet barátait. Május 26-
án Zenés Írottkő Csúcstámadásra indul mintegy 
ezer-ezerötszáz elszánt „harcos”, osztrák és ma-
gyar oldalról, hogy a 30 éve először megtartott 
Írottkő túrának is így állítson jókedvű emléket. 

Az Európai kultúra ünnepe Kőszegen
a Kulturális Örökség Európai Éve jegyében 

Kőszeg, 2018. március 22–26.
A Kőszegi Kikelet egész tavasszal várja

a családokat és érdeklődőket!

Idén, már az első hónapok foglalási adatai is azt 
mutatták, hogy télen és kora tavasszal is növek-
szik az érdeklődés térségünk iránt. Mi ennek az 
oka? 
Egyrészt, számos kisebb-nagyobb hívogató tu-
dósítás jelenik meg Kőszeg és a Natúrpark ér-
tékeiről. Helyi és országos tudósítások születtek 
a bálok városáról, a párlatnapról és a Farsang-
farkáról; de a Magyar Turizmus Ügynökség téli 
országos kiajánló kisfilmjének egy jelentős ré-
szét is nálunk, Kőszegen forgatták – ahogy ezt 
láthattuk is az országosan vetített, téli turisztikai 
reklám-filmekben. Talán nem véletlen, hogy 
a „Kőszeg rejtett kincsei” hétvégén már 
várhatóan a negyedik országos turisztikai 
kiajánló műsor forgatása fog megtörténni 
az idén! 
A legfontosabb azonban, hogy az egész éven 
át nyitva tartó kiállításoknak és múzeumoknak, 
kiváló túraszervezőinknek és vendéglátóinknak, 
valamint a hagyományos és új téli progra-
moknak és akcióknak köszönhetően már 
télen és koratavasszal is növekszik az ér-
deklődés irántunk. Ezt azzal is segítjük, hogy 
január vége óta, most már huzamosabb időszak-
ra elmélyítettük az együttműködést Bükfürdő-
vel, ahonnan ezekben a hidegebb hónapokban 
is sokan jönnek át hosszabb-rövidebb kirán-
dulásokra, és akár bor-kóstolókra térségünkbe. 
Úgy tűnik, hogy ezt az élénkséget a turisztikai 
szolgáltatók, így szállásadóink is meg akarják 
erősíteni. Ennek köszönhető, hogy 4 natúrpar-
ki településről 8 szálloda, panzió és vendégház 
közös Kőszegi Kikelet szállodai akcióban 
vesz részt három teljes hónapon át. Így, a tava-
szi időszakban is több vendég maradhat nálunk 
hosszabb ideig. Talán azt is kevés kőszegi ismeri, 
hogy a vendég, aki legalább 3 napra megszáll 
Kőszegen és a Natúrpark területén „hűségé-
ért” cserébe 33 szolgáltatótól kap 10–50%-os 
kedvezményt az Írottkő Natúrpark Kártya kere-
tében! Köszönjük a vállalkozóknak, hogy így is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többen megis-
merhessék a gyönyörű Kőszeg-hegyalját!
A következő hónapokban beszámolunk az 
idei év turisztikai újdonságairól. Részlete-
ket találhatnak a Tourinformban átvehető 
éves programfüzetben, valamint a www.
koszeg.hu és a www.naturpark.hu oldala-
kon. Szeretettel várjuk Önöket a Kőszegi 
Kikelet programjain!

Győrffy Gábor



 XXX I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZÁM   2018 . MÁRC IUS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

35

KU
LT

Ú
R

A

Majd meglátjuk
Paul Portner: HAJMERESZTŐ 
zenés, bűnügyi vígjáték

„Minden évben nagy feladat, hogy 
olyan előadást keressünk, ami von-
zó a nézők számára. Idén szerettünk 
volna olyan darabot találni, ami egy 
kicsit más, mint az eddigiek” – nyi-
latkozta kérdésünkre Gelencsér Ildi-
kó a várszínház művészeti titkára.
Lapunk elsőként fedi fel a „titkot” 
arról, mi lesz a 2018-as szezon – 
minden bizonnyal – sikerdarabja.
A kezdetekkor a történelmi drámák 
voltak a legnépszerűbbek, aztán a 
várszínház magára öltötte a nyári 
könnyedség jelmezét, nyíltan fel-
vállalva a nevettetés szándékát. 
Erre utalt a választott jelmondat is: 
„Színre visszük a nyarat!”  Továbbra is 
fontos célként jelöli meg a menedzs-
ment a közönségcsalogató szórakoz-
tatás feladatát, de ezúttal új színt visz 
a nyár tarka árnyalatai közé.

