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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.

AZ ELSŐ ÚJSZÜLÖTT
Hódosi Simon 2019. január 1-jén 
17.40 órakor született 2620 g súllyal 
és 46 cm hosszúsággal. A várt időpont-
hoz képest 13 nappal korábban érke-
zett meg a család első gyermeke, aki 
egyben Kőszeg elsőszülött csecsemője 
is 2019-ben. Az édesanya, Neválovits 
Szilvia elmondása szerint hosszasan vi-
selte a szülési fájdalmakat. Hajnali há-
romkor érezte először, hogy közeledik a 
nagy pillanat. Reggel nyolckor indultak 
a férjével, Hódosi Zsolttal saját autóval 
a kórházba. Az apás szüléshez a szü-
lőszobán folyamatosan megkapták az 
orvosi segítséget, de csak délután lettek 
egyre erősebbek a szülési fájdalmak. 
Közel egy óra hosszat tartott, amíg Si-
mon világra jött. Szilvia szerint hosszú 
és fájdalmas volt ez az időszak. A köl-
dökzsinórt az édesapa vágta el, Simont 
pedig az édesanya tehette a mellére.  
Majd következett a fürdetés és öltöz-
tetés, vagyis az apás időszak, amikor 
már Zsolt is kézbe vehette a gyermekét. 
Elkészültek az első szelfi fotók, és a csa-
ládban végigfutott a Simon megérke-
zéséről szóló hír. A nagyszülőkön kívül 
talán Szilvia testvérének tízéves leánya, 
Emily várta legjobban az unokatestvé-
rét. Az édesanyát és Simont négy nap 
múlva engedték haza a kórházból, és 
ezt követően kezdődtek meg a családi 
látogatások. A gyermek az első hetek-
ben rendszertelenül aludt és szívta ma-
gába az anyatejet. A fotózásra étkezés 
utáni időpontot választottunk, amikor 
perceken át nyitva tartotta a szemét. 
A szülők számára „meglepetés” volt a 
fiú érkezése, mert előre nem akarták 
tudni, hogy fiú vagy lány születik. Simon 
világrajöttekor a szülésznő megkérdezte 
az édesanyát: mit gondol a gyermek ne-
méről. Szilvia rögtön rávágta, hogy fia 
született. A család érzései között ott le-
hetett a fiú várása, mert a Simon nevet 
gyorsan megtalálták, de a lány nevének 
kiválasztására hónapokat kellett várni.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

2019 ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA – SIMON 
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Programajánló 2019-re 

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: 2019. február 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: 2019. február 13.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: 2019. február 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: 2019. január 23.

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

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő 2019. január 31-én
(csütörtökön) 17 és 18 óra között fogadóórát tart

Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
 HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője

2019. február 6-án (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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

December 20-án Pócza Zoltán tá-
jékoztatta a képviselőket a 2019 
évre vonatkozó programnaptárról. 
Minden évben kérik a civil szer-
vezeteket, intézményeket, hogy 
küldjék a művelődési központba 
a tervezett programjaikat, hogy az 
időpontok ütközéseit el lehessen 
kerülni. Január elején az idei esz-
tendőre már több mint 160 ese-
ményt rögzítettek a naptárba, és 
még több szervezet készíti az idei 
terveit. 
A főbb városi eseményeket időben 
beírták a naptárba. A turistákat 
vonzó rendezvényeket kiemelt 
időpontokban tartják meg. A cél 
változatlan, hogy minden hétvé-
gén legyen sok embert érdeklő 
esemény.
A Szőlő Jövésnek Könyvébe idén 
is április 24-én jegyzik be a haj-
tásokat. 
Májusban nem lesz Kodály Ün-
nep, mert a szerkezete eltér a 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
160 évfordulójára tervezett kóru-
sok találkozójától.
Előre is lehet gratulálni a Hajnal-
csillag Néptáncegyüttesnek, mert 
május 18-án tartják meg a meg-
alakulásuk 30. évfordulóját.
A testületi ülés időpontjában még 
nem szerepelt a programok kö-

zött a Holocauszt vagon tervezett 
Kőszegre érkezése, amely a tragi-
kus deportálás 75. évfordulójának 
bemutatását szolgálja. Majd a 
vasútállomáson várja a látogatóit, 
akik addigra – ugyancsak a tervek 
szerint – láthatják az akkor már 
felavatott emléktáblát is. Kőszeg 
sajátos földrajzi viszonyai miatt 
zsidók ezreit deportálták Kőszegre. 
(A testület ülésen az is elhangzott, 
hogy két évvel később a németeket 
ugyanezen állomásról indították el 
az ismeretlen világba.)
A Kőszegi Várszínház június 1. és 
július 31. között várja a nézőket 
különböző előadásokkal. 
Az Ostromnapokat augusztus 2 
– 4. nap között tartják, a zárásra 
augusztus 30 – 31-én kerül sor a 
Végvárak Fúvószenekari Találko-
zójával együtt. Az előzetes adatok 
szerint augusztusban három ifjú 
pár a boldogító igen kimondása 
után a Jurisics várban tartja meg a 
lakodalmát. 
A Kőszegi Szüret rendezvényeit 
szeptember 27 – 29-én tartják, 
egyidőben a 30 éves testvérvárosi 
kapcsolatok ünneplésével. Az Orso-
lya-napi Vásárra október 19 – 20-
án várják az érdeklődőket. 
Majd újra megkezdődik az Advent 
időszaka.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám 2019. február 18-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Szakorvosi teljes körű szemvizsgálat
és vény felírás

Szemüvegkeretek 20% 
Multifokális szemüveglencsék 30%                                              

kedvezménnyel
Szemüveglencséjéhez a felületkezelést ajándékba adjuk!

OUTLET SZEMÜVEGBOLT
Páratlan Akciók és Kedvezmények Üzlete

Szemüvegkeretek, Napszemüvegek kiárusítása 
–20% –30% –40% –50% 
Komplett Szemüvegek 12990 Ft-tól

Ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás
Vizsgálatot végzi: Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista
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Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése
Idén megépül a Pogányi út és több 
kerékpáros fejlesztés.
Kőszeg déli városrészének köz-
lekedésfejlesztése (Támogatási 
szerződés száma: TOP-3.1.1-15-
VS1-2016-00001) egy komplex, 
Kőszeget és térségét érintő fenn-
tartható közlekedésfejlesztési kon-
cepció része, amely már évekkel 
korábban meghatározásra került 
a város Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiájában, és Vas Megye 
Integrált Területi Programjában 
egyaránt.
A projekt célja a településrész 
közlekedési úthálózatának kerék-
páros-baráttá alakítása kerék-
párforgalmi létesítmények kije-
lölésével és építésével, lakóutcák 
burkolat-felújításával, a Rákóczi és 
Rohonci utcák tehermentesítésével 
és biztonságossá tételével. A tevé-
kenységek a Pogányi utat, a Gábor 
Áron, a Forintos Mátyás és a Rákó-
czi Ferenc utcát érintik. 
A fejlesztés fő eleme a Pogányi út 
hiányzó szakaszának kiépítése a 
TESCO parkoló és a lakótelepi 

körgarázsok között a kapcsoló-
dó csapadékvíz elvezető rendszer 
megvalósításával együtt. Az útsza-
kasz kiépítése után tehermentesítő 
funkciót lát majd el a Rákóczi és 
Rohonci utcák forgalomcsillapítása 
érdekében. Az útszakasz tervezett 
hossza közel 600 m, tervezett bur-
kolatszélessége 7 m. A Gábor Áron 
utca és Pogányi út között új gyalog- 
és kerékpárút épül, melynek terve-
zett hossza több, mint 50 m.
A Forintos Mátyás utca teljes ke-
resztmetszetű felújítása történik 
meg vegyes használatú útként. A 
gépjármű közlekedés egyirányú 
lesz a Gábor Áron utca irányába, a 
kerékpáros részére pedig kétirányú. 
A Rákóczi utca felől forgalomlassító 
sziget készül. A felújítás tervezett 
hossza több mint 100 m. Az átépí-
téssel biztonságosabbá válik az út-
szakasz, ahol kapcsolódó csapadék-
víz elvezetés is megújításra kerül.
A Gábor Áron utca kiépítésénél új 
burkolat készül teljes pályaszerke-
zet cserével, egy oldali nyílt árokkal 
és a kerékpáros forgalom biztosítá-

sával. A felújítás tervezett hossza 
több mint 300 m, tervezett széles-
sége 6 m.
A közlekedésfejlesztést célzó pro-
jekt kiegészítéseként a KRAFT ke-
retében sor kerül a Kiss János utca 
Műemlékvédelmi szempontoknak 
is megfelelő felújítására és csapa-
dékvíz elvezetési rendszerének kor-
szerűsítésére is. A Kiss János utca 
nyugati végén csatlakozik a Vár-
körhöz, míg keleti végén a Malom 
árok hídjához, mely a későbbiekben 

kerékpáros gyalogos hídként funk-
cionálhat majd. Az utca teljes ke-
resztmetszetű felújítása után vegyes 
használatú útként fog működni, ez-
által teremtve kellemes és biztonsá-
gos útvonalat a gyalogosoknak és a 
kerékpározóknak a Gyöngyös partja 
és a belváros között. 
A projekt megvalósítása után az 
Önkormányzat a kerékpárosok 
számának további növekedését és 
a közlekedésbiztonság javulását 
várja.

Pedikűr – Lábápolás – Fußpflege
Kőszeg, Szűk utca 3.

Grozdits Virág
+36 30 342 22 84
Kőszeg és környéke
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Most, így az év kezdetén szeretném 
tájékoztatni Önöket röviden arról, 
hogy a Széchenyi 2020 program 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ramjának kőszegi projekjeinek meg-
valósítása hol tart, illetve mi várható 
ezekkel kapcsolatban ez évben.
–  Kezdeném a sort a „Gyer-

mekellátási szolgáltatások fej-
lesztése” című projektünkkel, 
mely az összes óvodát érinti. A 
Központi, a Felsővárosi, vala-
mint a Kőszegfalvi tagóvodák 
felújítása, korszerűsítése már 
megtörtént a tavalyi év során. 
Január első felében elkezdő-
dött az Újvárosi Óvoda fel-
újítása is, mely tartalmazza a 
konyha teljes rekonstrukcióját, 
az elektromos hálózat teljes 
cseréjét, a csoportszobák rész-
leges felújítását, a teljes belső 
festést, valamint az udvar tel-
jes kertészeti megújítását, új 
eszközök elhelyezését. Mind-
ezen munkálatokkal április 
30-ig végezni kell a kivitele-
zőnek.

–  A város számtalan részét érinti 
a „Csapadékvíz elvezetés kor-
szerűsítése” projekt, melynek 
jelenleg zajlik az I. ütemének 
kivitelezése. Ennek keretében 
a Missziósház és a Látoga-
tóközpont környékén folynak 
munkálatok, majd várhatóan 
a tavasz végén kezdődhet el 
az Auguszt János és Bajcsy-
Zs. utcákat erősen érintő nagy 
méretű csapadékvíz  elvezető 
rendszer kiépítése. A projekt II. 
ütemének jelenleg folyamat-
ban van a közbeszerzési eljá-
rása a kivitelező kiválasztására. 
Az eljárás zárultával várhatóan 
tavasz végén indulhat a munka 
a Szőlőskert utcában, a Király-
völgyben, a Gábor Áron utcá-
ban és Kőszegfalván is.

–  A mindnyájunk számára na-
gyon fontos és várt Pogányi 
út megépítése rövidesen el-
kezdődhet, a munkaterület át-
adása megtörtént. Ezzel együtt 
kerül kivitelezésre a Gábor 
Áron és Forintos Mátyás utcák 
útburkolatának cseréje, kerék-

párút kialakítással együtt. Ezen 
munkákat október 31-ig el kell 
végezni a kivitelezőnek. A köz-
lekedésfejlesztési projekt része-
ként újulhat meg teljes egészé-
ben a Kiss János utca burkolata 
és csapadékvíz elvezető rend-
szere is. A kivitelezés várhatóan 
a nyár elején kezdődik el és az 
év végére fejeződik be.

–  Úgy gondolom, hogy ugyan-
csak nagy várakozás előzi 
meg a „Zöld város program” 
megvalósulását, ami az új piac 
és vásárcsarnok megépítését, 
illetve a teljes városmajor át-
alakítását jelenti. Sajnos az 
első közbeszerzési eljárás – a 
kivitelezésre –, eredménytelen 
lett, ezért a terveket némileg 
át kellett dolgoztatni, hogy a 
következő közbeszerzés ered-
ményes lehessen. Az új eljárás 
talán március végére lezajlik és 
reményeink szerint áprilisban 
megkezdődhet a kivitelezés, 
ami első lépésként a garázs-
sor bontását és a volt tűzoltó 
laktanya vásárcsarnokká ala-
kítását jelenti. A jelenlegi piac 
parkolóvá történő átépítése 
csak azt követően kezdődhet 
el, ha az új piac és vásárcsar-
nok már tudja fogadni a vevő-
ket. A városmajor átalakításá-

nak munkálatai – ha minden 
jól megy – várhatóan az év 
végéig befejeződnek. A „Zöld 
város” program részeként kerül 
majd átépítésre a Várkör keleti 
szakasza, melynek I. üteme – a 
Fő tértől a Kiss J. utcáig – vár-
hatóan az év II. felében kezdő-
dik el és áthúzódik a következő 
évre a befejezése.

–  Fontos a város idegenforgal-
mának növelése érdekében 
a „Turizmusfejlesztés” pro-
jektünk, melyre vonatkozóan 
rövidesen aláírásra kerülhet a 
Támogatási szerződés, majd 
ezt követően indulhat el a ter-
vezés és várhatóan jövőre lesz 
a kivitelezés jelentős része. A 
projektnek talán legjelentő-
sebb része lesz a volt vasúti 
nyomvonalon megvalósuló 
kerékpárút, melyen keresztül 
közvetlenül lehet majd kapcso-
lódni az ausztriai kerékpárút 
hálózathoz. A rendezvényeink 
színvonalát minden bizonnyal 
növelik majd az új eszközök, 
melyeknek a beszerzése remé-
nyeink szerint a nyár végére 
megtörténhet.

–  A Jurisics Miklós Ipari Parkunk 
fejlesztéséhez, bővítéséhez is 
nyertünk 180 millió forintot.  A 
Támogatói szerződés megkötése 

után indíthatjuk el a tervezte-
tést, majd azt követően az ered-
ményes közbeszerzési eljárás 
lezárultával 2020-ban lehetsé-
ges a kivitelezés elkezdése.

Természetesen a fentebb felsorol-
takon kívül is lesznek még 2019-
ben kisebb-nagyobb fejlesztések és 
fejújítások, melyekről azt követően 
tudom tájékoztatni Önöket, ha 
már elfogadta a képviselő-testület 
a város 2019. évi költségvetését, 
mely várhatóan február közepén 
meg fog történni.
Végezetül kívánok mindnyájuknak 
sok-sok vidám farsangi bált és ösz-
szejövetelt!

Huber László
polgármester

A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat 

gyártó üzemébe várunk Téged CSOMAGOLÓ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása 
érdekében használunk. 
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények 
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy termékeinket az előírásainknak megfelelően 
csomagolod.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és vizuális ellenőrként folytathasd nálunk a 
munkád. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 
havonta 2 szabad hétvégét, 
1 évre előre megadott fix munkarendet, 
számos programot, 
béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com
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 Konténer szállítási díjak 2019. évre

Tiszta inert hulladék
(tégla, cserép, beton, aszfalt, terméskő, termőföld)

3 m3 5 m3

nettó bruttó nettó bruttó

Kőszeg, Kőszegfalva 18000 22860 30000 38100

Cák 22000 27940 36000 45720

Horvátzsidány,    Kőszegszerda-
hely,  Lukácsháza 24000 30480 39000 49530

Kőszegdoroszló, Nemescsó,
Velem, Kiszsidány 26000 33020 41000 52070

Bozsok, Pusztacsó, Ólmod 28000 35560 43000 54610
Kőszegpaty, Peresznye,
Gyöngyösfalu 30000 38100 45000 57150

Trianoni-kereszt
A Trianoni-kereszt felújítása és kilá-
tópont létesítése az Interreg Auszt-
ria-Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program kereté-
ben valósult meg az alpannonia® 
plus projekt finanszírozásában 
bruttó 3,4 millió Ft-ból. Az elmúlt 
év végére elkészült a felújítása, és 
egy elszánt csapat kigyalogolt a 
havas tájon a hegyoldalba a hiva-
talos átadásra. Az 
osztrák, vagyis az 
egykori magyar 
területekre néző 
kereszt megújult, 
a munkálatok 
során tudatosan 
megmaradtak az 
utókornak a fegy-
verektől szárma-
zó lövésnyomok. 
A hegyoldalban 
megépült fából 
egy padozat, hogy 
a turista jól belás-
sa a szép, erdős 
tájat. A felújítás 
célja a múlt em-
lékeinek megőrzé-
sén túl elsődleges 
volt a turisták szá-
mára jobb és biztonságosabb körül-
mények biztosítása. Ezért dolgoz-
nak egész évben a GesztenyeKék 
Természetbarát Egyesület tagjai, 
elvégzik a környezet karbantartá-
sát. Az arrajáró turisták  a régmúlt 
egykori magyar területeit láthatják 
közelről. Básthy Béla alpolgármes-
ter szimbolikusnak nevezte, hogy 
az osztrák és a magyar partnerek 
összefogásának köszönhetően a 
határon átnyúló együttműködési 
programban valósult meg a Triano-
ni-kereszt felújítása.