A Kőszegi Várszínház deszkái még 
nem láttak olyat, mint amiben ré-
sze lehet a közönségnek, ha bejut 
egy-egy előadásra. A kérdések, 
amiket az előadás feszeget: Mi 
történik akkor, ha egy teljesen 
hétköznapi napon, egy hétköznapi 
fodrászszalon feletti szobában, egy 
nem hétköznapi esemény, azaz egy 
gyilkosság történik? És ha min-
den jel arra utal, hogy a gyilkos a 
szalonban tartózkodik, akárcsak a 
rendőrség? Ki, mire és hogyan em-
lékszik? És főként: ki a gyilkos? 
„Nem volt még krimi a várszínház 
saját bemutatói között, de szeren-
csére ez egy olyan mű, ami közben 
nagyon szórakoztató is! És ami a 
lényege, hogy a közönség fogja 
eldönteni, hogy mi legyen a darab 
vége, azaz, hogy épp aznap este ki 

lesz a gyilkos” – tudtuk meg. 
Azzal, hogy a nagyérdemű „beleszól” 
a cselekmény menetébe, a szereplő-
ket is különös feladat elé állítja majd, 
ezért minden variációra fel kell, hogy 
készítse színészeit a rendező. 
További lényeges változás, hogy 
Romhányi László, Merő Béla, 
Znamenák István és Kelemen Jó-
zsef után Göttinger Pál érkezik hoz-
zánk. Már számos rendezést tudhat 
maga mögött. „Nagyon közvetlen, 
kiváló humorú, de alapos rendező, 
akivel biztosan jó lesz a közös mun-
ka” – hallottuk róla.
A stáb új „kőszegi színészarcai” lesz-
nek: Ullmann Mónika és Kálid Artúr, 
és persze megint itt lesz Epres Atti-
la, akinek Kőszeg a szíve csücske, és 
visszatér Grisnik Petra is, akit a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül című elő-
adásban láthattunk már. 
A HAJMERESZTŐ sem marad zene 
nélkül. A várszínház házi szerzői, 
Némedi Árpád és Sebesi Tamás 
dallamai gazdagítják ezúttal is az 
előadást.

A rendező, a színészek és a zene 
mellett a darab igazi sikerének 
titka a szórakoztató krimiségén túl 
az, hogy a közönség aktívan részt 
vesz a benne, hiszen a nézőtéren 
ülők beleszólhatnak, sarokba szo-
ríthatják a szereplőket, és egy jó 
kérdéssel bizony lebuktathatják azt, 
aki a gyilkosságot elkövethette. Ha 
valaki a fejébe veszi, hogy újranézi 
az előadást, nagy bizonyossággal 
nem ugyanazt a befejezést fogja 
látni másodszorra! Ilyen még nem 
volt a vár színpadán! 
A Kőszegi Várszínház közös bemu-
tatója lesz a szombathelyi Mese-
bolt Bábszínházzal az „Estimese” 
című gyermekdarab; a FÜGÉ-vel 
a Vojáger című előadás, amit 
Vinnai András írt; illetve Gergye 
Krisztiánnal egy kortárs dráma- 
és táncest kerül a színpadra. Aki 
hiányolná Molnár Piroskát, annak 
kedvére lesz, hogy a művésznő 
júniusban önálló esttel szerepel 
Kőszegen.

Tóthárpád F.
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Könyvtári hírek
A gyermekeknek (alsó és felső tagozatosoknak) összeállított havi rejtvé-
nyek megtekinthetők a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) is. 
A megoldások beküldhetők e-mailben a kissne@vk-koszeg.bibl.hu címre, 
vagy személyesen adhatók le a megadott határidőig. A nyertesek tárgyju-
talomban részesülnek. Nevük az intézmény honlapján és a gyermekrészleg 
faliújságján olvasható.
A gyermekrészlegben megtekinthető az „Irány a Könyvmoly-galaxis!” cím-
mel megrendezett könyves akadályverseny gyermekmunkáiból összeállí-
tott kiállítás: Olvasni jó! 

RENDEZVÉNY: 
Március 22. (csütörtök) 10.50: Író-olvasótalálkozó. Vendég: Nyulász 
Péter költő, ifjúsági író
Április 6. ( péntek ) 16.30: Ifi olvasókör. Téma: A képregények
Április 9. ( hétfő ) 17.00: Agykontroll-klub az 1. emeleten és Kézi-
munka-kör a 2. emeleten. 
Április 12. ( csütörtök ) 11.00: DŐZSÖL AZ ÉGEN A HOLD c. Költészet 
napi műsor. Közreműködők: Tóthárpád Ferenc költő, Nagy Krisztina –
ének, Dala József – gitár. 
A felnőtt Olvasókör találkozója elmarad!

Programajánló
Március 24.  7.00–12.00-ig – Megjöttek a madarak! Madár-

megfigyelés és madárgyűrűzés az Abért-tónál
Április 2.  Húsvéti locsoló foglalkozás a várban
Április 4.  17.00 – Természetes szépségek – Kércz Tibor fotó-

művész kiállításának megnyitója és előadása a termé-
szetvédelmi látogatóközpontban

Április 6.  18.00 Dumaszínház
Április 7.  19.00 Kőszegi Vonósok tavaszi hangversenye
Április 7.     Kubát Hugó túra a várból
Április 8.   Országgyűlési képviselő választás – mozgássérült 

szavazóhelyiség a várban!
Április 9-10.   Vas megyei borverseny nevezése a KÖSZHÁZ-ban
Április 13.  10.00 Vas Megyei Borverseny a Jurisics várban
Április.13.  10.00 Szakvezetett séta a Chernel-kertben
Április 13-14. 10. Szőlő és Klíma Konferencia az Európa Házban
Április 14.  10.00 Aktívan a Natúrparkban! – kalandos túra 

és verseny, családoknak, iskoláknak és baráti társa-
ságoknak

Április 14.  19.00 III. Kőszegi Bor-Korzó, Városi Borverseny 
eredményhirdetése, Hölgyek Bora díj átadása a lo-
vagteremben

Április 18. 10.00 Szakvezetett madárodú-ellenőrzés a 
Chernel-kertben

Április 18.  18.00 Varga Bernadett textiltervező iparművész 
–  Örökségünk – lovagterem

Április 18.      Városi véradás a KÖSZHÁZ-ban

Ünnepi hosszú hétvége
programjai 
Kőszeg és Kőszeghegyalja gazdag programokkal várja az ünnepi hosz-
szú hétvégére érkező vendégeket, csakúgy, mint a kőszegieket.

Március 15-18. Az év természetfotósa 2017 kiállítás a hosszú 
hétvégén mindennap 10 és 16 óra között megtekint-
hető a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóköz-
pontban.

Március 13.    Nemzeti ünnepi kézműves foglalkozás gyerekek-
nek, Kőszegi Városi Múzeum.

Március 13.    Kőszegart anno: Bartha László, Tornay Endre 
András – A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállításának 
megnyitója a Jurisics vár lovagtermében 17 órakor.

Március 14.   Ünnepi megemlékezés a Jurisics téren 16 órakor.
Március 14.    Művészeti szemle díjátadó gála a Jurisics vár lovag-

termében 17 órakor.
Március 16.    „Vadregényes sziklák között” Geo és természet-

búvár túra, találkozó Bozsokon 15 órakor, részvételi 
díj 500 Ft/fő, túravezetők Horváth Csaba geológus, 
gombaszakellenőr és Horváthné Korom Zita geoló-
gus, további info: www.geotura.com 30/381-3271 és 
30/919-0688.

Március 16.  Családi kézműves foglalkozások a Jurisics várban 
egész nap, ingyenes.

Március 16.   „Vagy esik, vagy fúj, vagy harangoznak” Városnézés 
Kőszegen, találkozó 10 órakor a Tourinform (Kőszeg, Fő 
tér 2.) előtt, részvételi díj 500 Ft/fő, további info: www.
naturpark.hu és 94/563-121.