Huber László polgármester arra 
emlékeztetett, hogy az emlékhe-
lyen 1882-ben Chernel Kálmán 
állíttatott kőpadot, majd a békedik-
tátumra figyelmeztetve 1936-ban 
emelték fel a vasbetonból készült 
keresztet. Az előző rendszerben itt 
húzódott – a szigorúan ellenőrzött 
– határzár, és csak 1989-től lett 
látogatható ez a terület.

–Trianon tragédiája ma is arra int 
minket, magyarokat, hogy itt a 
Kárpát-medencében fogjunk össze, 
ne engedjük el egymás kezét – fo-
galmazott Ágh Péter országgyűlési 
képviselő.
A Trianoni-kereszt felújítására vo-
natkozó terveket Bukits Zoltán 
készítette, a kivitelezést – Kalte-
necker Lajos csapata – a Kőszegi 
Forrás Kft. végezte el az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatósága szak-
mai felügyelete mellett.

KZ

Konténerszállítás
A Kőszegi Városüzemeltető Non-
profit Kft. felajánlja konténerszál-
lító kapacitását a kőszegi és Kő-
szeg környéki lakosság és gazda-
sági társaságok részére az alábbi 
feltételek és díjtáblázat szerint. 
Konténer rendelhető:

94/563-118 és 

a +36/30/600-6324
telefonszámokon. 

Az árak érvényesek: 2019.02.01-
től visszavonásig, de a szállítási díj 
a lerakási díjat nem tartalmazza. A 
lerakási díj mértéke 18.000 Ft/t 
+ ÁFA a hulladéklerakón kiállított 
mérlegjegy alapján.

STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 
9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz., postacím: 9401 Sopron, Pf. 101  
telefon: 99/505-790, fax: 99/505-799, e-mail: stkh@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu 

 

 
 
 
 
 
 

Az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.
KŐSZEGI TELEPHELYÉRE munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe, teljes munkaidős,
egyműszakos munkarenddel:

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

• 8 általános iskolai végzettség
• C kat. jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• GKI igazolvány
• tehergépkocsi vezető gyakorlat

NEHÉZGÉPKEZELŐ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben:

• 8 általános iskolai végzettség
• nehézgépkezelői jogosítvány

Előny: C kategóriás jogosítvány

RAKODÓ
Elvárások a munkakör betöltőjével szemben: jó fizikai állapot, 
megbízhatóság. Munkavégzés helye: Kőszeg és a környező falvak. 

Várjuk jelentkezését munkanapokon 6.00-15.00 óra 
között a 30/352-6270-es telefonszámon.

Változás Kőszegfalván 
Ezúton értesítjük az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nevében a tisztelt lakosságot, hogy 
Kőszegfalván változott a szállítás rendje 2019.01.14-től. Az eddigi 
csütörtök helyett, hétfő lett a szál lítás napja, munkaszervezési 
okokból. A szelektív szállítás napja is módosul ezáltal hétfőre. 
Kérjük a lakosság megértését, türelmét.

A Kőszegi Hulladéklerakó új telefonszáma:
+36 94/200-255 (Munkaidőben hívható) 
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legyen mit enniük. Gábornak és Marikának 
két gyermeke van. Petyus Kőszegdoroszlón 
működik, nagyon ügyes kezű autófényező, 
de kick-box Európa-bajnok is. Legutóbbi 
eredményei egy világbajnoki és egy európa 
bajnoki ezüstérem.  Gyerekkorától a Kőszegi 
Fúvószenekar oszlopos tagja. Emellett ma-
gas szinten foglalkozik energiagyógyászat-
tal, hosszabb időt töltött Nepálban. Bármibe 
kezd, mindenben a tökéletességre törekszik. 

Kislányuk, Mónika közgazdászként végzett 
Tatabányán, majd a Corvinus Egyetemen 
pálinkamérnökként diplomázott. Ő lesz a 
versenyigazgatója a kőszegi Páratlan Pár-
latnapoknak. Közben több helyre hívják az 
országba pálinkaversenyekre bírálni. Elő-
adásokat tart a kőszegi Evangélikus Szak-
gimnáziumban a vendéglátást tanuló diá-
koknak. Gábor felesége, Marika biztosította 
és biztosítja ma is a vállalkozás hátterét, 
könyvel, az adminisztrációt végzi.
– Amikor leszereltem – 1981-ben – attól kezd-
ve nekem mindig volt állatom. Csirke, disznó, 
tojótyúk, nyulak, gyöngytyúk. Úgy tudtam, hogy 
a gyöngytyúk nem tud repülni. 1982-ben épít-
keztünk, üres telek volt a ház körül, csináltunk 
egy nagy kalyibát, háromezer gyöngytyúkkal.  
Egyszer aztán kiszabadultak és úgy elrepültek, 
mint a fácán, pedig életükben nem repültek 
még. Szemben a MÁV sportpályán lövöldöztük 
őket légpuskával. De jutott belőlük még a régi 
strand területére is. A gyöngytyúkot töröltük a 
vállalkozásból.                        
– Utána csak húscsirkével foglalkoztunk. Akkor 
a Sá-Ga-nak szállítottunk. (Sárvári Baromfifel-
dolgozó Vállalat.) Időközben Budapesten hús- és 
baromfiipari technikusi végzettséget szereztem, 
aztán rövid idő elteltével belevágtunk saját vá-
góhíd beindításába.1992 decemberében indult 
meg a csirke vágóhíd. Mindig maradt plusz-
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Kávészünet Rátz Gábor húsbolt tulajdonossal
 Ma is emlegetik postás múltját

A Gyöngyös-patak jobboldalán lévő Rátz 
kertészetet Lágler Antal alapította 1932-
ben. Rátz Gábor anyai nagyapja volt ő, aki-
nek Gábor édesanyja volt az egyedüli gyer-
meke. Amikor férjhez ment Rátz Antalhoz, 
az egykori Iparcikk kirakatrendezőjéhez, 
szabadidejében már ő is bekapcsolódott a 
kertészetbe. Attól kezdve Rátz kertészet-
ként vált ismertté a vállalkozás. Rátzéknak 
három fiúgyermeke született. Gábor, Antal 
és Péter. A legkisebb, Peti kiskorában tra-
gikus balesetben meghalt. Rátzék egészen 
a nyolcvanas évekig kertészkedtek, aztán 
átálltak a koszorúkötésre. Gábor és Antal – 
nehéz szívvel – , de szüleik halála után a 
családi háztól megváltak. Ezen a hatalmas 
telken építettek két családi házat. Gábor 
a Kossuthban járta ki az általánost, zenei 
tagozaton. A zene szeretetét valószínűleg  
a művészetek iránti jó érzékkel megáldott 
édesapja plántálta belé, aki ugyan amatőr-
ként, de nagyon szépen hegedült. Gábor 
meg az Úttörő Fúvószenekarban trombitált. 
Tizenkét évesen már a Felnőtt zenekarba 
is bevették és harminc évig le sem tette a 
hangszert. A szereplések, meg a heti két 
próba a vállalkozása indulásakor már nem 
fért bele az idejébe. Szombathelyen a Rudas 
László Közgazdasági Technikumban érettsé-
gizett, mérlegképes könyvelői, adótanács-
adói képesítéssel. Ebben a munkakörben 
azonban sohasem dolgozott. A középisko-
lában a harmadik évfolyam után Kőszegen 
az OTP-ben töltötte nyári szakmai gyakor-
latát. Főnökei, és a beosztottak is megked-
velték, érettségi után hívták is a bankba. A 
Posta többet kínált, rövid gondolkodás után  
őket választotta. Emberekkel bánni mindig 
szeretett, már hároméves korától minden 
szerdán és szombaton a piacra járt a Lágler 
nagymamával, akitől sokat tanult. Csodála-
tosan bánt az emberekkel, ez nagyon tet-
szett a kisfiúnak. A Postánál a katonasággal 
együtt közel 12 évet töltött. Egy évig újsá-
got hordott, majd egyesített kézbesítővé 
avanzsált, ami annyit tett, hogy a Felsőgyár-
tól Sobakig (Kőszegfalva) övé volt a terület, 
napi 25 kilométert motorozott. Akkoriban 
olyan voltam – idézi fel Gábor – mint az 
ószeres, csak én nem mindent veszek, ha-
nem mindent viszek. A motorja úgy nézett 
ki mint a karácsonyfa, tele csomagokkal, 
levelekkel, nyugdíjfizetéskor pénzzel. Volt, 
hogy a Gulner-malomnál elakadt a hófúvás-
ban a kenyeres, meg a tejes autó. Telerakták 
a motorja hátsó dobozait kenyérrel és tej-
jel, egyes fokozatba kapcsolt és a szántá-
son keresztül bevitte a boltba az árut, hogy 

ban, amit saját magunk kezdtük vágni, voltak 
vevőink, házhoz vittük. Start hitel segítségével 
indultunk. Küzdelmes időszak volt a kezdet. Még 
el sem kezdődött az építkezés, már látható volt, 
hogy bővítenünk kell, mert nem tudjuk a költ-
ségeket sem kitermelni. Kezdetben édesapám 
reggelente az éjszaka vágott, friss csirkét vitte 
a kőszegi piacra és árulta. A csúcson 28 alkal-
mazottal üzemeltünk. Vágtunk, daraboltunk, 
csomagoltunk, fagyasztottunk. Szállítottunk 
éttermeknek, konyháknak. Huszonöt évig csi-
náltuk. Kilenc boltunk, viszonteladóink is voltak. 
Küzdelmes 20 év után elkezdtünk visszafelé fej-
leszteni. A jövedelmezőség csökkenni kezdett, és 
látva, hogy gyermeink közül egyik sem kívánja 
folytatni, ez tűnt a megfelelő megoldásnak. Meg 
aztán kissé belefáradtunk. Most itt van az egy-
kori csirkevágóhíd árván, a teljes felszereléssel, 
berendezéssel. Ezt a fiatalok úgy mondanák, 
hogy: -kuka! Jó esetben rosszvastelep a sorsa. 
Beletelt pár évembe, mire feldolgoztam, elfo-
gadtam, hogy befejeződött.
– Most egy olyan üzletem van, mely Kőszegen 
és a környékén párját ritkítja,  – régi értelemben 
vett – húsüzlet. Egy komplett hentesbolt. Csak 
egy  van belőle a közelben és távolban.  Veszünk 
egész csirkét, csirkedarabokat, aztán filézünk, 
darabolunk, fél disznót, tőkehúst tartunk. Csak 
hagyományosan előállított húskészítményeket 
árusítunk. Bükkfával füstölt sonkát, szalonnát, 
kolbászt, ízletes, házias töpörtyűt. Hagyományo-
san pácolással, sózással, füstöléssel készült hen-
tesárut forgalmazunk az üzletemben. Szigorúan 
elhatároztam, csak olyan dolgokat árusítok, 
amelyek hagyományos technológiával lettek 
előállítva. Bevallom, ez az üzlet a szívem csücs-
ke és egy kis kárpótlás a csirkevágóhíd után. 
Jól érzem magam ebben a munkában, amely-
ben hatékony segítségem kolléganőm, Erika.                                                                            
– Az emberek szeretete is jól esik. A visszatérő 
vásárlók mellett még ma is sok az új arc, és ez 
feltétlenül nagy örömmel tölt el. Azt jelenti, hogy 
valamit jól csinálunk.                                  
– Postás koromból a régiek a mai napig megke-
resnek, vásárolnak nálam, és szívesen idézik fel a 
múlt eseményeit. A postás állás bizalmi állás volt, 
nem tudhatta meg a szomszéd, hogy a másiknak 
mennyi nyugdíjat vittem, vagy kinek jött bírósági 
értesítője. Nem lett volna szívem a csomagérte-
sítőt átadni, hogy jöjjenek be érte a postára, a 
városba. Inkább kivittem a küldeményt. Vissza-
felé jövet elhoztam az idősek gyógyszer recept-
jét, kiváltottam, másnap vittem a gyógyszert. 
Sobakban azért szerettek, mert olyan nem volt, 
amit nem csináltam meg nekik. Postás korom-
ban is mindent megcsináltam, mert szeretem az 
embereket, így vagyok a hentesüzlettel is.
    Kiss János
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Mindig nagyobb üzletbe költöztek
Január 10-én az egykori 
„Gesztenyés ABC” helyén 
(Rákóczi út 25.) megnyílt 
a Fókusz Üzletlánc boltja, 
amely a Temető utcából köl-
tözött ide. Horváth Zoltán 
tulajdonos elmondta, hogy 
az üzletlánc országosan öt 
egységet üzemeltet, az átköl-
tözést a kőszegi vásárlók igé-
nyei tették szükségessé. Egyre 
többféle árut, szezonálisat is 
keresnek náluk a vevők, eh-
hez igazítják az üzletpolitiká-
jukat, emiatt vált szükségessé 
a nagyobb eladótér. Az első 

boltot 1998. június 23-án nyitották 
meg a mostanival szemben lévő 
házban. Fél év után átköltöztek a Fő 
tér 2-be (jelenlegi péküzlet), mert 
ott és akkor közelebb kerültek a vá-
sárlókhoz. Majd 2005-ben bővültek 
a szomszédos, nagyobb helyiséggel, 
ahol most a tejivó működik. Két év 
múlva a Raiffeisen Bank bérelte ki 
ezt az épületet, ezért a Temető utcá-
ban nyitották meg újra az üzletet. Az 
először tágasnak tűnő üzlethelyiség 
egyre kisebbnek bizonyult az áruvá-
laszték bővülésével. 
Tavaly június 23-án volt a vállal-
kozás indításának 20. évfordulója, 

de már a tulajdonosok tervezték 
a nagyobb üzletbe való költözést. 
Az elmúlt év nyarán az egyko-
ri Gesztenyés ABC falára kikerült 
a „kiadó” tábla, és ezt követően 
megkezdődtek a bérlésre vonatko-
zó tárgyalások.
Január 10-én megtörtént az átköl-
tözés, amit a vásárlók pozitív véle-
ménnyel értékeltek. Nagyméretű, 
áttekinthető az eladó tér, van bőven 
hely a sorok között. Horváth Zoltán 
szavai szerint az üzletpolitika nem 
változik, a vásárlók igényei szerint 
folyamatosan bővítik a választékot. 
÷Köszönjük a kőszegi és a kör-
nyékbeli Kedves Vásárlóknak, 
hogy a 20 év alatt – a sok költözés 
ellenére is – velünk maradtak.”

Járóbeteg ellátás
Az önkormányzat a Markusovszky 
Egyetemi Oktatókórházzal kötött 
megállapodása alapján a járóbeteg 
szakellátásban felmerülő többletki-
adásokat Kőszeg város finanszíroz-
za. Az elmúlt években ez nem jelen-
tett jelentős többletet, de 2018-ban 
változott a helyzet. December 20-
án a testületi ülésen elhangzottak 
szerint a járóbeteg szakellátáson 

kevesebben jelentek meg, és ez nö-
velte a többletkiadást.
A 2018. évi költségvetésbe terve-
zett keret majdnem elfogyott, a 
kórház által 2018.II.negyedévre 
(4.7 millió Ft) és a 2018.III.ne-
gyedévre (2.6 millió Ft) kiállított 
számlák alapján. Ezért a képvise-
lők a költségvetés átcsoportosítá-
sára vonatkozó javaslatot tárgyal-

tak, és fogadtak el. Az éves keret 
(4 879 435 Ft) növelése vált szük-
ségessé 7 012 678 Ft összegre.  
Tóth Gábor kérdésére, hogy ren-
delkezésre áll-e a költségvetésben 
a kétmillió Ft-ot  meghaladó több-
letkiadás, igenlő választ kapott. 
Plech Tibor arról beszélt, hogy el-
fogadja azt, hogy a kórház kimu-
tatja a többetkiadást, majd azt 
kérdezte, hogy történtek-e olyan 
egyeztető megbeszélések, hogy 
hasonló különbség 2019-ben ne 

jelenjen meg, pontosabb lehessen 
a tervezés.
A válasz szerint a problémát alap-
vetően az orvoshiány okozza. A TB 
által alapvetően jól finanszírozott 
fül, orr, gégészet orvosa is beteg 
lett, és ez is okozhat az idei eszten-
dőre is előre nem látható költsége-
ket.  A költésvetés tervezési idősza-
kán túl több más olyan körülmény 
is elfordulhat, amelyet nem lehet 
befolyásolni, illetve előre látni. 