Március 17.  Családi kézműves foglalkozások a Jurisics várban 
egész nap, ingyenes.

Március 17.   Térségi színjátszó találkozó 14 órakor a lukácsházi 
közösségi házban info: Molnár Károly 20/966-3941.

Március 17.   Mária úton a Péruska Mária kápolnához, útvonal: 
Kőszeg, Fő tér - faóriások - Őz kút - Belovich kápolna 
- Mária Kápolna - Marton-szállás - Péruska-kápolna - 
Ablánc patak - Lőtéri út - Kőszeg, találkozó 9 órakor 
az Írottkő Natúrpark Iroda (Kőszeg, Fő tér 2.) előtt, táv 
20 km, időtartam 7 óra, túravezető: Hegyvári Ferenc 
30/396-8050.

Március 17.  Vándorsólyom bemutató 15 órakor a  Bechtold Ist-
ván Természetvédelmi Látogatóközpontban, info: www.
buboscinege.hu

Március 17-én 15.00 órakor Lukácsházán, a Közösségi Ház 
szervezésében második alkalommal rendezik meg a 

TÉRSÉGI SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓT. 
Résztvevők: Gyöngyösfalui Dalos Egylet, Kőszegszerdahelyi 
Kaméleon Színjátszó Kör, Kőszegdoroszlói Színjátszók és a 
Lukácsházi Nyugdíjas Klub színjátszói. 
Tisztelettel várják az érdeklődőket. 
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                Meghívó
2018. március 14-én 16 órakor a Jurisics téren az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulója 
alkalmából megemlékezést tart Kőszeg Város Önkormányzata 
és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, melyre 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját.
Ünnepi beszédet mond Básthy Béla alpolgármester. 
Közreműködik Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara.
17.00 órakor a Jurisics várban Művészeti Szemle díjátadó gá-
lára kerül sor.

Felhívás
Vas Megyei Borverseny

A borverseny nevezéseit, a mintákat 2018. április 9-én 13.00 – 17.00 
óra között, és április 10-én 10.00 – 16.00 óra között a Művelődési 
Központban (Jurisics vár külső udvara) kérjük leadni.
A 2017-es borok mellett az óborokat is várjuk, és külön díjazzuk! 
Címkével, jelzéssel ellátott palackokat nem áll módunkban elfogadni! 
Nevezési díj: 2.500.-Ft/minta
A részvétel feltételei:
3 db lezárt – 7 v. 7,5 dl-es – felirat és jelzés nélküli, szabványos – 
üveg bor leadása, mely Vas megyei termőhelyről származik, az alábbi 
adatok közlésével a nevezési lapon, melyet kérjük, hozzon magával, 
vagy küldje el előre e-mailben (jurisics@koszeg.hu)
• a borfajta neve (vegyes, illetve cuvée b orok esetén annak összete-
vői) • termőhelye; • termett mennyiség; évjárat • a tulajdonos neve, 
pontos lakcíme 
Vas Megyei Borverseny időpontja: 2018. április 13.

Kőszegi Borverseny
A Kőszegi Borbarátok Egyesülete ebben az évben is borversenyt szervez. 
Nevezni lehet 2017-es évjáratú fehér, rosé és vörös borokkal. Fajtánként 
2 db 0,75 l-es palackkal és fajtánként 500 Ft nevezési díjjal. A n eve-
zett minták leadási ideje 2018. április 3-án (kedden) 17.00 – 18.00 óra 
között a Borok Házában, (Kőszeg Várkör 54.). A borverseny ünnepélyes 
eredményhirdetése 2018. április 14-én 18 órakor lesz a III. Borkorzó ke-
retében a Jurisics vár lovagtermében. 

A vers/dal házhoz megy
Kőszegi szereplőkkel emlékezik a KÖLTÉSZET NAPJÁRA a megyeszék-
hely egyik rendezvénye. Az 1. Szombathelyi lakáskoncert szereplője 
a Rózsabors Műhely és Tóthárpád Ferenc. A koncert időpontja és hely-
színe: 2018. április 6., péntek 18.00-20.00; Szombathely-Gyöngyös-
hermán. A FÉRŐHELYEK KORLÁTOZOTT SZÁMA MIATT A HELYBIZTO-
SÍTÁS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT: www.tinyurl.hu/JLqO
A helyszín pontos címét a regisztrációt követően kapják meg az érdek-
lődők. Jelentkezni legkésőbb április 2-ig lehet!