KZ

Bécsi Lager
December 20-án a testületi ülés 
természetes részeként Huber László 
polgármester eredményes munkát 
értékelő oklevelet adott át. Ezúttal 
a városi elismerést Kiss András a 
Kőszeg Sör megteremtője, ismételt 
létrehozója vehette át a képviselők 
tapsa kíséretében. A városvezető 
először arról beszélt, hogy évtizedek 
alatt a kőszegi bor sok érmet szer-
zett a gazdáknak. Éppen ezért is a 

Kőszegi Sör egy színfolt lett a város 
életében. Azért is, hiszen a Kősze-
gi Sör – Bécsi Lagere bronzérmet 
kapott egy nemzetközi versenyen. 
A versenyt Brüsszel közelében, 
Mechelen történelmi sörfőzdéjében 
rendezték meg. A hetedik alkalom-
mal megrendezett versenyre 48 or-
szágból neveztek, nyolc kategóriá-
ban összesen 1522 sörtermékkel. A 
pontszámokat nemzetközi, 88 tagú 
zsűri ítélte oda. Kiss András munká-
jának elismeréseként mostanra már 
létező márka a Kőszegi Sör – fejezte 

ki álláspontját a városvezető, és ki-
fejezte bizakodását, hogy a jövőben 
is jó eredmények születnek.

Közvilágítás
fejlesztése
December 20-án a testületi ülésen 
Kiss Péter tájékoztatta a képviselő-
ket, hogy Kőszeg közvilágítás kor-
szerűsítéséhez az E.on szombathe-
lyi telephelyére megérkezett 1500 
db lámpatest. 
Bízni lehet abban, hogy januárban 
elkezdődik a csere, vagyis a korsze-
rűsítés.

Kiadó Kőszegen
Vadonatúj, gépesített, modern 
minigarzonomba pedáns, na-
gyon igényes albérlőt keresek. 
Bútorok, konyhai gépek vado-
natújak, kertkapcsolatos, telje-
sen szeparált 35m2 franciaágyas, 
amerikai konyhás. 70E + rezsi
/radiátoros, jól szigetelt/ Max: 2 
személynek. T: 0630 448 3341
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Kőszeg külkapcsolatai
A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület 
2018. december 20-án számolt 
be az elmúlt évi munkájáról. Az 
önkormányzattal feladatátvállalási 
szerződést kötöttek, és ez alapján 
végzik munkájukat. Keszei Balázs 
bizottsági elnök a testületi ülésen 
elmondta, hogy az egyesület „a vá-
ros külkapcsolatainak első számú 
átfogója és lebonyolítója”. A szak-
bizottság és a képviselő-testület   
köszönettel fogadta el a beszámo-
lót. Ennek írásos részéből néhány 
részletet közzéteszünk.

Kőszegnek 5 olyan testvérvárosa 
van, amelyet szerződésben is rög-
zítettünk: a németországi Vaihingen 
an der Enz (1989), az ausztriai 
Mödling bei Wien (1989), a hor-
vátországi Senj (2010), a szlováki-
ai Szenc (2014), valamint a szintén 
szlovákiai Nyitragerencsér (2015).
Szintén hivatalos dokumentum 
rögzíti azt, hogy tagjai vagyunk a 
„Jumelage” elnevezésű nemzet-
közi partnervárosi szövetségnek 
(1995), amelynek jelenleg 6 – 9 
tagja van, valamint a jelenleg 28 
tagú „Douzelage” elnevezésű Euró-

pai Uniós kisvárosi partneri szövet-
ségnek (2004). 
Igazság szerint nem lehet meg-
határozni, hogy egy-egy település 
hány testvérvárossal tud kapcsola-
tot tartani, hiszen ez sok tényezőtől 
függ. Az biztos, hogy Kőszeg rend-
kívül népszerű, és különleges or-
szágosan is az összesen 40 testvér-
várossal. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy mindegyikkel folyamatos a 
kapcsolat.
A testvérvárosi kapcsolatok kiala-
kítása és fenntartása növelheti egy 
település turisztikai látogatottságát, 
javíthatja annak imázsát, segítheti 
marketing kommunikációs tevé-
kenységét, növelheti ifjúságpoliti-
kai lehetőségeit, javíthatja annak 
közoktatási színvonalát, színesítheti 
kulturális és művészeti életét, élén-
kítheti sportéletét. Mindezeket az 
előnyöket Kőszeg esetében tapasz-
talhatjuk, de minden területen lehet 
még a pozitív hatásokat növelni.
Bilaterális kapcsolatainkat elsősor-
ban a Városháza szervezi, ameny-
nyiben szükséges az egyesület 
segíti ezt a munkát. Ugyanakkor a 
Douzelage városokkal való kapcso-

lattartás szinte csak az egyesület 
feladata.
A lakosság nagy többsége nincs 
tisztában azzal, hogy milyen 
testvérvárosi kapcsolata van vá-
rosunknak. Többségük esetleg 
Vaihingenről tud, de ezt is szinte 
rosszallóan emlegetik, mert azt 
hiszik, hogy a város vezetése sokat 
költ e kapcsolatra.
Vaihingennek mi vagyunk az egye-
düli testvérvárosa, így természete-
sen sokan tudnak róla, ismerik vá-
rosunkat – már csak azért is, mert 
utcát is neveztek el Kőszegről – mi 
ezt szintén megtettük. Van olyan 
Douzelage partnervárosunk, Bad 
Kötzting, ahol a helyi újság egy-
egy oldalas képekkel ellátott cikket 
jelentetett meg mindegyik városról. 
Marsaskalában (Málta) egy mo-
dern képzőművészeti alkotás örö-
kítette meg az összes Douzelage 
partnervárost, a lengyel Chojnában 
pedig rózsakert hirdeti a partnerte-
lepüléseket. E területen tehát még 
lehet – és kell – előre lépni.
Kőszeg testvérvárosi kapcsolataira 
csak néhány együttműködési forma 
jellemző, elsősorban a kisebb cso-
portok látogatása, rendezvényeken 
való részvétel, ifjúsági cserék. Hi-
ányzik tehát a turisztikai, valamint 

a gazdasági együttműködés – az 
utóbbira nincs is nagyon reményünk, 
de turisztikai téren nagy lehetőségek 
rejlenek – a szakemberekkel össze-
fogva igyekszünk ezt kiaknázni.
A Testvérvárosi Egyesület idén két 
projekben dolgozott. Az Erasmus+ 
projekt (SAVE) kapcsán július ele-
jén egy egyhetes képzésre érkezett 
44 fő (török, lengyel, svéd, szlo-
vén). A másik projekt (EULOCAL) 
kőszegi találkozója csak négynapos 
volt, ide 28 külföldi (olasz, lengyel, 
máltai, német, holland) érkezett. 
Mivel közvetlenül utána kezdődött 
az Orsolya napi rendezvénysorozat, 
egy részük ezen is részt vett. 
Škofja Loka (a szlovén Douzelage 
város) polgármestere látogatott 
városunkba 22 munkatársával, 
mindössze egy éjszakát töltöttek el 
itt. Egyesületünk vendégelte meg 
őket egy vacsorával, és szintén mi 
biztosítottuk az idegenvezetőt a 
kőszegi városnézéshez, valamint 
a vasfüggöny múzeum látogatá-
sához. Második évben töltött itt 
6 diák és egy kísérőtanár 4 hetet 
szakmai gyakorlaton (Remicro 
Kft. és Szárnyas BT). 2019-ben is 
ugyanilyen módon érkeznek diákok 
ugyanilyen módon, ugyanide szak-
mai gyakorlatra.

Ha vendégek jönnek
Dr. Mátrai István, a Kőszegi Testvér-
városi Egyesület elnöke a lakosság 
minél nagyobb számának bevo-
nását tartja célszerűnek a város 
külkapcsolatainak ápolásába. Arról 
beszélt december 20-án a testületi 
ülésen, hogy a város civil szerve-
zetei, egyesületei gyakran utaz-
nak Szencbe, Nyitragerencsérre, 
Vaihingenbe, hogy bemutatkoz-
zanak. 2019 rendkívüli év, hiszen 
Mödlinggel és Vaihingennel harminc 
éves lesz a testvérvárosi kapcsola-
tunk, ezt méltón kell megünnepelni. 
Ahogy csoportjaink ellátogatnak a 
testvérvárosokba, hozzánk is ér-
keznek vendégek, akiket szívből 
fogadunk, mert csak így lehet iga-
zán egy kapcsolatot ápolni. A tanár 
úr elmondta, hogy az elmúlt évben 
a szlovén Douzelage partnerváros-
ból, Škofja Lokából egy éjszakára 
érkeztek Kőszegre vendégek. Csak 
egy városnézést kértek tőlünk, de 
az egyesület ugyancsak meglep-

te a csoportot: meghívta őket egy 
vacsorára. A gulyásleves és a tagok 
saját készítésű süteményei, no meg 
a híres vörösbor különlegessé tette 
az est hangulatát. A szlovén vendé-
geket meglepte, és meghatotta ez 
a vendégszeretet.
A külhoni kapcsolatoknak pontosan 
ez lenne a lényege: a vendég ta-
lálkozhasson az itt élőkkel, ismerje 
meg a magyar, a kőszegi családok 
életét, amit aztán az érintettek 
vissza is kaphatnak a viszont láto-
gatáskor. 
A Vaihingenbe érkező kőszegi cso-
port tagjai közül sokan családoknál 
éjszakáztak. Ma ez már – több ok 
miatt – ritkább, de mindig találnak 
egyéb közös programokat is. Ha 
vendégek jönnek, nem azt szeret-
nék, hogy saját városuk polgára-
ival, hanem velünk, kőszegiekkel 
találkozzanak. Egy tiszteletteljes 
kérés is elhangzott a testületi ülé-
sen a lakosság felé, mégpedig az, 

hogy alkalmanként egy-egy család 
fogadjon vendéget. Ideális lenne, 
ha egy-egy család szállást adna 
egy-két ide látogató vendégnek. 
Ez okozhat családi „kényelmetlen-
séget”, de nagyon kellemes beszél-
getős estéket, órákat is. Erre nem 
mindenkinek van lehetősége. Ám 
az is nagy érték, ha szállás nélkül 
invitálják a külhoniakat egy-egy 
étkezésre, vacsorára, beszélgetés-
re. Cserébe természetesen joggal 
várhatnak el valamilyen viszonzást. 
A kérés a testületi ülésen csak 
általánosan hangzott el konk-

rét időpontok nélkül. Ebben való 
részvételhez egy előzetes szándék 
jelzését köszönettel elfogadják a 
Kőszegi Testvárosi Egyesület tag-
jai. Az erről szóló pontos kérést az 
újság hasábjain is közzé teszünk, 
és érdemes olvasni – más hírek 
miatt is – a koszeg.hu honlapot, 
vagy a facebookon is meg tudják 
osztani majd az aktuális kérést. Aki 
erről többet szeretne tudni, vagy 
az egyesület tagjai közé belépni, 
érdeklődjön a lehetőségről e-mail-
ben: twinning@koszeg.hu.

KZ

Laki kertigép

Szombathely, 11-es Huszár út 196. • Tel: 94/327-496

Most hozza el fűnyíróját, fűnyírótraktorját, 
kapálógépét, hogy tavasszal ne bosszankodjon 

a hosszabb várakozási idő miatt.
Szervizünk rövid 
határidővel, garanciával 
vállalja kertészeti és 
építőipari kisgépek 
javítását. 24

80
55
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Olvasói levél

Így fogadtunk vendégeket
A testvérvárosi kapcsolat előt-
ti években már érkezett csoport 
Vaihingen an der Enz-ből Kőszegre. 
Először a labdarúgó csapat jött Kő-
szegre Uli Simacheck vezetésével. 
Akkor a Jurisich Miklós Gimnázium 
gondnoka voltam, és találtunk le-
hetőséget, hogy a kollégiumban 
adjunk szállást. 
Kőszeg város 1989 júniusában írta 
alá a testvérvárosi szerződést, majd 
5 – 6 évvel később Edith Geduldig 
és Gerda Zitzmann vaihingeni 
nyugdíjasok kezdeményezték a kő-

szegi kapcsolat felvételét. Erre a jól 
működő Pedagógus Nyugdíjas Klu-
bot ajánlotta Milos László. A klub 
vezetője akkor Döbrősy József volt, 
a tagok közül többen beszéltek né-
metül, én aktív dolgozóként segí-
tettem a működésüket. A kapcsolat 
lényege volt, hogy a vendégek a 
kőszegi klubtagok otthonában kap-
tak szállást, a reggelit és a vacsorát 
is a családok vállalták. Mi is fogad-
tunk évente vendégeket. Mindez 
erősítette a baráti kapcsolatokat 
a két város nyugdíjasai között. Ha 

elutaztunk, vaihingeni családok 
fogadtak bennünket, és szerveztek 
bőven közös programokat, sütöt-
tek, főztek nekünk. Emlékezetes 
maradt Mondl Bözsi néni tepsiben 
sült túrós csuszája, vagy Adelheid 
tortája. A több éves kapcsolat alatt 
nemcsak a városi rendezvényekre 
jöttek Kőszegre, hanem privát uta-
kat is szerveztek. Gerda Zitzmann 
buszos utakat szervezett Magyaror-
szágra, Kőszegre. Több alkalommal 
vendégül láttuk a csoportokat Láng 
József boros pincéjében. Egyik al-
kalommal, amikor Gerda Zitzmann 
a vaihingeni nyugdíjasokkal autó-
busszal érkezett, szintén családok-
nál volt az elszállásolás, és a teljes 
ellátás. Kirándulást tettünk Fertő-

rákosra és Balfra, ahol a vendégek 
közül többen ott születtek, de kite-
lepítették őket. Emlékezetes ma-
radt nekünk vendégfogadóknak, 
ahogy ők felidézték a múltjukat.
Gerda Zitzmann adománnyal se-
gítette a kőszegi Szociális Otthont. 
A Vöröskereszt közreműködésével 
egy teherautónyi kórházi ágyat 
hoztak, majd saját mikrobusszal 
ágyneműket.
A Pedagógus Nyugdíjas Klub kap-
csolata 20 éven át intenzív volt, de 
aztán egyre idősebbek lettek, töb-
ben eltávoztak. 
Jelenleg is van kapcsolatunk 
vaihingeni barátokkal, ha eljönnek, 
emlékezünk a régi időkre. 

Wächter Gyuláné

Európai ligetet vagy parkot hoznak létre
Dr. Mátrai István a Kőszegi Testvér-
városi Egyesület elnöke elmondta 
december 20-án a testületi ülésen, 
hogy a városnak be kell adnia a 
testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
érdekében a pályázatot, amely-
nek február 1. a határideje. Azért 
is fontos, mert idén Vaihingennel, 
Mödlinggel 30 éves a kapcsolat. 
Huber László polgármester arról 
tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a 30 éves kapcsolatok ünneplé-
sére 2019 szeptemberében kerül 
sor Vaihingenben a Strassenfesthez 
kapcsolódva, Kőszegen pedig a 
szüreti programok keretében.
A testületi ülésen az egyesület el-
nöke az idei tervek közé sorolta a 
városban lévő testvérvárosi táblák 
felújítását, mert néhány darab már 
erősen megviselt állapotban van.
Ugyancsak tervként került szóba, 
hogy az egyesület létrehoz Kő-

szegen egy Európai ligetet vagy 
parkot, ahol közszemlére tudják 
tenni a város külkapcsolatait. Majd 
elkészítik ennek terveit, és annak 
megvalósításáról a képviselők 
döntenek.
Dr. Mátrai István tőle szokatlan tá-
jékoztatást adott a képviselőknek. 
Szavai szerint nem illik önmagun-
kat dicsérni, de ezúttal a Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesület szem-
pontjából kivételt tett. Az elmúlt 
évben a nagyobb csoportok 566 
vendégéjszakát töltöttek el Kő-
szegen, és ebből a városnak 215 
ezer Ft idegenforgalmi adóbevé-
tele származott. Ha hozzáadjuk, 
hogy ehhez éttermi szolgáltatások, 
vásárlások is tartoztak, akkor vi-
lágossá válik, hogy minden ilyen 
projekt mennyire előnyös a város-
nak. Az adóbevételhez a kormány 
az érvényes szabályozás szerint 

még egyszer ennyit tesz hozzá, így 
a város kasszája 430 ezer Ft-tal 
gazdagodott. Az egyesület évente 
az önkormányzattól százezer Ft tá-
mogatást kap. 
Az már az önkormányzat éves 
költségvetéséhez tartozik, hogy az 

idegenforgalmi adó visszavándorol 
a turizmust szolgáló programokra. 
Az önkormányzat egy szerződésben 
arra vállalt kötelezettséget, hogy az 
idegenforgalmi adót – meghatá-
rozott rendszer szerint – átadja az 
Írottkő Naturparkért Egyesületnek 
a városi programok megvalósítása 
érdekében.

KZ



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. 

Tena
Napraforgó
Étolaj
1 l

Magyar Túró
250 g, 1116Ft/kg

Tüskeszentpéteri
Finomliszt
Bl-55, 2 kg, 150Ft/kg

ar Túróaar Túró

Gazda Véres Hurka Gazda Sütőkolbász
Grill vcs.

Palini Füstölt-Főtt
Császárszalonna vf.

Magyar Tejföl
20%, 330 g, 815Ft/kg

Pick Olasz Felvágott

Pápai
Disznósajt
gyomorban
vf. 