Keressük!
Ha valami nem része a „Kőszegi 
értéktárnak”, akkor is fontos lehet 
számunkra. Egyes esetekben ta-
lán még fontosabb is, mint az ott 
felsorakozó számos remek. Több 
olyan alkotásról tudunk, amelyek 
jelentősek, olyanok, amelyek vá-
rosunkról szólnak, és/vagy itt szü-
lettek! Scheer Uwe a kőszegi zenei 
élet kutatója. Munkája során több 
felfedezést is tett. Megkeresésére 
feledésbe merülő, „elveszett” kot-
ták után kutatunk, amelyek talán 
ott porosodnak valamely padláson, 
esetleg egy magángyűjtemény fél-
tett kincsei... Tartalmukat jó volna 
közkinccsé tenni, méghozzá úgy, 
hogy azok meg is szólalhassanak 
a helyi együttes, a Kőszegi Vonósok 
által! 
Kiemelt figyelmet érdemelnek az 
alábbiak:

Kováts Ferenc: Kőszeg ostroma 
(szimfonikus költemény), Pavetits 
Manó: Kőszegi várőrség, Johann 
Weinlich: Concordia Walzer.  
Ezek mellett nagyon fontos vol-
na fellelni a kőszegi születésű, 
számos szerzeményével országos 
elismertséget élvező zeneszerző,  
Kárpáti Sándor (Kőszeg, 1872 
– Sopron, 1939)   alkotásainak 
partitúráit. Műveiből – a Kőszegi 
Vonósok előadásában – már ízelí-
tőt is kaphatott a város közönsége. 
(A művészeti csoportot legközelebb 
április 7-én láthatjuk és hallhatjuk 
a Jurisics-vár lovagtermében.) 
 Az újra felfedezés reményében 
kérjük Kedves Olvasóinkat! Ha 
birtokukban van, vagy csak tud-
nak olyan kottáról, iratról, amely 
kapcsolódik Kőszeg zenei életéhez, 
jelentkezzenek az alábbi elérhető-
ségek valamelyikén: 70 546 7565 
vagy: totharpad.ferenc@gmail.com  

TáF.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Boksz: Énekes győzelmek
A budapesti Énekes István Ifjúsági Emlékversenyen négyen képviselték a 
Fitt-Boksz ÖE-t. 99-en mérlegeltek az Európa Bajnokság egyik váloga-
tójának is számító versenyen. A lányok nyakába aranyérmet akasztottak. 
Lakotár Hanna (51 kg), Hámori Luca (60 kg) és Ambrus Viktória (69 kg, 
büki szakosztály) egyaránt győzött. Szoták Titusz (64 kg) ötödik helyezést 
ért el. Lakotár Hanna kiérdemelte a legjobb női versenyző különdíját is.

Döntők és győzelmek Nagyberkiből

A Fitt-Box csapatából Buza Rómeó (serdülő 46 kg), Buza Rafael (s 48), 
Szoták Titusz (ifjúsági 64) és a büki szakosztályból Farkas Richárd (junior 
80) lépett szorítóba Nagyberkiben (február 24-25.) a 10. Szalacska Ku-
pán, ahol a magyarokon kívül horvát és szlovén csapatok is indultak.

Buza Rafael kőbányai és kaposvári ellenfelét is nagy fölénnyel győzte le. 
Farkas Richárd is megnyerte a kupát, bár 80 kg helyett, ellenfél híján 80+ 
súlycsoportban kellett indulnia. A döntőben számoltak is ellenfelére. Buza 
Rómeó szlovén ellenfelet legyőzve jutott döntőbe, ahol szoros pontozással 
szenvedett vereséget kőbányai ellenfelétől. Szoták Titusz horvát öklöző le-
győzésével vívta ki a döntőt, ahol a kaposvári, válogatott kerettag Bogdán 
Tibor ellen, a verseny egyik legszínvonalasabb mérkőzését vívva, 3:2-es 
pontozással szenvedett vereséget hazai pályán bokszoló ellenfelétől.