Coop
Párizsi Rúd

Palini Füstölt
Csemege szalonna

Csirke Comb egész
előhűtött vagy fagyasztott

Sertés Máj előhűtött

Leves Zöldség

500 g, 598Ft/kg

Fornetti
Barackos előkelesztett

Mandarin

Sertés Oldalas előhűtött

Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott

Citrom

Hagyma

Fornetti Hot-Dog
150 g, 1260Ft/kg
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A tavasz érkezéséig
December 14-től a lakótelepen 
a sporteszközök felhasználásával 
lehet mozgatni a télen elpuhult 
izmokat. A hideg és havas időjárás 
ellenére néhány sportos személy 
ezt az átadás napján meg is tette. 
A hőközpont melletti területre 16 
multifunkcionális eszközt helyez-
tek el egy eredm ényes pályázatot 
követően. A Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program kere-
tében az önkormányzat 18 millió Ft 
támogatást nyert a fejlesztés meg-

valósítása érdekében.  
Az év végén és az új 
év kezdetén nem iga-
zán voltak népszerűek 
az erőpróbáló játékok, 
de ehhez meg kell 
várni a tavasz érke-
zéséig.
Huber László a bir-
tokba adás napján, 
december 14-én 
arról beszélt, hogy 
a szabadidő hasz-

nos eltöltésének lehetőségét 
keresték a lakosság számára. 
Minden korosztály találhat ott 
magának megfelelő sportesz-
közt a testmozgás céljaira. A 
város a sportpark megközelíté-
se céljából új járdát is épített, 
és mindez szolgálja az U-alakú 
ház lakóit is. A pálya birtokba 
vételének időpontjában Ágh 
Péter elmondta, hogy a vá-
roslakók számára a 21. szá-
zad körülményeinek megfelelő 
sportpálya létesült nemcsak 
Kőszegen, hanem a megye 
több településén is.

Évfordulók
Hiteles dokumentumok jelennek 
meg a parlament.hu honlapon, 
ahol az országház történéseit, az or-
szággyűlési képviselők felszólalásait 
teszik közzé. Decemberben arról 
kaptunk hírt, hogy a kőszegi lánglo-
vagok is napirendre kerültek a par-
lamentben. A honlap adatai szerint 
december 12-én a parlamenti ülés 
napirendi pontjai után Ágh Péter 
országgyűlési képvis elő beszélt 
Kőszeg 2018-as kerek évfordulós 
történéseiről három percben. 
A képviselő tájékoztatta a társakat, 
hogy a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet 150 éve alapították, 
és a lánglovagokra mindig lehetett 
számítani. Az évforduló részeként 
az önkéntes tűzoltók új laktanyába 
költözhettek. A domonkos nővérek 
150 évvel ezelőtti Kőszegre érke-
zéséről is beszélt a képviselő. Ezzel 
együtt megünnepelték az oktatási 
intézményrendszerük idén 25 éves 
újraindítását. Ezt a hasznos tevé-
kenységet szolgálja az új tornacsar-
nok átadása. A képviselő felszóla-
lásában az ország egyik legjobb 
középiskolájáként értékelte a 110 
éves múltra visszatekintő Jurisich 
Miklós Gimnáziumot, ahol jelentős 
felújítások történtek 2018-ban, és 
folytatódnak az idén is.

KZ

Nógrádi György Kőszegen
December 14-én Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő „Európa 
válaszúton” címmel tartott előadást 

a lovagteremben. Az országosan 
is jól ismert szakember a felelőt-
len európai döntésekre hívta fel 
a figyelmet. Kontinensünk jövője 
szempontjából kulcsfontosságúnak 
nevezte, hogy olyan parlamentje 

legyen az Európai Uniónak, amely 
felelőséggel tudja kezelni a földrész 
előtt álló kihí vásokat. Ezért nagy a 

tétje a tavasszal sorra kerülő vá-
lasztásoknak. Nógrádi György a 
Polgári Esték című rendezvény-so-
rozat keretében érkezett Kőszegre 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
meghívására.

Válasza: nem
Prof. Dr. Schöpflin György a tavasz-
szal sorra kerülő Európai Parla-
menti választásokat követően nem 
kívánja folytatni a képviselői mun-
káját. Magyarország Európai Par-
lamentben való képviseletét 2004 
óta látja el. Ezzel biztosan elveszíti 
egyik pártolóját, kiváló partnerét 

a Kőszegi Polgári Kaszinó, amely 
rendszerint meghívta egy-egy elő-
adásra. 
Az életútjának áttekintése érdeké-
ben interjúra kértük fel a profesz-
szort, aki azt a tájékoztatást adta, 
hogy a tavaszi parlamenti választá-
sokig nem nyilatkozik. 
(Fotó: Schöpflin György az Európai 
Parlamenti frakció ülésén, mellette 
Tőkés László püspök.)
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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

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

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna 3900 Ft / 13 € – – –
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Hát Nyak és Fejmasszázs 
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Talp-Refl exológia Masszázs
Thai Fußrefl exzonen Massage 5900 Ft / 20 € 9900 Ft / 35 € 14900 Ft / 50 € 18900 Ft / 65 €

Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage 6900 Ft / 25 € 11900 Ft / 40 € 15900 Ft / 55 € 20900 Ft / 70 €

Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage 7900 Ft / 27 € 12900 Ft / 45 € 16900 Ft / 57 € 21900 Ft / 75 €

Thai Gyógynövény Masszázs 
Thai Kräuterkugel Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage – – 17900 Ft / 59 € 20900 Ft / 69 €

Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage – 14900 Ft / 49 € – –

Minden vasárnap / Jeden Sonntag:  25% Kedvezmény/Rabatt!
Minden szerdán / Jeden Mittwoch:  15% Kedvezmény/Rabatt!

Kőszegen gyártatja le
A januári délelőttön szokatlan csend 
volt, amikor beléptünk az egykori 
Bútorszövetgyár szövőgép csarno-
kába. A régi gépek üzemképesek, a 
jelenlegi textilgyártás fenntartását a 
Meritum Kft. biztosítja, amely a bú-
torszövetek nagykereskedelmi érté-
kesítésével is foglalkozik. Kőszegen 
az egyedi igényeknek megfelelő 
termékeket gyártják. Telefonon vet-
tük fel Kiss Kornél cégtulajdonossal 
a kapcsolatot. A régi textilesek jól 
ismerik a szövőgépek jellegzetes 
zaját, amelyet akkor és ott mi is 
meghallottunk.
Az óriási méretű két teremben 
egyidőben csak néhány gépet mű-
ködtettek az alkalmazattak mellett 
szükségszerűen foglalkoztatott 
egykori textiles nyugdíjasok.  
A gyártó üzemrész kicsi, de jelentős 
a mögötte lévő szakmai háttér. Ők 
nemcsak a hagyományt folytatják, 
hanem a termelést is. Az elhangzot-
tak szerint többet is tudnának gyár-
tani. A kft.-nek, illetve a gyárnak 
évek óta a megrendelői közé tartoz-
nak a regionálissá vált közlekedési 

társaságok. Az autóbuszok felújítá-
sához Kőszegen gyártott szöveteket 
vásárolnak. Ilyen okokból a BKV, 
MÁV a nagy vevők közé tartozik. A 
GYSEV-nek a közelmúltban jelentős 
mennyiségű egyedi tervezésű plüss 
szövetet gyártottak. A hazai gyártá-
sú új buszokhoz a kőszegi bútorszö-
vetek felhasználása csak egy távoli 
cél lehet. A járművekhez gyapjúból 
készült plüss szöveteket rendelnek 
a vevők, a termék előnyös tulajdon-
ságai miatt. Az elhangzottak szerint 
az új és bonyolultabb felépítésű 
szövetek tervezését külső iparmű-
vész végzi el, az egyszerűbb ver-
ziók elkészítését „házifeladatként” 
oldják meg. A cég kapcsolatot tart 
egy textilművész csoporttal, amely 
Kőszegen gyártatja le rendszeresen 
a legjobb terveiket, hogy a vevőik-
nek be tudják mutatni. Az üzemhez 
érkeznek egyedi igények is. Egy Tra-
bantok felújításával foglalkozó tár-
saság képviselője Kőszegen rendelte 
meg az eredeti NDK-s trabantszövet 
elkészítését. A jelenlegi hírek szerint 
más veterán autókhoz is készülnek 

majd itt szövetek. A kisgyermekes 
anyukák tudják, hogy mennyire 
hasznos a babakendő, ennek szigo-
rú gyártási előírásait a kőszegi texti-
lesek ismerik.
Az egykori Bútorszövetgyár jelleg-
zetes épületeiben gyártott, illetve a 
kft. által forgalmazott szöveteket itt 
meg lehet vásárolni, ezt a szándé-
kot a kapunál lévő csengővel kell 
jelezni.
Az üzem területén átfolyó Gyön-
gyös-patak mellett lebontottak 
több épületet, hogy híd és közút 
csatlakozással áruházat építhes-
sen az egyik kereskedőlánc. Az 
út nyomvonalát a Meritum Kft.
térítésmentesen átadta Kőszeg ön-

kormányzatának. Az építés meghi-
úsulása miatt a gyár patakon túli 
területe vevőre vár.

Kámán Z

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Magyar Józsefné Kasper Mártát 
(93 éves), Tőke Péterné Kiss Teré-
ziát (91 éves), Rábai Józsefet (91 
éves), Biritz László Ferencet (92 
éves) Lausch Kálmánné Bujtor An-
gélát (94 éves), Döbrösi Lajosné 
Bruckner Franciskát (93 éves).
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A SCHOTT HUNGARY KFT. LUKÁCSHÁZI gyógyszeripari üveg csomagolóanyagokat

gyártó üzemébe várunk Téged GÉPKEZELŐ munkakörbe.

Mik azok a gyógyszeripari csomagolóanyagok? 
Ampullák, üvegcsék és karpullák, amiket betegség megelőzése vagy egészségünk fenntartása
érdekében használunk. 
Mi 100%-os felelősséget vállalunk azért, hogy a termékeinkbe kerülő készítmények 
biztonsággal felhasználhatók legyenek.
Járulj hozzá sikereinkhez azzal, hogy biztosítod az üveggyártó gépek folyamatos 
és megfelelő működését.
Mi támogatunk abban, hogy fejlődhess, és megtanítjuk Neked az üveggyártás szakmai 
hátterét. Építsd velünk együtt a jövődet hosszútávon.

A régió egyik legmagasabb órabérét, 
havonta 2 szabad hétvégét, 
1 évre előre megadott fix munkarendet, 
számos programot, 
béren kívüli juttatási csomagot nyújtunk számodra.

Nekünk a SCHOTT, több mint egy munkahely,
gyere és csatlakozz hozzánk!
Tel. +3620 8527 939
Email: karrier.pph@schott.com

90 év
Január 10-én Huber László polgár-
mester köszöntötte Nagy Lajos gé-
pészmérnököt a 90. születésnapja 
alkalmából. 
Másnap délután látogattuk meg 
a szépkorú férfit, akinek felesége, 
dr. Kulcsár Terézia nyitott ajtót. A 
doktornőt is jól ismerik a városban 
a régi textilesek, hiszen négy gyár 
üzemorvosaként töltött el évtize-
deket. 1970-ben érkezett Kőszeg-
re és 1994-ben ment nyugdíjba. A 
férjével 1976-ban kötöttek házas-
ságot. A kezdetekre a 90 éves férfi 
úgy emlékszik, hogy a jogosítvány 
hosszabbítása miatt ment orvos-
hoz, aztán találkoztak társaságban 
is, amíg a közös életük mellett 
döntöttek. 
Nagy Lajosnak két gyermeke szü-
letett, mindkettő intézményveze-
tő orvos Szombathelyen, illetve 
Intaházán. Négy unoka közül egyik 
már orvos, a másik orvostanhall-
gató, egy közgazdász és van még 
egy kicsi is.
Nagy Lajos 1954-ben kezdett el 
dolgozni – akkor még egyedüli 
mérnökként – Szombathelyen a 
Takarógyárban. Részese volt a LA-
TEX megalakulásának 1962-ben, 
és még a bomlása előtt 1989-ben 
ment el nyugdíjba. Szavai szerint 
akkor még a LATEX, illetve a tex-
tilipar bizonytalan jövőjéről sem-
mit nem lehetett észlelni. Textiles 
pályája során műszaki, illetve az 
energetika terén dolgozott osz-

tályvezetőként. Előadásokat tar-
tott a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulatnál, és tanította a textil-
ipari technikusokat. Kőszegre ak-
kor is szívesen eljött, amikor még 
nem kötötte ide házassági kötelék. 
A várost megszerette, de mostan-
ra már egy nagyobb családi séta, 
vagy egyéni kerékpározás kimeríti 
a napi energiáját. 
Egy-egy koncertre és a könyvtárba 
rendszerint elmegy együtt a há-
zaspár, de a napjaikat alapvetően 
a közös házukban töltik el. 

60 éve házasok
Krizmanics János és Niksz Margit 
1958. december 26-án fogadtak 
egymásnak örök hűséget. Tősgyö-
keres kőszegi lakosok, 60 éve élik 
együtt mindennapjaikat. Mind-
ketten ugyanabban az évben szü-
lettek, és rövidesen betöltik a 80. 
életévüket. Az összetartozásukat 
erősíti, hogy egyetértésben, sze-
retetben élnek, egymáshoz való 
ragaszkodásuk csodálatra méltó. 
Munkás éveik összeforrtak Kőszeg 
textiles iparával. A Latex Posztó-
gyárban, illetve a Bútorszövetgyár-
ban dolgoztak, és innét is mentek 
nyugdíjba. A fiúgyermekük család-

jával Kőszegen él. Az idős házaspár 
lelki és fizikai erejét erősíti a vér 
szerinti unokájuk ugyanúgy, mint 
a fogadott unokájuk szeretete. A 
mindennapjaikat a dédunoka meg-
születése édesíti meg.
A hosszú házasság titka számuk-
ra a szeretet, az egyszerűség, és a 
mindig, még a szürke hétköznapo-
kon is meglévő vidámság. Az idős 
házaspár a gyémántlakodalmukat 
szűk és szerető családjuk körében 
ünnepelték. 
Kívánjuk, hogy a további életüket 
kísérje  boldogság, jó egészség, vi-
dámság! Isten éltesse Őket!
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SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

A kedvezményes havidíj feltételei: 
Az előfizető vállalja a negyed éves előre 
fizető számlázási időszakot, PDF alapú 
elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG

Dr. Hang Dóra levele
Kedves Olvasók, kedves Betegeim!
2018.10.08-án egy kislányt hozott 
nekünk a gólya, aki a rendelő ajta-
ja előtt is elrepült, asszisztensnőm, 
Heni segítségével. Janka 3080 
gramm és 49 cm volt születésekor, 
hamarosan megkétszerezi súlyát, 
de hangerejét már biztosan. :) 
A világra jövetele gyors volt é s 
könnyű, a reggelit még a poca-
komban fogyasztotta el, az ebédet 
pedig már mellettem. 
Nyitott szemmel született, azóta is 

vidám, huncut kislány. 
Köszönöm együttműködésü-
ket a helyettesítő kollégákkal, 
Koczor Gábor és Pusztai Gergő 
doktorokkal, és asszisztensnőm-
mel, Barna Henriettával. Heni 
mindig átadja üzeneteiket, ami-
ket ezúton is köszönök. 
Egészségükkel, panaszukkal 
kapcsolatban továbbra is biza-
lommal keressék őket, amint 
eljön az ideje, vissza fogok 
menni én is. 

Hozzák a péksüteményt
December 18-án búcsúvacsorára 
hívta meg a partnereit Micha-
el Glavanovich annak részeként, 
hogy lezárta azt a tíz esztendőt, 
amikor hetente kétszer Rohoncról 
az ottani pékségből elhozta Kő-
szegre a rászorulóknak a maradék 
pékárut. 
Az asztalok mellett ültek a hajlék-
talanok, akik az év minden vasár-
napján vendéglőben ebédelhettek 
a támogató közreműködésével. 
Ehhez szükség volt önkéntes mun-

kát végző asszonyokra, akik segít-
ségével az ebédpénz, és több más 
támogatás is eljutott a rászorulók-
hoz. A példás munkát végző nyug-
díjas nők, a hajléktalanszálló veze-
tői is a meghívottak közé tartoztak. 
Az önkormányzatot Básthy Béla 
alpolgármester képviselte, és vál-
lalta a tolmácsolást. A vendéglátó 
finom vacsorával várta az érkező-
ket, jutott minden asztalra értékes 
csokoládé, és ital is. Glavanovich 
megköszönte a részvételt, de kü-

Anyakönyvi hírek
Születések: Pungor Máté és Csaba Erika lánya Lili, Németh Zsuzsan-
na és Kuntner István lánya Lídia, Szilágyi Miklós és Gasztonyi Eszter 
fia Vince László, Horváth Tibor és Soproni Júlia lánya Abigél Zselyke,  
Kendik Norbert és Nagy Zsuzsanna fia Bence Norbert, Kovács Kata és 
Kovács Ádám fia Csanád, Vajda-Palkó Martina és Vajda Krisztián lánya 
Laura, Sali Anett és Hergovits Csaba fia Csaba, Soós Gábor és Molnár 
Alexandra fia Kornél Miron, Tóth Márton és Seper Vivien fia Nándor, 
Steixner Péter és Takács Nikolett fia Olivér, Papp András és Prékopa 
Jázmin fia Nándor, Mersits Gergely és Varga Vivien lánya Alina.