SPO
RT

Futsal: Elveszített rangadó
Újabb három fordulót játszottak le a regionális futsal bajnokságban. Az 
élcsapatok után könnyebbnek tűnő ellenfelek következtek. Szerencsére 
a kőszegiek nem engedték kiénekelni a sajtot a szájukból: mindhárom 
mérkőzést behúzták. A Csornán elért győzelemmel sikerült 7 pontra lesza-
kítani az ellenfelet. Az Auto Szoft ellen az első félidő után 6:0 volt az állás. 
A második félidőt is uralta a KFC. Az ellenfél kósza ellentámadásai közül 
ugyan kettőt góllal fejezett be, de ezzel csak a félidőt tették szorosabbá. 
A 16. fordulóban igazi rangadó következett. A lejátszott mérkőzések után 
kialakult, hogy a dobogó harmadik fokára a kőszegieknek és Győrújbarát-
nak van a legnagyobb esélye. A mérkőzés ennek megfelelően nagy küz-
delmet hozott. A Kőszeg az első félidőben vezetést szerzett, amit az utolsó 
öt percig sikerrel őrzött. A hajrában a „Baráti” háromszor is betalált, így a 
kőszegiek utolsó perces gólja csak szépségtapaszt jelentett.

Eredmények: 14. forduló: Csornai SE-Kőszegi FC 3:8 (2:3), gólok: Prán (4) 
Réti (2), Toldi, Rácz, 15. forduló: Kőszegi FC-Auto Szofr Pázmándfalu 10:2 
(6:0), gólok Fehér Ádám (4), Gugcsó B. (2), Fehér andrás (2), Szolyák, Szilas, 
Baráti Futsal CSE-Kőszegi FC 3:2 (0:1), gólok: Toldi, Fehér D.

Kosárlabda: Pozitív alsóházi mérleg
A Vasvár elleni győzelemmel lezárult az alapszakasz a megyei kosárlabda 
bajnokság  „A” csoportjában. A folytatásban a csoport 5-8. helyezettje a 
„B” csoport 5-7. helyezettjével játszik oda vissza mérkőzést. A csapatok 
az alapszakaszban elért eredményeiket viszik magukkal. Az összesítésből 
alakul majd ki a 9–15. helyezés sorrendje. A Kőszegi SE jól rajtolt. Az 
alsóházi nyitányon Répcelakot fogadták hazai pályán. Remekül indult a 
mérkőzés. A harmadik negyed hetedik percében már 26 volt közte. A vé-
gén az ellenfél egy kicsit kozmetikázott ugyan az eredményen, de veszélyt 
nem jelentett. A Deck Biszto ellen úgy tűnt, hasonló lesz a koreográfia a 
második negyed közepén már megvolt a közte tíz. Aztán valami meg-
tört, s záró játékrészt már a szombathelyiek kezdték öt pont előnnyel. Az 
utolsó öt percben szerencsére újra magukra találtak a kőszegiek. Tuda-
tos védekezéssel, lelkes játékkal fordítottak, a kétségbeesetten rohamozó 
Deck elbizonytalanodott. A végeredmény biztosnak tűnő sikert sugall, de 
nem mutatja, hogy milyen izgalmas végjátékkal sikerült begyűjteni a két 
pontot. A Bük elleni hazai mérkőzéssel le is zárult az alsóházi mérkőzések 
első köre. A két csapat közel azonos játékerőt képviselt, mégis mindig a 
vendégek jártak előrébb. Egyszer-kétszer felcsillant az esély az ellenfél 
utolérésére, de mire sikerülhetett volna rendre jött az újabb hullámvölgy. 
A bükiek végülis biztos győzelmet arattak.

Eredmények: 1. forduló Kőszegi SE-Répcelak SE 66:58 (22:8, 18:15, 17:15, 
9:20), 2. forduló Deck Bistro SE 48:60 (11:13, 10:14, 19:8, 19:8, 8:25), 3. 
forduló: Kőszegi SE-Büki TK 47:58 (10:18, 13:10, 12:12, 12:18).

Asztalitenisz: Egy ide, egy oda
A tavaszi szezon megkezdése előtt Bükre látogatott a kőszegi csapat, pó-
tolni egy korábbról elmaradt mérkőzést. A fáradt együttes benyomását 
keltő kőszegiek nem várt vereséget szenvedtek. Hamar mód nyílt a visz-
szavágásra: az új idény első mérkőzésén a bükiek voltak az ellenfelek. 
Terápiának is kitűnő volt a magabiztos, 12:6-os siker.