Házasság: Borsi Anita – Csordás József, Riegler Adrienn Erika – Szen-
di Milán.

Halálozás: Harkai Gusztávné szül. Maitz Anna, Kolnhofer Imréné szül. 
Molnár Ilona Anna, Halászné Mátrai Ilona Gizella, Dr. Gál  Tibor Lajosné 
szül. Bereczki Ilona, Temesi Zoltán.

Az adatokat kőszegi illetékes in-
tézményektől kapjuk, ha előtte az 
érintett személy ebbe beleegye-
zett. Ha igényli, kérje a megjele-
nést a hivatalban! Kőszegiek ha-
lálesete, vagy más adat nyilván-

tartása megtörténhet más város-
ban is. Ha erről írásban, e-mailben 
azonosítható személytől kapunk 
tájékoztatást, akkor jelenhet meg 
az újságban. E-mail cím a 2. ol-
dalon. 

Anyakönyvi hírek közlése 

lönösen azoknak a segítségét, akik 
nélkül a tízéves önzetlen munká-
ját nem végezhette volna el, és 
minderről jó érzésekkel beszélt. 
Elmondta, hogy a találkozás ün-
nepével lezáródó időszak egyben 
egy új korszak kezdete. A munkáját 
átveszi Engelbert Kenyeri Rohonc 
nyugdíjba vonult polgármestere, 
aki mellett ott marad a korábbi se-
gítség, Franz Goldinger. Az osztrák 
férfi a korábbi években is alkalmi 
segítőként részt vállalt a pékáru 

Kőszegre történő szállításában, és 
két helyen a hajléktanszálló, illetve 
a Feketekertnél lévő szociális ott-
hon lakóinak adta át.
A közös vacsora után jó hangulat-
ban telt el az este. A péksütemény 
azóta is megérkezik minden héten 
kétszer. 
Michael Glavanovich tízéves 
munkáját az önkormányzat Pro 
Communitate Díj átadásával is-
merte el. 

KZ

A facebook bejelöléseiket köszö-
nöm, nem azért nem jelölöm visz-
sza Önöket, mert nem ismerem 
meg. Elég hosszú idő után, mint 
magánember regisztráltam, és eh-
hez az elképzelésemhez szeretném 
is tartani magam. Ettől függetle-
nül tudom, hogy az Önök szemé-
ben sem csak orvos vagyok, ha-
nem ember is, csak a velem való 
kapcsolatukat, és a későbbiekben 
a  rendelést nem szeretném virtu-
ális valósággá változtatni. 
Köszönöm érdeklődésüket és bi-
zalmukat, vigyázzanak magukra 
és egymásra.
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Lánglovagok laktanyája
Tavaly szeptember 28-án adták át 
a Liszt Ferenc utca 30. alatt felépült 
új tűzoltólaktanyát a Kormány 
187,5 millió Ft támogatásával. 
Az 500 négyzetméteres, emeletes 
épületben kialakítottak ügyeleti 
helyiséget, irodát, öltözőt, konyhát, 
fürdőszobát, társalgót. A laktanyá-
hoz tartoznak garázsok, mindeze-
ken kívül térburkolatot kapott a 
hátsó udvar – mondta Schwahofer 
Károly a Kőszegi Önkormányza-
ti Tűzoltó-parancsnokság parancs-
noka.

Az eltelt időben a lán glovagok 
belakták a modern létesítményt.  
Megvalósult egy sor, az átadáskor 
még el nem készült technikai meg-
oldás is, melyek nagyban segítik 
és teszik kényelmessé és gyorssá 
a kivonulásig szükséges idejüket. 
Ez a jelzéstől a laktanya elhagyá-
sáig nyolc percet jelent. A jelzés 
érkezésekor a híradós azonnal 
nyitja a garázskapukat, a kijáratot. 

Mindkét vonuló autójuk állandóan 
menetkész, a motor előmelegített 
állapotban van, melyet a starter 
biztosít. Katonás rend mindenütt. 
Az öltözőben névre szóló nyitott 
szekrényrésze van mindenkinek, 
mely Harsányi Zsolt vállalkozó tá-
mogatásával létesült. A ruházatot a 
cipőtől a felszerelésen át a sisakig 
bezárólag viselőik tartják menet-
készen.
Megvalósult a levegőrendszer be-
kötése, a gépkocsi kipufogógáz 
elszívása, új a híradós szoba beren-

dezése. A szakmai és egyéb anya-
gok elhelyezésére átlátható polc-
rendszert alakítottak ki. Szeretnék 
az oktatótermet és az azt kiszol-
gáló tereket is bebútorozni, ebben 
várják a segítséget. Nagyon sokat 
dolgoznak a tűzoltók és ezúton is 
köszönik a támogatók segítségét – 
kaptuk a tájékoztatást Seper And-
rás tűzoltó ezredestől.

Kiss János

A Kőszegi Futball Club december 
16-án rendezte meg I. Lóránt 
Gyula utánpótlás labdarúgó te-
remtornát a Balog iskola torna-
termében. Jónevű csapatok U-7 
és U-8-as korosztályos csapatai 
vettek részt a tornán, elfogadta 
a meghívást a Haladás, az Illés-
Lurkó, a Király, a Bük, és a ZTE 
csapata. A  tornán KFC mindkét 
csapata kiválóan helytállt, a kö-
zönség izgalmas, jó mérkőzéseket 
láthatott. Sokan voltak kíváncsiak 

a labdarúgó palánták teljesítmé-
nyére. A torna minden csapata 
kupát és minden játékosa érmet 
kapott, amelyet Básthy Béla alpol-
gármester és az egykori válogatott 
labdarúgó, Molnár Balázs adott át. 
A torna jól szolgálta az utánpótlás 
játékosok fejlődését. A díjátadón 
megemlékeztek Kőszeg híres lab-
darúgójáról, Lóránt Gyuláról. Játé-
kosok, edzők pozitív élményekkel 
távoztak. A KFC szándéka, hogy a 
tornát a jövőben is megrendezi.

A KFC teremtornát tartott

A kutak bejelentéséről 
Tájékoztatás a 2018. január 1. napját megelőzően engedély 
nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárásáról. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy módosításra került a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése  a fúrt 
vagy ásott kutak engedélyeztetésével kapcsolatban, amely alapján a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése alól mentesül az a létesítő, aki az 
engedély nélkül létesített vízilétesítményre fennmaradási engedélyt 
kér 2020. december 31-ig. 
Tekintettel arra, hogy az engedélyeztetéssel kapcsolatban is jogszabály 
módosítások várhatók, a változásokról a továbbiakban is tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot.   
Az engedélykérelem benyújtása előtt egyeztetés javasolt az önkor-
mányzat Városüzemeltetési Osztályán. Ügyintéző: Horváth Csaba (Tel: 
94/ 562 527 • e-mail: horvathcsaba@koszeg.hu)

Utcanév: Tanítóképző utca
2004 évben nevezték el ezt az 
utcát, a Bajcsy Zsilinszky utcából 
nyílik, a Felsővárosi Óvodával, Böl-
csödével szemben.
Kőszegen anno két tanítóképző is 
működött. Az első kőszegi tanító-
képzőt 1873 őszén kérvényezték a 
domonkos nővérek a szombathelyi 
püspökön keresztül az akkori val-
lás- és közoktatásügyi minisztertől, 
Trefort Ágostontól. A kezdeménye-
zést támogatva, a miniszter ellátta 
őket a megfelelő instrukciókkal az 
iskola alapításához. A megfelelő 
dokumentáció benyújtását köve-
tően, 1874. szeptember 28-án 
engedélyezte a kőszegi Tanítókép-
ző Intézet megnyitását. Október 
1-én kezdte meg működését, de 
a tényleges tanítás csak november 
3-án indult el, 14 leány képzésé-
vel. Saját gyakorló iskolát 1917-től 
működtettek. Itt csak tanítónőket 
képeztek, mert akkoriban a leány 
és fiúképzés külön iskolarendszer-
ben működött. 
A női, domonkos tanítóképzőt Ko-
dály Zoltán kétszer is meglátogatta.
A II. világháború okozta rövid szü-
net és károk után, 1945 szeptem-
berében ismét elindult a képzés 
az iskolában. A képző ugyan újra-
indult, de 1948. június 16-án az 
országgyűlés megszavazta az egy-
házi iskolák és a hozzájuk tartozó 
vagyontárgyak állami tulajdonba 
vételét. 1948 szeptemberében az 
iskolát és a kolostort összekötő aj-
tót befalazták. A tanítóképző épü-

letében 1948-tól 1958-ig állami 
tanítóképző, 1994-ig állami általá-
nos iskola működött.
1926-ban a város polgármeste-
rének, Jambrits Lajosnak a felter-
jesztésére egy Tanítóképző Intézet 
felállításához járult hozzá a minisz-
térium. A tanulók mind a környék-
ről, kisparaszti családokból és/vagy 
iparos, szatócs, kishivatalnok gyer-
mekeiből kerültek ki. Vallásukat te-
kintve liberális volt, mind római ka-
tolikus, evangélikus, református és 
zsidó fiatalokat is felvettek. 1926-
ban 34(45) fővel indult, 1931-ben 
már 169 főt is számláltak összesen.
Az iskola elhelyezése egész mű-
ködése alatt problémát jelentett. 
Az első elhelyezése az ún. Frigyes 
laktanya, majd az Eisner-féle Si-
sakgyárban, későbbiekben a Kelcz-
Adelffy árvaház épületében volt az 
intézet és internátusa. 1947-ben 
az állami polgári iskolában kapott 
helyet, ahol délután tanítottak.
 Tanulói között megtaláljuk Budaker 
Gusztávot (Zeneiskolánk névadója 
is lett), Szövényi Gyula fiúiskolai 
tanítót, múzeumigazgatót és Ló-
ránt Gyulát, az Aranycsapat tagját.
1953 és 1955 között Sárváron volt 
elhelyezve az intézet, 1956 és 1959 
között visszakerült Kőszegre, de 
nem iskolázhattak be új tanulókat.
1959-ben megalakult a felsőfokú 
Szombathelyi Tanítóképző Intézet, 
melynek jogelődje az állami kősze-
gi Tanítóképző volt. 

Plechl Ildikó
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Lukácsháza hírei
Jókedvű, hagyományosnak mondható óévbúcsúztató volt 2018. decem-
ber 30-án a csömötei hegyi kilátónál. A tájháznál a Lukácsházi Boszorká-
nyok várták a kicsiket kézműves foglalkozásra, miközben a rendezvényté-
ren sürögtek-forogtak a Borbarát Hölgyek és a képviselő-testület csapata 
segítőkkel kiegészítve, hogy forralt bort, forró teát, s lángost, egyéb finom-
ságokat készítsenek a falu aprajának-nagyjának. Délután négy órakor Vi-
rág János polgármester évzáró köszöntőjét sokan hallgatták, majd 16.45 
órakor gyönyörű tűzijáték zárta a rendezvényt.
A SCHOTT Lukácsháza SE lovas szakosztálya megtartva a hagyományt 
január 1-jén lovas felvonulás keretében köszöntötte az új esztendőt. Közel 
40 fő hat fogattal vonult fel Lukácsháza és Gyöngyösfalu utcáin. A túra 
érintette mindkét szőlőhegyet is. A program a lukácsházi Biotájházban 
vacsorával és beszélgetéssel zárult.
Elkészült a Szent Antal-templom tetőfelújítása. A régi tetőszerkezet 
felújításra került és a templom új tájba illő palafedést és új bádogozást 
kapott. Az egyházközség által lebonyolított 6,6 millió Ft összegű felújítás-
hoz az egyházmegye 4 millió Ft-tal, míg az önkormányzat 2 millió Ft-tal 
járult hozzá. 

Január 5-én a kőszegi tekecsarnokban került megrendezésre a hagyomá-
nyos Sportközösségek tekeversenye a SCHOTT Lukácsháza SE szervezé-
sében. A X. alkalommal rendezett tekeverseny jól szolgálta a sportközös-
ségek összetartását.
Eredmények: Csapatverseny: 1.– Sportvezetők 11p, 428 fa (Bolfán Ta-
más, Balikó Tibor, Horváth Balázs, Karáth László) • 2. – Önkormányzat 7 
p 405 fa • 3. – Szurkolók 6 p 386 fa. 
Egyéni:  1. – Balikó Tibor 125 fa • 2. – Tar Csaba 121 fa • 3. – Horváth 
Balázs 120 fa.
Sprint verseny: 3-teli-3 tarolás kieséses rendszerben: 1. Tar Csaba • 2. 
Kunovits Gyula • 3. Tóth Miklós • 4. Balikó Tibor
A szervezők ezúton is köszönik, hogy Kőszeg polgármestere Huber László 
támogatta a helyszín biztosításával a rendezvény megvalósulását. 
A Borbarát Hölgyek Egyesülete január 12-én a Zala megyei Reziben 
Kolbásztöltő mustra rendezvényen vett részt. Kolbász és egyéb disznótoros 
étkek készítésében 23 csapat jeleskedett. A zsűri döntése szerint a Borba-
rát hölgyek csapata  a 2. helyezést érte el. Gratulálunk!
Kiírásra került a Közösségi Ház TOP 3.2.1. pályázatból megvalósuló 
energetikai felújításának közbeszerzése. Sikeres közbeszerzést követően már-
cius 1-től a külső, április 1-től pedig a belső munkák is megkezdődhetnek.
A farsangi báli szezon megkezdődött Lukácsházán. Január 19-én a 
Sportegyesület tartott, február 2-án a Szt. Márton kórus, február 9-én a 
Nyugdíjas klub tart farsangi rendezvényt a Közösségi Házban.
Január 26-án kerül megrendezésre a Közösségi Házban a térségi aszta-
litenisz verseny.
Megkezdődött a 2019. március 2-i Pincés kemencés böllérversennyel 
kapcsolatos szervező munka.

Mindent megtesznek
Nemescsó: Mozgalmas hónap volt 
a december. A gyerekek és szüleik 
elkészítették az adventi koszorú-
kat, ajtódíszeket a kézműves fog-
lalkozásokon. Volt lehetőség még 
hógömb, karácsonyfadísz készíté-
sére és mézeskalács festésre is.
A Tézsula Hagyományőrző Egye-
sület betekintést adott a csitkenye 
lekvár elkészítésének rejtelmeibe, 
finom kráfli mellett kóstolhattak 
az egyesület által készített más 
ízű lekvárokat is. Ugyancsak az 
egyesület kezdeményezésének kö-
szönhetően valósult meg az I. vi-
lágháború 100. évfordulójára való 
emléktúra szervezése december 
28-án.
Az Evangélikus Egyházközösség a 
betlehemezés mellett karácsonyi 
vásárral is készült, ahol szebbnél 
szebb horgolt díszek, termésan-
gyalkák és sok más várta az érdek-
lődőket.

Az adventi vasárnapokon közös 
gyertyagyújtás mellett éltük meg 
a várakozás örömét. A négy gyer-
tyát egy-egy közösség képviselője 
gyújtotta meg. Így az 1. gyertyát 
az Evangélikus Egyházközösség, a 
2. gyertyát a Nemescsói Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, a következőt a 
Tézsula Hagyományőrző Egyesü-
let, a záró ünnepnapon a negyedik 
gyertyát pedig az önkormányzat. 
Minden alkalommal kötetlen, jó 
hangulatú beszélgetés követte 
az eseményt finom sütemények, 
meleg tea és forralt bor mellett. 
Advent 4. vasárnapján karácsonyi 
m űsor, közös éneklés, apró megle-
petések tették meghittebbé a szép 
ünnepet.
A szervezők mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a 2019-
es évben is érdekes és színvonalas 
rendezvényeket biztosítsanak a falu 
lakói részére.

VID
ÉK

Áldással
Bozsok: December 31-én elhunyt 
dr. Seregély István érsek, Hegyalja 
plébánosa szövegkönyve alapján 
adtak elő Jézuska váró misztérium-
játékot az akkori bozsoki gyerekek 
Gerencsér István plébánossága 
idején a ’70-es-’80-as években. 
A rendszerváltoztatás után néhány 
évig ugyanazon forgatókönyv sze-

rint újra Jézuska várások voltak a 
bozsoki Szent Anna-templomban. 
1998 óta 20 éve minden december 
24-én a legtöbb helyinek a templo-
mi előadással kezdődik a karácsony 
ünnepe. Így volt ez 2018-ban is, 
amikor 29 szereplő (óvodásoktól 
a felnőttekig) játszotta el a betle-
hemi kisded születésének történe-
tét. A templomban Németh Csaba 
káplán köszönte meg a „csúzlisok” 
szép előadását.évig ugyanazon forgatókönyv sze- szép előadását.
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Akik nem tudtak elmenni
Ólmod: Karácsony előtt a kultú r-
házban falukarácsonyt tartottak. 
Minden nyugdíjaskorú kapott meg-
hívást és ajándékcsomagot, a be-
tegek, akik nem tudtak elmenni az 
ünnepre, saját házukban vehették 
át az ajándékot. Minden gyermek is 
egy-egy csomaggal térhetett haza.  
A program az iskolások műso-
rával kezdődött Adri és Marika 
tanítónénik vezetésével. Karácsony-
hoz kapcsolódó horvát és magyar 
éneket és színdarabot adtak elő a 
gyermekek. A műsorok után több-

féle és bőségben lévő finomságot 
is megkóstoltak az idősek. Ehhez 
örömmel csatlakoztak a gyerme-
kek, akik a műsor után a színpadon 
„bandáztak”  Tündi tanítónéni játé-
kos műsorában. Az idősek a Soproni 
pékség diós-mákos bejglijét esze-
gették és dicsérték. A forralt bort és 
az ízes teát az önkormányzati kép-
viselők készítették. A délutáni prog-
ram estébe nyúló beszélgetéssel 
folytatódott. Szólt a cd-ről a zene, 
és jó volt kicsit megállni ebben a 
rohanó világban.

Elindult az Új Esztendő!
Cák: Igen, elindul a 2019-es esz-
tendő. Kívánunk Minden Kedves 
Olvasóknak sikeres, boldog és 
nagyon szorgalmas évet. Mert a 
szorgalom lesz a legfontosabb! A 
feladat sok, a rá fordítható pénz 
kevés. Úgy látjuk, hogy ez így lesz 
mindenhol. Ne szépítgessük tovább 
azt, ami egy kicsit piszkos lett. Egy-
szóval nehéz év elé néznek az apró 
falvak. Készülnek a 2019-es költ-
ségvetések és nincsenek jó híreink. 
Csökkentek az állami támogatá-
sok az önkormányzati feladatokra, 
ugyanakkor mindenki arra hivat-
kozik, hogy nőttek a költségek, 
alacsonyak a munkabérek. Ez nem 
egy pesszimista hangulatkeltő vé-
lemény, hanem a valóság. 
Engedje meg a Kedves Olva-
só, hogy a szürke hétköznapok 
gondjairól is írjak. Természetesen 
jó a fejlődést demonstrálni, de a 
háttérben zajló nehézség sem el-
hanyagolható. Izgatottan várjuk a 
„falumegújító program” keretében 
induló pályázatokat. Remélhetőleg 
olyanok lesznek a pályázati felté-
telek, hogy a lehetőségeket meg 
tudjuk ragadni. Hogy pénzünk 
lesz-e ezekre, az majd kiderül, de 
azt látjuk, hogy ez már kevés. Az 
elmaradt, leromlott állapotok – 
gondolok itt az utakra – sürgős 
megoldásra várnak. Meg kelle-
ne tartani a fiatalokat? Egy ilyen 
pénzorientált világban egy elöre-
gedő faluban – ahol egyébként 

vannak adottságok a turisztika 
fejlesztésére, a letelepedés előse-
gítésére, stb. – még nagyon sok 
dolgot kell megoldani önkormány-
zati költségvetésből. Nem csak 
adókat kell kivetni, azért nyújtani 
is kell valamit. Meg kell vizsgálni, 
hogy meddig terhelhető a lakos-
ság. Megszűntek az iskolák, nincs 
már élelmiszerbolt, kocsma sem, a 
közösségi házak, könyvtárak üre-
sednek, az ünnepeink fakulnak. 
Jó dolog a nagy rendezvények, a 
fesztiválok lehetősége, de a falu 
lakossága számára azok nem ben-
sőségesek, családiasak.  Az is igaz, 
hogy a helyi találkozókra meg nem 
jönnek el. Hát akkor hol a megol-
dás? Közéleti szereplést vállalók 
száma, az érdeklődés ez iránt egy-
re kevesebb. Ennek ellenére terve-
ink vannak: két megnyert elnyert 
pályázatunk még megvalósításra 
vár, dolgozunk a „kohéziós” pá-
lyázaton is, ami a közösségépítést 
célozza meg. A szokásos nagy ren-
dezvényeket sem szeretnénk felad-
ni. Gondolok itt a tavaszköszöntő 
és az őszköszöntői eseményekre. 
Indítjuk az Információs pont mű-
ködését, hogy az erre járó turis-
tákat is komfortosabban tudjuk 
kiszolgálni. Tehát a pénzhiány el-
lenére sok a tennivaló, a közeledő 
önkormányzati választásokat még 
nem is említettem, amely nagyon 
megváltoztathatja terveinket.

Paukovics Józsefné 
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Mikulás hozta a járdát
Kőszegdoroszló: Elkészült a tér-
köves járda az evangélikus imaház-
tól a temetőig. „A Mikulás hozta” – 
mondta Joó Tamás polgármester, és 
ezzel átadta a járdát a lakosságnak. 
Az építésre 800 ezer Ft-ot nyert az 
önkormányzat a BM pályázatán, a 

beruházás 3,8 millió Ft-ba került. 
Így a falu három millió Ft önrésszel 
építhette a meg a járdát, amely a 
balesetek megelőzését szolgálja. Az 
építésre 6,8 millió Ft-os ajánlat is 
érkezett. A munkát a Kőszegi For-
rás Kft. végezte el.

125 éves az egyesület
Kőszegszerdahely: A Kőszegszer-
dahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgár-
őr Egyesület január 19-én tartotta a 
hagyományos éves ünnepélyes köz-
gyűlését. A Közösségi Házban mint-
egy 100 fő jelenlétében számolt be 
Mersich Miklós az egyesület elnöke 
a 2018-as évben történt beveté-

sekről, az elvégzett munkálatokról 
és társadalmi rendezvényekről.
Az elmúlt évben 25 alkalommal 
kellett beavatkozniuk, illetve segít-
séget nyújtaniuk a tűz illetve egyéb 
káreseményeknél. Emellett 16 gya-
korlaton vettek részt az állomány 
folyamatos fejlesztése érdekében.

A községben levő rendezvények 
szinte mindegyikében jelen volt a 
tűzoltó egyesület, mint például a 
nőnapi műsor, májusfa állítás, Hő-
sök napi megemlékezés, falunapi 
habparti, és még lehetne sorolni.
Ezenkívül retro húsvéthétfői locso-
lást tartottak a 80-as évek tűzoltó 
felszerelésében, felvonultak a Sava-
ria Karneválon, társadalmi munká-
latokban segédkeztek, é s figyelem-
felkeltő filmet forgattak a mustgáz 

veszélyéről, ami nagy nézettséget 
ért el az interneten. Így összegezte 
Mersich Miklós a 74 eseményt, és 
megköszönte az önkéntes tűzol-
tóknak, polgárőröknek az elvégzett 
munkát.  Az 2019-es célok ismerte-
tését követően elismerések átadá-
sára került sor. A Kőszegszerdahelyi 
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egye-
sület számára kiemelt esztendő a 
2019-es év, mert ekkor ünneplik a 
megalakulásuk 125.  évfordulóját.

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



 

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) 950 Ft 1150 Ft 2250 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella) 1200 Ft 1300 Ft 2400 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2450 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1300 Ft 1400 Ft 2500 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella) 1350 Ft 1450 Ft 2550 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella) 1390 Ft 1490 Ft 2590 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
41. Pizza Popey  (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella) 1450 Ft 1550 Ft 2750 Ft
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella) 1550 Ft 1650 Ft 2850 Ft

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

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, 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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Concordia hangverseny
December 22-én ismét megtelt a 
Jézus Szíve Plébániatemplom, a 
hallgatóság az esti szentmise után 
tartott kórushangverseny alkalmá-
ból töltötte meg a padsorokat. A 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
immár 39. alkalommal rendezte 
meg hagyományos adventi hang-
versenyét.
Rendhagyó volt az idei év a kórus 
számára olyan szempontból, hogy 
a kőszegi koncert egy koncertsoro-
zat utolsó állomása volt, hiszen az 
itt előadott darabokat nagy sikerrel 
mutatták be december 9-én Szom-

bathelyen, majd december 15-én 
Győrben is. A kőszegi koncertre 
már jól beértek az előadott dara-
bok, így a koncert hangulatát az 
sem tudta érdemben befolyásolni, 
hogy a hideg idő miatt sokan hiá-
nyoztak az énekesek közül.
Ismét vendégül látták a koncerten 
a Bersek József Általános Iskola 
Karácsonyi Versmondó Versenyé-
nek nyertesét: Modvai Dóra Túr-
mezei Erzsébet versét szavalta el. 
A kórus karnagya, Szilágyi Miklós 
ismét vegyes repertoárt állított 
össze, amiben minden jelenlévő 

megtalálhatta a kedvére valót, hi-
szen a hagyományos dallamokon 
kívül norvég és amerikai szerzők 
darabjai, és a már szokásossá vált 
könnyűzenei átiratok színesítették 

a koncertet. A koncert zárásaként a 
karnagy énekelni hívta a közönség 
soraiban ülőket, hiszen idén a kórus 
megalapításának 160. évfordulóját 
ünnepli.

Tűzoltók Karácsonya
Hagyomány folytatásaként kará-
csony előtt a tűzoltóság egy esti 
beszélgetős összejövetelt szervezett 
a tűzoltó családoknak. A rendez-
vényre meghívást kaptak a Kőszeg 
környéki tűzoltó egyesületek pa-
rancsnokai, és a rendezvényt jelen-
létével megtisztelte Huber László 
polgármester. A régi hagyományo-
kat követve a tűzoltó nők és férfiak 
színészi vénával megáldott tagjai 
műsorral kedveskedtek a családok-
nak, de legfőképp az ifjúsági tűzol-
tóknak és a tűzoltók gyermekeinek. 
Az „Egerek karácsonya” című báb-
játékkal elkápráztatták a nézőket 
az amatőr művész tűzoltók, nagy 
sikert arattak bábjátékukkal.
A jubileumi év zárásaként két hölgy 
tűzoltó Seper Andrásné és Iszak 

Katalin emléktárgyat, 
valamint hetvenedik 
születésnapja alkal-
mából Stipkovits 
István a tűzoltóság 
elnöke „Főparancs-
noki Díszsisakot”
kapott az egyesülettől. 
A Magyar Tűzoltó Szö-
vetség több évtizedes 
munkája elismeré-
seként a szövetség 
legmagasabb Gróf 
Széchenyi Ödön 
emlékplakett kitün-
tetését adományozta 
Horváth Gábor pa-
rancsnok-helyettesnek, az egyesü-
let ifjúsági vezetőjének.
Az ünnepi köszöntőket követően 

családi beszélgetések töltötték be 
a lovagtermet, szeretetben gazdag 
ünnep előtti rendezvénynek lehettek 
részesei városunk tűzvédelmi őrei. 

2017-ben a Jézus Szíve-templom 
is kapott egy ígéretet a részleges 
felújításra (tetőfelújításra), az ál-
lami támogatásról kormányhatá-
rozat is született. Reménykedtem, 
hogy 2018-ban lesz valami előre-
haladás ez ügyben, de ahogy múl-
tak a hónapok, annál kevésbé volt 
látható a munka megkezdésének 
az időpontja. Aztán jött egy infor-
máció, hogy a támogatás 2019-re 
lett elhalasztva. Hogy ebben az 
évben realizálódik–e valami eb-
ben az ügyben, nem tudom. 
Az elmúlt évben nyert pályázatok 
révén a tavasszal indul a munka 
a Kőszegdoroszlói templomnál, te-
tőcserével és toronyjavítással. Ké-
szülnek a Szent Imre-templom és a 
Cákon a Szent Péter és Pál apos-
tolok temploma ólomüveg ablakai, 
amelyek az idén beépítésre kerül-
nek. A Cáki templomban a további 
ablakok cseréje is megtörténik, és 
remélhetőleg a falak belső össze-
varrására is sor kerül.
Természetesen továbbra is pályá-
zunk a Szent Jakab-templom északi 
falának felújítására (szükségből), 
és a Kőszegszerdahelyen, a Min-
denszentek temploma tetőzetének 
a cseréjére. Sajnos Kőszegfalva 
templomára a Szent-Jakab temp-
lom miatt nem lehetett pályázni, és 
ezért nem lehet a Kálvária temp-
lomra sem. A kőszegfalvi templo-
mot megpróbáljuk adakozásból el-
kezdeni, ha a hívek az adakozásban 
nagylelkűek lesznek.

Harangozó Vilmos
plébános

Templomok

Legszebb üzletek
Az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
let legszebb karácsonyi hangula-
tú üzletek felhívásra 
több jelölés érkezett 
Kőszegről. A legszebb 
karácsonyi hangulatú 
üzletek a követke-
zők lettek: Csokiszeg 
(fotó) a Fő téren, Júlia 
Virágbolt a Rákóczi 
utcában, és a Boltoda 
és Magműhely a Vasaló 
házban. Díjat kapott 
az Írottkő szál ló és az 
Ibrahim étterem is, üz-

letbelsőjük méltó karácsonyi han-
gulatáért.

A középületek díszítéséért követke-
ző intézményeknek adtak elismerő  
oklevelet: a Sgraffitós ház IASK 
könyvtára • a Jurisics vár irodája 
• a Városháza díszítésében – Dr. 

Nagy László iskola 
diákjaival – Kato-
náné Verényi Alíz • 
az egész Jurisics tér 
díszkivilágításának 
induló művészeti 
koncepcióját tavaly 
önkéntes felaján-
lásként elkészítő, és 
a díszítést vezető 
Nagy-Eperjesi Judit!
Gratulálunk, és kö-
szönet a munkáért!
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Rádióklub életéről
Január 8-án tartotta a Kőszeg Vá-
rosi Rádióklub a hagyományos év-
záró, nyitó összejövetelét a rádió-
klub nagytermében. Polgár József 
klubelnök röviden áttekintette az 
év eseményeit, elért eredményeit. 
Legjelentősebbnek tartotta, hogy a 
versenyeken minden esetben hazai 
elsőként végeztek, de a nemzetkö-
zi 6-7. helyek is értékesek. Ezek 
közül is kiemelkedik a HA-VHF 
versenyen elért első helyezésük, 
ahol a második helyezett csak fele 
pontszámot tudott elérni, mint a 
kőszegiek. A helyezést a Magyar 

Rádióamatőr szövetség egy szép 
kupával jutalmazta. 
Jelentős eredményként számolha-
tott be az elnök a Révész György 
irányítása mellett megépített CNC 
maró,- és gravírozógép gyakorlati 
hasznosításáról, az elkészült mun-
kák bemutatásával.
A Rádióklub teljesítette az előző 
évben a NEA  pályázaton elnyert 
470 ezer Ft elszámolását, így hi-
ánypótlásra  nem volt szükség.
A beszámolót késő estig a klub 
tagjai hidegvacsorával kiegészített 
baráti találkozóval folytatták.

Borban a remény
Január 4-én tartotta újévköszön-
tő összejövetelét a Szőlőtermelők 
Szövetkezete. A vendégeket Láng 
József elnök köszöntötte, beszá-
molt a 2018-as év történéseiről. 
Elmondta, hogy hála a szövetkezet 
tagságának és a külső segítőknek, 
az idén is eredményes évet zár-
hatnak. A szőlőnek kedvezett az 
időjárás, sőt nem emlékeznek arra, 
hogy valaha is ilyen magas must-
fokokkal tudták volna betakarítani 
a termést. A Zweigelt 21; a Caber-
net franc 20,5; a Kékfrankost 19,5 
mustfokot mutatott szüretkor. A 
reményteli mennyiség sem maradt 
el: 70 tonnányi szőlőt dolgoztak fel 
a Hegyalja utcai pincében!
Az elnök elmondta, hogy örül, mert 
ekkora készlet még nem volt a pin-
cében, de aggódik is, mert a boro-
zókban a fogyasztás visszaesett, és 
emiatt kettő évre elegendő készlet 
halmozódott fel, amit nehezen tud-
tak elhelyezni a tárolóedényekben. 
Most az értékesítés jelent nagy 
feladatot. Kellene az árbevétel a 

Napostetőn 2018-ban megkezdett 
feldolgozó-tároló-kóstoló épület-
együttes idei befejezéséhez. 
Ez a beruházás jó ütemben halad, 
már nem áznak a falak, januárban 
folytatódnak a belső munkálatok. 
Markovics András, a kivitelező 
cég képviselője megígérte, hogy 
az idei termést már az új létesít-
ménybe takaríthatják be. Láng 
József elnök kérte a jelen lévő 45 
fős közösséget, hogy fogyasszanak 
több kőszegi bort, népszerűsítsék a 
szövetkezet borát, csökkentve ez-
zel a készletet.
Megismerkedhettünk az önkor-
mányzat zártkerti projektjének 
állásával is, hiszen a szövetkezet 
vállalta a szakmai irányítást és 
közreműködést. Sikerült az egy-
hektáros területet előkészíteni, 
tápanyaggal feltölteni, és decem-
ber utolsó napjaiban a gyümölcs-
fák 70 %-át elültetni. A 4000 db 
Furmint szőlőoltvány is elkészült, 
tavasszal telepítik. 
A találkozó meghívott vendége-
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ként Básthy Béla alpolgármester 
köszöntötte a szövetkezet tagsá-
gát. Elmondta, hogy a borosok a 
2018-as esztendőben sok rendez-
vényen helytálltak, és új progra-
mokkal (Városi bortúra, Forralt 
boros advent) is gazdagodott a 
város. Köszönete mellett annak a 
reményének adott hangot, hogy 
talán három év múlva már az 

önkormányzati területről szüretelt 
Furminttal koccinthatunk.
Az asztalokra meleg étel, ízletes 
házi sütemény került, és természe-
tesen mindenki megtapasztalhat-
ta, milyen zamatos borokat ered-
ményezett az elmúlt év munkája. 
Az önfeledt szórakozáshoz a Moza-
ik Duó muzsikált.