Eredmények: Bük-Kőszegi SE 12:6, győzött Karádi 2, Terplán 2, Ihász 1, és az 
Ihász/Karádi páros. Kőszegi SE-Bük 12:6, győzött. Terplán 4, Ihász 3, Karádi 2, 
Szűcs 2 és az Ihász/Karádi páros.

Teke: Győzelem söpréssel
Megerősítette vezető helyét a kőszegi csapat a megyei teke bajnokságban. 
Szentgotthárd ellen az összes egyéni pontot is begyűjtve 6:0-ra győztek.

Eredmény:14. forduló Kőszegi SE-Thermalpark Szentgotthárd VSE 6:0 (7:1, 
1638:1535), Németh 398, Sárközi 422, Kovács 397, Horváth 421. (Vas-
tagítva a pontszerzők.)
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DIÁKSPORT
Körzeti terematlétika
A Balog iskola a hagyományos körzeti terematlétikai verseny megrendezé-
sére is vállalkozott. Az alsósok sprintben és többkörös futásban küzdöttek, 
a felsősök helyből ötösugrásban, tömöttlabda lökésben és magasugrásban 
is. Az időjárás nem kedvezett a résztvevői körnek: a rossz útviszonyok mi-
att a Bükiek nem vállalták az utazást. A résztvevők így is jó versenyeket 
vívtak. A felső tagozatosok között Béres Milán (Balog) és Németh Márk 
(Balog) háromszor állhatott a dobogó legfelső fokára. Róka Bora (Balog) 
és Mlinarics Péter (Csepreg) duplázott. A legkisebbeknél Szabó Tamara 
(Balog) mindkét versenyszám aranyérmét begyűjtötte. A Balog iskola 22, 
a Bersek 3, Csepreg 2, Gyöngyösfalú 1 számban diadalmaskodott.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint Szabó Tamara/BA, Nagy Ferenc/
BA, Windisch Gréta/BE, Pintér Krisztián/BA, Róka Bora/BA, Bujtás Roland/
BA, Hankó Annamária/BA, Mlinarics Péter/CS. Ötösugrás Róka Bora/BA 
10,42, Béres Milán/BA 10,65, Tóth Enikő/BA 10,80, Németh Márk/BA 13,30. 
Tömöttlabda lökés 2 kg, Kuglics Lili/TO 9,30, 3 kg Zsoldos Mihály/BE 8,00, 
Kazai Kitti/BE 8,25, 4 kg Mlinarics Péter/CS 10,08. Magasugrás Boros Lei-
la/BE 130, Béres Milán/BA 135, Hankó Annamária/BA 135, Németh Márk/
BA 155. Többkörös futás 3 kör Szabó Tamara/BA 57,9, 4 kör Szűcs Viktor/BA 
1:18,2, Pápai Nerina/BA 1:17,5, 5 kör Vert Bence/BA 1:37,1, 6 kör Iker Natá-
lia/BA 1:5,3, Béres Milán/BA 1:52,9, Hankó Annamária/BA 1:57,6, Németh 
Márk/BA 1:45,5.

Teremtornákon a foci utánpótlás
A Büki TK meghívására vett részt a Dr. Szalai Ferenc Emléktornán a Kő-
szegi FC U9-es és az U11-es csapata a kisebbek ötödik, a nagyobbak 
negyedik helyezést értek el.

Az U9-es csapat tagjai: Takács Zsombor, Bönditz Szabolcs, Csutorás Mátyás, 
Piskor Bertalan, Laki Csanád, Stampf Gergő, Mozsolicz Simon, Ughy Barnabás. 
Edzők: Dévai Roland, Rácz Balázs. Az U11-es csapat tagjai: Varga Balázs, Ta-
kács Márton, Pénzes Bálint, Hütter Nándor, Kelemen Péter, Polgár Csanád, Varga 
Máté, Kolarich Vilmos. Edzők: Dévai Roland, Réti Milán.