TáF.
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Patikusdinasztia
2018. december 17-én megnyílt A 
Küttelek – egy patikusdinasztia 
300 éve című új állandó kiállítás 

az egykori Küttel-házban, a kőszegi 
Fekete Szerecseny Patikában,
A korábban eszköztörténeti kiál-

lításnak helyet adó termekben a 
házat tulajdonló és a patikát 316 
éven keresztül működtető Küttel–
család történetét mutatja be az új 
tárlat. A patika egyedülálló, 17. 
és 19. századi enteriőrei továbbra 
is változatlan formában láthatók. 
Az új kiállítás ehhez illeszkedik, 
kiegészítve az enteriőröket, hiszen 
a korábbi kiállításban éppen a ház 
és a patika tulajdonosairól, hazánk 
legrégibb patikusdinasztiájáról, a 
Küttel-családról nem esett szó. Az 
új állandó kiállítás ezt az adósságot 
pótolja.
A kiállítás megnyitón megjelen-
teket köszöntötte Révész József, a 
Kőszegi Városi Múzeum igazgató-
ja, a kiállítás re ndezője, valamint 
Básthy Béla, Kőszeg város alpol-
gármestere.

A szakma nevében Dr. Binó 
Györgyné, a Vas Megyei Gyógysze-
részkamara elnöke mondott köszö-
netet azért az anyagi támogatásért, 
melyet a Kubinyi Ágoston Program 
és Kőszeg városa intézményén, a 
Kőszegi Városi Múzeumon keresztül 
biztosított a kiállítóterek megújí-
tásához és az új állandó kiállítás 
elkészítéséhez. 
A kiállítást Dr. Pelléné Dr. Elek Au-
guszta szakgyógyszerész nyitotta 
meg, aki beszédében elsősorban a 
család történetéről és dr. Küttel De-
zsőről, akivel még dolgozott együtt, 
meglévő emlékeit elevenített fel. 
A család képviseletében dr. Küttel 
István mondta el gondolatait, ki-
emelve, hogy a kiállítás méltó mó-
don mutatja be a család és a város 
megmaradt örökségét.

Nyitott kapuk és ablakok
Minden bizonnyal közönségsikert 
arat a Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház évnyitó kiállítá-
sa a lovagteremben. A leválasztott 
tér mára Kőszeg meghatározó kiál-
lítótermévé vált. 
Tekintetet magához vonzó alkotá-
sokkal nyílt a legújabb összeállítás 
január 4-én. Soproni Somlai Attila 
„A múlt és a jövő nem a tiéd” cím-
mel mutatja be alkotásait. (Láto-
gatható 2019. január 30-ig.) 
Kapuk és ablakok kitárt szárnyai 
mögé engedi be tekintetünket a 
szombathelyi születésű, de Sopron-
ban élő művész. A zárak és reteszek 
hagyják, hogy benyissunk és lássuk 
a múlt és jelen ráncos vagy kisimult 
„arcát”, bár, mint Gárdonyi írta:  „A 
múlt nem a tied, csak az utána vo-
nuló árnyék”. 
A jövő sem a miénk, csak az óra, 
amelyet épp megélünk, s a pilla-
nat, amikor ezek között a képek 
között nézelődünk! Reményked-
hetünk, hogy a rejtőzködő terek 
megmutatják valódi tartalmukat, 
hiszen az épített környezet az ott 
élő emberekről árulkodik. A tér két 
síkjára vetített alkotások ablakai 
és kapuszárnyai be is csukhatók, 
de ezúttal megengedik, hogy le-
hetőséget adjanak kíváncsisá-
gunk kielégítésének. A fényképek 
pontosságával megfestett terek 
és házsorok önmagukban nem 

igénylik a mély mögöttes tartal-
mak kutatását, a „felületes” szem-
lélő is elégedetten nyugtázhatja a 
megfestett városrészek, szegletek 
színes szépségeit. Soproni Som-
lai Attila azonban megtoldotta a 
látványt egy-egy idézettel. Ezek 
a kapuk és az ablakok „titkainak” 
kiterjesztését segítik vagy inkább 
provokálják!?  
„Nyissunk hát be!” – bíztat az alko-
tó! Tárjuk ki a kapukat, tekintsünk 
ki a nagyvilág egy részletére! 
A kőszegi vár és benne Soproni 
Somlai Attila kiállításának kapui 
kincseket ajánlva, tárva-nyitva vár-
ják a jelenkori felfedezőket!

Tóthárpád F.

Ha az autó váratlanul nem indul...

Sövegjártó Kft. Szombathely, Csaba út 10.
Tel.: 94/513-370
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Hangverseny
Kőszegpaty: A Kőszegi Vonósok 
2019. január 4-én a Kőszegpatyi 
Szent Miklós katolikus templom-
ban Újévi hangversennyel kedves-
kedtek a megjelenteknek. 
A padsorokban ülő „vegyes” korú 
hallgatóság figyelmesen, csodá-
lattal hallgatta Scheer Bernadett 
koncertmester által vezetett együt-
tes műsorát az ismert és kevésbé 
ismert műveket. Többek között 
hallhattuk a Monti Csárdást, Ilonka 
keringőt, Kőszegi emlék és Turista 
indulót.
Köszönjük, hogy időt szakítottak 
sűrű programjaik között, és kicsi 
falunkba, az aránylag kis létszámú 
közönséghez is szívesen vissza-

tértek immár ötödik alkalommal. 
Kőszegpaty életébe az együttes a 
művészetet „házhoz” (templomba) 
hozta ismét. A Kőszegi Vonósok 
2014-ben Évbúcsúztatót, 2015-
ben Adventi koncertet és 2017-től 
kezdődően évente hagyományo-
san Újévi koncertet tartottak a 
számunkra, melyet ezúttal a falu-
házban vendégfogadással zártunk.
Az időjárás felelős ismét gondos-
kodott havazásról. Szinte minden 
évben az együttes érkezése előtt 
megérkezett a havazás is (volt, 
hogy izgultunk, el tudnak-e jönni a 
nehezen járható utakon). 
Valószínű, hogy az idén Karácsonyi 
koncertet kérünk az együttestől és 
talán elintézik az égiekkel, hogy fe-
hér karácsonyunk legyen. 

Milos Lászlóné
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Újévi koncert a várban
Mostantól itt az Alpokalján, Kősze-
gen is hagyománnyá válhat, hogy 
az új esztendőt koncerttel köszönt-
sük. A Kőszegi Vonósok együttese 
– a bécsi rendezvényhez hasonlóan 
– különlegességekkel fűszerezett 
népszerű dallamokkal örvendez-
tette meg a közönséget január első 
szombatján. 
Hogy mik voltak a különlegessé-
gek? Scheer Uwe kutató és hang-
szerelő munkájának köszönhetően 
egyre bővül a megismerésre váró 
kőszegi zenerepertoár. Ezen az es-
tén Szupper Alfréd, Weinlich János, 
Nykodém János, Kovács Ferenc, 
Chernelházi Chernel István, Kárpáti 
Sándor és Dohnál Péter művei is 
felcsendültek. A „kőszegi szerzők” 
dallamai mellett a bécsi Arany-
terem hangulatát olyan népszerű 
művek idézték fel, mint a fiatalabb 
és idősebb Srtauss Anna-polkája és 
Radetzky indulója.
A La Mancha-nyitánnyal (Mitch 
Leigh) kezdődő, jól felépített mű-

sor érdekessége volt még, hogy 
a vonóshangzás ritmuskísérettel 
egészült ki. Dob, cajon, triangu-
lum, xilofon… tette érdekesebbé, 
erősítette vagy éppen finomította 
a hangzást.
Az est koncertmestere Scheer Ber-
nadett volt, vezényelt és hegedű-
szólót játszott Scheer Uwe. Anélkül, 
hogy a válogatás többi darabját 
háttérbe szorítanánk, ki kell emel-
ni azokat a köztes csúcspontokat, 
amelyek már a címük elhangzá-
sakor tapsra ingerlik a hallgató-

ságot! A műsor első harmadának 
végén hallhattuk Pablo de Sarasate 
Cigánydalok című darabját, ame-
lyet Scheer Uwe szólójátéka emelt 
magasra, és melyben a búsuló, 
álmodozó dallamok vérbő virtuozi-
tássá értek. Ugyancsak a karmes-
ter szólója provokálta a vastapsot, 
amikor a népszerű Monti Csárdás 
hangjai szegezték a művészre és 
hangszerére a tekinteteket. Meg 
kell említeni Kárpáti Sándor szer-
zeményét is: Ilonka című keringője 
minden kétséget kizáróan bizonyí-
totta szerzőjének eddigi méltatlan 
mellőzését.  
Ebből a koncertből sem hiányoztak 

a Kőszegi Tücskök (A KV „ifjúsági 
tagozata”).  Az ismeretlen szerző-
től származó Kakukk-polkával ők is 
begyűjthették az elismerést. 
A Színes hangrakéta című est egy 
éveken át tartó újévi koncertsoro-
zat első alkalma lehet. A folytatás 
nemcsak az együttes két fárad-
hatatlan „Scheer-motorján” és 
az együttes muzsikusain múlik, 
hanem rajtunk is, akik elismeré-
sünkkel igazoljuk vállalkozásuk 
életképességét és fontosságát! 
Hogy lesz-e folytatás, meglátjuk, és 
remélhetőleg meghalljuk! Addig is 
BÚÉK!

Tóthárpád F.

160 éves a Concordia
 A Concordia-Barátság Énekegye-
sület idén ünnepli megalakulásá-
nak 160 évfordulóját. A jubileumi 
évad során több saját rendezvé-
nyen találkozhatunk majd az ének-
karral. A rendezvények sorát a ha-
gyományos bál nyitja meg március 
2-án, majd ezt május végén egy 
sok szempontból rendhagyó kó-
rusfesztivál követi, amin a vendég-

kórusokon kívül maga az ünnepelt 
együttes is színre lép, és különleges, 
egyedi műsorral készül meglepni a 
közönséget. A kórusfesztivált a vár-
ban a tervek szerint többek közt 
tudományos ismeretterjesztő elő-
adás, valamint vásár is kíséri.
Maga a jubileumi ünnepség előre-
láthatólag novemberben lesz majd, 
ahol a kórus számára írt darabok 

sora fog először felhangozni többek 
közt olyan szerzők tollából, mint 
Balázs Árpád, Csemiczky Miklós, 
vagy Tóth Péter, de a városunkban 
élő két zeneszerző, Scheer Uwe és 
természetesen Szilágyi Miklós is 
ajánlott műveket a kórusnak.
Mind a kórusfesztiválon, mind 
a jubileumi koncerten hatalmas 
összkarban szeretnék elénekelni 
Bárdos Lajos Kőszegi ének c. darab-
ját, amire lelkesen hívnak és várnak 
minden érdeklődő közreműködőt, 

akit érdekel a kórusmuzsika, netán 
nosztalgiázni térne vissza egy mű 
erejéig. A darabot egy előre meg-
hirdetett nagy próbán lesz lehető-
sége megtanulni az érdeklődőknek. 
A jubileumi évet ismét a hagyomá-
nyos karácsonyi hangverseny zárja 
majd le, de addig is rengeteg szép 
élménnyel gazdagodhat a közönség 
a kórus által. A kórus tagjai persze 
nem csak a hallgatóságot várják 
koncertjeikre, hanem elvárnak so-
raikba minden énekelni szeretőt is.

Érmeket hoztak haza
December 9-én rendezték a XXXV. 
Zuglói Országos Amatőr Táncfeszti-
vál Mikulás Kupát 1100 versenyző 
250 produkciójával. 
A BE-JÓ Táncegyüttes mindhárom 
korcsoportban az arany-, és ezüst-
érmek mellett különdíjakat is kiér-
demelt.
Gyermek korcsoportban Kercselics 
Kitti Kíra ÷Rio”  új szóló majorette 
show táncával a II. helyen végzett. 
Az anyukákkal kiegészült generá-
ciós közös történelmi társastánc, a 
÷Branle de Chevalux” nagy sikert 
aratott, a színpadi látványtáncok 

kategóriában az I. helyen végzett. 
A 6-7.osztályosok ÷Kalózok” című 
táncukkal a dobogó legfelső fokára 
állhattak, és hozzá megkapták még 
a Mikulás Kupát is. A középisko-
lások vadonatúj színpadi látvány-
táncukkal az I. helyen végeztek, 
és kiérdemelték a különdíjat is. Az 
egyetemista,  illetve dolgozó lányok 
Tolnay Veronika énekével kísért 
÷Mamma mia”-val a II. helyen 
végeztek, míg a „Better When I’m 
Dancin” című látványtáncukkal az 
aranyérmek mellé megkapták a 
Mikulás Kupát is. 

Az éremeső méltó befejezése volt a 
BE-JÓ Táncegyüttes 2018-as ese-
ménydús évének! Horváth Márta 

művészeti vezető ezúton is köszö-
netét fejezi ki a támogatóknak, és a 
mindig szolgálatkész anyukáknak.
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Spomen kip /Anno 2019.

Maligan tura po 16. put
Ljetos se je u farničkoj pivnici začelo kušanje no-
voga vina s gostomprimstvom  kiseškoga farnika 
Vilmoša Harangozóva , ki je natakao uz novo i 
staro vino iz 2002. ljeta za kušanje.Do Štajritseve 
štacije 12. januara nebo je obdarilo pišake sve 
većimi pahuljicami, ča je bil pravi doživljaj ljetoš-
nje zime. Uz zdravu zimsku šetnju je stigla četa do 
garaže Bele Farkaša, kade su nas za predjelo če-
kali tepli  u prezini spečeni svinjski falati. Naravno 
dobro je palo potom nekim črljeno, nekim bijelo 
vino.Već po staroj navadi sendviči, domaće koba-
sice, slanina, sir,faširano mjeso su bili na ponudi 

u Avarovoj i Nagyevoj pivnici.Ovdje smo ku-
šali novu sortu vina imenovanom „Trikolor”,- 
potom da tri vrste grojza sadržava.Iako pe-
njati se na više vrhe kiseških planina nije bilo 
sveneg lako stigli smo do Štefanicheve vi-
narije, kade je Katica Cumpf- Toth povodom 
njezinoga okrugloga rodjendana pozvala sve 
nazočne na pečeno prase uz muzičku pratnju 
harmonikaša Djurija Vlašića i braće Adama 
i Marka Šteinera. Sve je bilo ponudjeno za 
dobro raspoloženje hrvatskoj zajednici, kojoj 
su se udružili i prijatelji iz susjedne Austrije.

Január első hétvégé-
jén került sor a kősze-
gi horvátok 16. – ma 
már hagyományőrző 
– ÷Maligán túrájára”. 
Kíváló vendéglátó-
iknak a Harangozó,  
Stajrits, Farkas, Ávár, 
Nagy és Stefanich 
pincészeteknek ez-
úton is köszönetet 
mondanak.

Huljevné Fülöp 
Mária

Draga naša hrvatska zajednica!
Zahvalimo se na vašoj suradnji s kom ste podupirali 
uspješno djelovanje kiseških Hrvatov. U 2019-om 
ljetu željimo na dalje čuvati naše narodne i vjerske 
običaje, željimo suradjivati u gradskimi programi 
i željimo skupa dojti s vami na raznimi zabavni-
mi programi  da se raspominamo i družimo. Neka 
se čuje hrvatska rič, neka se čuju hrvatske jačke, 
neka se kušaju naše gastronomske ponude. Duž-
nost nam je naprik dati naš jerb, naše bogatsvo 
mladini u čemu napredovati samo s vami moremo. 
Računajući na vašu suradjnju željimo vam srićno i 
uspješno Novo ljeto!    