A Büki Regionális Utánpótlás Futball Club ovisoknak és elsősöknek szer-
vezett tornát. A „Kőszegi Kis Farkasok” harmadik helyezésükkel első, focis 
kupájukat nyerték.

A csapat tagjai: Németh Barnabás, Horváth Amira, Vámos Kristóf, Szőke Do-
monkos,  Molnár Bálint, Kósa Kornél, Őri Gábor. Edző: Molnár Zoltán.

Ezüstös kézisek
Szűk kerettel, de lelkes csapattal utazott el Szombathelyre a Jurisich gim-
názium leány „B” kategóriás (nem igazolt játékosok) kézilabda csapata. 
A helyszínen tovább szűkült a keret. A csapat egyik játékosának volt ko-
rábban igazolása, de a szövetség az előzetesen beküldött csapatlistát nem 
igazolta vissza, így ez csak a helyszínen derült ki. A csapat így is remekül 
szerepelt. A bajnoki címig menetelő SZOI (Szentgotthárd) kiemelkedett a 
mezőnyből. Többi ellenfelét magabiztosan győzte le Toldi Beáta tanárnő 
csapata. A nehéz körülmények között készülő csapat – kéthetente egyszer 
tudnak kézilabda pálya méretű teremben edzeni – így a dobogó második 
fokára állhatott. Lehet, hogy ez volt a hattyúdaluk. A végzősök helyére 
nem biztos, hogy sikerül újakat toborozni. Így két év után lehet, hogy 
megszűnik a csapat.

Eredmények: Jurisich-Olad 17:8, Jurisich-Rázsó, Körmend 12:5, Jurisich-
SZOI, Szentgotthárd 7:19, Jurisich-Barabás, Sárvár 19:12. A csapat felkészítő-
je Toldi Beáta. A csapat tagjai (zárójelben a dobott gólok száma): Bécs Tamara 
(kapus), Hanik Emese (10), Kelemen Adél (7), Kiss Adrienn (5), Kontics Dorka 
(7), Kontics Regina (7), Szabó Angelika (8), Kovács Rebeka (5).

Sikerek a Sakura-kupán
Február 17-én 
rendezték meg 
Szombathelyen 
a XVIII. Sakura 
kupa országos 
karate versenyt. 
A Budoka egye-
sület 9 fővel, 7 
arany, 4 ezüst, és 
3 bronzérmet ért 
el. Kiérdemelték 
a verseny leg-

eredményesebb csapata címet. A versenyt a World Karate Federation sza-
bályrendszerében rendezték, mely a 2020-as Japánban tartandó olimpia 
programjában is szerepel. 

Eredmények: kata arany Pál Alexandra Anna (8-9), Tatár Csenge (14-15), ezüst 
Németh-Steff Hanna (6-7 évesek), Magdics Pálma (12-13) Steff Sarolta (+36) 
bronz Baricz Eliza Petra (8-9) Bruckner Olivér (14-15), kumite arany Pál Ale-
xandra Anna (8-9), Tujfel Ádám (10-11), Magdics Pálma (12-13), Tatár Csenge 
(14-15), Bruckner Olivér (14-15), ezüst Németh-Steff Dániel (10-11) bronz)

Regionális atlétika verseny
A Szombathe-
lyi Sportiskolát 
a Balog iskolás 
versenyzők kép-
viselték a Sport 
XXI. Alapprogram 
területi terem-
atlétika verse-
nyén az U11-es 
korosztályban. A 
zalaegerszegi ver-
senyen (02.18.) a 
csapat a házigazda Zalaegerszeg mögött egyetlen ponttal lemaradva a 
második helyen végzett, szoros versenyben megelőzve a DOBÓ SE csa-
patát.

A csapat tagjai: Füzi Dalma, Gergye Liliána, Gérnyi Zoé, Pápai Nerina, Csöglei 
Péter, Marton Olivér, Horváth Antónió, Szabó Krisztofer. Tartalék: Németh Mira, 
Novák Írisz, Horváth Kevin.
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www.sopronbank.hu
*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 
mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor ha-
tályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás 
nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

Hitel
határok 
nélkül

THM: 2,98%-8,85%*

Külföldi jövedelme esetén 
hitelfelvételét egyszerűen, 
személyre szabottan, akár 
fordítói költségek nélkül 
tesszük lehetővé.
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