 Peljaštvo Hrvatske samouprave
Kisega

Karol Meršić, predsjednik Šandor Petković,
Julija Brezović i Matija Štefanić
pozdravljaju Novo 2019. ljeto

Német nemzetiségi hírek
23. Landesgala am Tag der Ungarndeutschen 
Selbstverwaltungen  
Kitüntetések átadásával egybekötött gálamű-
sort tartott január 12-én a Budapest Kongresz-
szusi Központban a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata. Kiváló együttesek és 
díjnyertes kultúrcsoportok töltötték be a szín-
padot.  
Az országos német önkormányzat az idei gálát 
az augusztusban elhunyt Heinek Ottó emléké-
nek szentelte. 
Schubert Olívia, a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának új elnöke kiemelte, 
elődje nyomdokain kíván továbbhaladni. A ma-
gyarországi németség jövőjét tervezve tekin-
tettel kell lennünk a gyorsan fejlődő, változó, 
egyre jobban kettészakadó világra. 
 Az országos gála védnöke ezúttal Prof. Dr. 
Bernd Fabritius volt. A Német Szövetségi 
Kormány kivándorlási kérdésekért és nemze-
ti kisebbségekért felelős megbízottja ünnepi 
beszédében a német nemzetiségi egyesüle-
tek, egyéb szervezetek munkáját is méltatta, 
majd hangsúlyozta az utánpótlás nevelésének 
fontosságát, végül a német kormány jövőbe-
ni támogatásáról biztosította a magyarországi 
német közösséget.  

Der Schwabendorfer Kindergarten 
Az elmúlt 3 hónapban a kőszegi Újvárosi Óvoda 
fogadta a kőszegfalvi ovisokat, hogy a felújítási 
munkálatokat elvégezhessék intézményünkben. 
Az új helyzethez mindenki nagyon jól alkalmaz-
kodott, hamar belaktuk az új „otthonunkat”. Ez-
úton is köszönjük az intézményvezető és az ot-
tani kolléganők szeretetteljes vendégfogadását, 
jól éreztük magunkat. Az óvodai élet zavartalan 
működéséhez szükségünk volt a szülők segítsé-
gére, megértésére, amit maximálisan megkap-
tunk. Köszönjük a türelmüket, amivel lényege-
sen megkönnyítették a munkánkat.
A felújítás során megtörtént az intézmény aka-
dálymentesítése, a homlokzat javítása és festé-
se, a konyha- illetve a csoportszoba ablakainak, 
és a bejárati ajtónak a cseréje, a nyílászárók má-
zolása, valamennyi helyiség festése, a gázkazán 
cseréje és a padlástér szigetelése. Január 7-én 
örömmel vettük újra birtokba a megszépült óvo-
dánkat.
2018. szeptember 1-től kaptam tagintézmény 
vezetői kinevezést az óvodában, ahol elsődleges 
célom a mielőbbi beilleszkedés, a gyerekekkel és 
a szülőkkel való megismerkedés illetve a helyi 
szokások és hagyományok elsajátítása volt.
Terveimet elsősorban erre a nevelési évre hatá-

roztam meg, ami egy ún. „tanulóév” számomra. 
Kolléganőim segítségével a jól bevált, gyerekek 
és szülők körében kedvelt programokat, hagyo-
mányokat továbbra is megtartjuk. Amennyiben 
szükséges, a jövőben ezeken kicsit változtatunk 
illetve egy új hagyomány (Márton nap) beépí-
tését is tervezem az óvodai programba. Az idei 
nevelési évben kiemelkedő feladatunk az óvoda 
50 éves jubileumának méltó módon való meg-
ünneplése, amit tavaszra tervezünk.
További terveim között szerepel az udvar és a 
csoportszoba további szépítése. Fontosnak tar-
tom a játékos formában zajló német nemzetiségi 
nevelést, a hagyományok ápolását és a szere-
tetteljes, családias légkör biztosítását a gyerme-
kek számára és az óvoda jó hírnevének további 
öregbítését.
  Klobetzné Fehér Ildikó
  tagintézmény vezető

Die Günser Deutsche Nationalitäten-
selbstverwaltung lädt Sie am 23. Februar 
2019 um 19 Uhr in die Jurisics Burg zum 
SCHWABENBALL recht herzlich ein.
INFO: 0620/9 341 939
A Kőszegi Német Önkormányzat szeretet-
tel meghívja Önt 2019. február 23-án 19 
órakor a Jurisics vár lovagtermében tar-
tandó SVÁB BÁL-ba. Musik/Zene: EBER 
KAPELLE sváb zenekar/Mány/
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Árpád-házis bál – hazai pályán
Sok év bálozás után végre saját 
berkein belül, az újonnan épült 
tornateremben kerülhetett sor az 
Árpád-házi Szent Margit Iskola bál-
jára 2019. január 12-én. Az épület 
a szalagavató alkalmával már bizo-
nyított, most viszont az is kiderült, 
hogy több mint 400 fős, nagyobb 
szabású rendezvény befogadására 
is alkalmas. Az intézmény dolgo-
zóinak szorgos kezei alakították a 
tornatermet kellemes hangulatú, 
elegáns bálteremmé. 
A bál közönségét olyan fiatalok 
és felnőttek alkották, akik vala-

miképpen kötődnek az iskolához, 
így – régi ismerősök és barátok 
társaságában – nem volt nehéz jó 
hangulatot teremteni. A zenéről ez-
úttal is Zenezoli MUSIC produkció 
gondoskodott, de fellépett Horváth 
Maggie és Horváth Tamás is. 
A bál legszebb, legmeghatóbb pil-
lanata idén is a nyitótánc volt: an-
gol és bécsi keringő, melyet Deb-
reczeni Attila vezetésével a nyolca-
dik évfolyamosok tanultak be. 
A mulatság hajnali három óráig 
tartott. A legszerencsésebb bálozók 
nem csak az élményt, hanem né-
hány értékes tombolanyereményt is 
magukkal vihettek.

Tóth Krisztina Veronika nővér 

Mödlingi tanár: Január 19-én a Bersek iskola báljára Mödlingből 
érkezett Michael Dorfstätter tanár, aki 1985 óra részese a két iskola 
kapcsolatának, és az évtizedek alatt jól megtanult magyarul. A két vá-
ros testvérvárosi szerződése előtt (1989) az Europe Schule és Bersek 
iskola felvette és diákcserékkel tartotta a kapcsolatot.  Michael ebben 
vett részt, a Mödlingiek a Balatonon nyaraltak, a kőszegiek sítárborba 
utaztak, de a tanárok is tartottak tan-
órákat a másik iskolában. A kapcso-
latok egyik motorja dr. Schrott Géza 
volt, akinek a sírjához mindig elmegy 
a mödlingi tanár. Harald Lowatschek 
iskolaigazgatóként és polgármester-
ként is a szívén viselte a kapcsolato-
kat.  Az akkori erős szálak időközben 
vékonyodtak, ezeket szeretné erősíte-
ni Michael Dorfstätter, mert a hosszú 
idő alatt mások lettek a felnőttek és a 
diákok is. Az iskolák, a város kötődé-
seit a közelség is segíti. 

KZ    

Vámpír keringő
Az idei Bersek bálon január 19-én 
ismét megtelt a dr. Nagy László 
EGYMI díszterme. Az asztalokat 
sűrűn egymás mellé helyezték, 
hogy nagyobb legyen a tánctér. 
Pezsgővel fogadták az érkezőket, 
majd Kovácsné Szabó Éva igaz-
gatónő, és Pesti Krisztina a Szülői 
Munkaközösség elnöke nyitotta 
meg a bált. Majd „hazai pályán” 

léptek színpadra a BE-JÓ táncosai 
a „Vámpír keringő” bemutatásá-
val. A nyitótáncra nem invitálták a 
bálozókat, a tánctér mégis gyorsan 
megtelt. Éjszaka 11 után furcsa ru-
hába öltözött tanárok és szülők so-
rakoztak a folyosón, majd a közös 
fotó után a színpadi rend szerint 
táncolták be magukat a díszterem-
be. Néhány évtizeddel visszatértek 

a múltba, mert „Szombat esti láz” 
műsorukban retró zenére, retró 
táncokat mutattak be. A tízperces 
műsort a bálozók visszatapsolták, 
de ismétlésre nem volt lehetőség, 
mert a „Kócos ördögök” zenéjére 
újra a tánc vette át a főszerepet. 

Éjszaka csak a „tonnányi” tom-
bolatárgy kisorsolásáért tartottak 
szünetet, amelyek felajánlásáért a 
szülői munkaközösség köszönetét 
fejezi ki. A bál bevételét a diákok 
érdekében használják fel.

KZ

vett részt, a Mödlingiek a Balatonon nyaraltak, a kőszegiek sítárborba 

Iparos bál
A lovagteremben tartották január 
19-én az iparosok bálját 145 fő 
részvételével. A tombolatárgyak 
bősége mellett Kiss Péter ipartes-
tületi elnök köszöntötte a résztve-
vőket, elmondta, ez az este a szóra-
kozásról szól, az iparosok egy ösz-
szetartó csapatot alkotnak. Huber 
László polgármester ezt megerősí-
tetve elmondta, hogy a kőszegi és 

a környéken élő vállalkozók több 
rendezvényen képviselték a várost, 
amelyért köszönetet mondott. Póc-
za Zoltán műsorvezető a tánctérre 
kérte a Hajnalcsillag táncosait, 
akik sajátos, látványos műsorukat 
mutatták be a megnyitó perceiben. 
Majd – az Alpokalja Panzió bősé-
ges ételkínálata után – a néptánc-
együttes előadta a királyi udvarok 
táncát, a palotást. A bálozók több-
sége hajnalban indult hazafelé.
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Szalagavató a Jurisichban
„Szívemnek Kedves Végzősök”!
Ezekkel a szavakkal szólította meg 
Pontyos Andrea, a Jurisich Mik-
lós Gimnázium és Kollégium 
12.c osztályának osztályfőnöke 
szalagavatói ünnepélyükön az is-
kola avatandó tanítványait. Ünnepi 
beszédében a fiatalos lendület és 
a „jelentéses perc” mondanivalói 
finoman ötvöződtek. „Hamaro-
san megkapjátok életetek máso-
dik szalagját. 18-19 évvel ezelőtt 
szüleiteknek nagy boldogság volt 
csuklótokon meglátni az elsőt. Az 
a pici szalag elsősorban számukra 
volt jelzés, hogy attól a pillanattól 
kezdve felelősek le ttek értetek egy 
életre. Eltelt majd’ két évtized, és 
most itt áll 80 ragyogó szemű vég-
zősünk, az Önök gyermekei”. 

Az érkező szülők személyes igaz-
gatói üdvözlése után kezdődött az 
ünnepség. 
A közösség nevében Németh Vivi-
en és Horváth Rebeka 12.c osztá-
lyos tanulók Kahlil Gibran ünnepi 
gondolataival, Pillisz Réka 12.a 
osztályos tanuló pedig fuvolajáté-
kával köszöntötte vendégeket. Az 
ünnepi beszéd elhangzása után a 
12.d osztály tanulói egy dal közös 
eléneklésével emelték az ünnep fé-
nyét, majd Pató Attila a 12.a osz-
tályfőnöke, Pontyos Andrea 12.c 
osztályfőnöke és Bancsó Sándor 
a 12.d osztályfőnöke feltűzték a 
szalagokat. Idén 80 végzős tanuló 
kapta meg a ballagás és az érett-
ségi vizsgák közeledtét is jelző ha-
gyományos kék színű szalagot. 

A program a Kőszegi Béri Balog 
Ádám Általános Iskola bálte-
remmé alakított sportcsarnokában 
folytatódott. 19 órakor a végző-
sök a szüleikkel keringőt táncolva 
nyitották meg a szalagavatói bált, 
amelyen az erre az alkalomra ké-

szült – osztályonként más – koreo-
gráfiával, tánctudásukat is bemu-
tatták. 
A jó hangulatot megalapozó zenét 
a Kvarc együttes szolgáltatta a 23 
órás bálzárásig.

Keszei Balázs

Elutasítás után
„Ezt a zenei interpretációt a világ 
legkiválóbb koncerttermeiben le-
het hallani” – mondta Dr. Erhard 
Busek egykori osztrák alkancellár 
december 12-én a „Monarchia 
koncert” után Sebestyén Ernő 
hegedűművésznek. Az osztrák 
expolitikus 100 éve megszűnt 
Osztrák-Magyar Monarchiáról be-

szélt a koncert szünetében. Ehhez 
az évfordulóhoz is kapcsolódva a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
a harmadik születésnapján szak-
mai és zenei programsorozatot 
szervezett. Ennek záróakkord-
jaként tartották meg a Dr. Nagy 
László EGYMI dísztermében „Az 
Oszrtrák-Magyar Monarchia üze-

Adventi versünnep
A „Karácsonyi Versmondó Verseny”-
re a szervezők nagyszámú gyereket 
és felnőttet invitálnak, így a nép-
szerű rendezvények közé sorolható 
a Bersek iskola adventi programja. 
December 12-én 23. alkalommal 
szervezték meg a találkozót.
Kumánovich Kata bájos éneke ala-

pozta meg a meghitt hangulatot. 
Öt korcsoportban, az óvodásokkal 
együtt, hatvannégy verset szere-
tő gyermeket láttak vendégül, de 
a felkészülés időszakában sokkal 
több tanuló készült különböző 
„decemberi” versekkel. Szakmai 
zsűri értékelte a produkciókat. 

A rendezvény sajátossága, hogy 
mind a négy kötelezőként előadott 
vers Vas megyei költő (Balogh Jó-
zsef, Bősze Éva, Devecsery László 
és Tóthárpád Ferenc) alkotása volt 
ezúttal is. 
Az alkalmat Szekérné Döbrősi Be-
áta tanító összefogásával adventi 
vásár is színesítette. 
A zsűrik döntései szerint a legjob-
bak voltak: Vaskó Rebeka (2.o.); 

Novák Írisz (3.o), Desics Bettina 
(6.o.) és Moldvai Dóra (7.o.). Ez-
úttal is rajzpályázat egészítette ki 
a vetélkedést. A legjobbak voltak: 
Horváth Borbála (1.o), Kumánovich 
Kinga (3.o), Sipos Eszter (5.o.) és 
Zsótér Rebeka (7.o.).
Az adventi versünnep sikeréért leg-
többet a főszervező, Horváth Márta 
humán munkaközösség-vezető te-
vékenykedett!

nete 100 év távlatából” című kon-
certet. A zenei csemege létrejötte 
Sebestyén Ernő hegedűművész 
ötlete volt. Az ötletgazda szomorú-
an beszélt arról, hogy az intézet a 
médiában nem tett említést a Mo-
narchia-koncertről. 
Az elmúlt év nyarán a koncertre 
vonatkozó támogatási kérelmét az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
elutasította. Ezután indította el a 
hegedűművész saját erőforrásból 

a szervezést. Minőségi koncert-
re mindig készen áll az Esterházy 
trió (Sebestyén Ernő, Mérei Tamás, 
Bognár Ferenc). Hozzájuk csatlako-
zott Bozodi Lóránt, a Szombathe-
lyi Szimfonikus Zenekar koncert-
mestere, és két osztrák művész. 
Hartmut Pascher a Bécsi Konzerva-
tórium (brácsa) professzora,  akivel 
három évvel ezelőtt  Sebestyén 
Ernő hathetes koncertturnén vett 
részt Japánban. Wather Schulz a 
Bécsi Szimfonikusok szóló csellistá-
ja is a hegedűművész régi szakmai 
ismerősei közé tartozik.
A koncert szervezőjeként csak a 
barátság folytatását ígérte meg, a 
két éjszakás szállást az Alpokalja 
Panzió ajánlotta fel. 
A két osztrák művész a búcsúreg-
gelit követően kifejezték reményü-
ket, hogy lesz még lehetőségük a 
közös kőszegi koncertre. 

KZ
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A kőszegi turizmus adatai
A Királyi Városnap és az advent 
programjaival Kőszeg az 2018-as 
év végéig várta vendégeit, akik 
jöttek is egyre többen a kiemelt 
látogató pontokra. A Jurisics várba 
36.800 vendég, mintegy 11%-kal 
több, mint 2017-ben, a Bechtold 
István Természetvédelmi Látogató-
központban 21%-kal, a Hősök tor-
nyában pedig 35%-kal (!) volt több 
a látogatók létszáma az egy évvel 
korábbihoz képest. A nagyrendezvé-
nyek (Ostromnapok, Orsolya-napok) 
iránt is élénk volt az érdeklődés, és 
népszerűek voltak a kőszegi borá-
szok hagyományos és új programjai 
is. A kalandokat kedvelők a Kőszegi 
Gokartpályán töltötték idejüket, a 
Kalandpark pedig eddigi legjobb 

látogatási évét zárta. Minderre bizo-
nyára hatása volt annak is, hogy Kő-
szeg több országos turisztikai kam-
pányba is bekapcsolódott, többször 
forgott Kőszeg város neve országos 
ajánlókban. Nyárra elkészült a vá-
ros megújult turisztikai honlapja, és 
a közösségi médiában is erősebben 
jelent meg a kőszegi turizmus. Az 
ingyenesen letölthető országos „Ter-
mészetjáró” mobil applikáción Nyu-
gat-Dunántúl legaktívabb térsége 
Kőszeg és az Írottkő Natúrpark.
A szállóvendégek száma is növe-
kedett. A kereskedelmi szálláshe-
lyeken 2018 első tíz hónapjában 
11,4%-kal több vendég szállt meg 
Kőszegen, és ők összesen 12,8%-
kal több vendégéjszakát töltöttek 

nálunk, mint 2017 első 10 hónap-
jában (KSH). A kereskedelmi szál-
láshelyeken október végéig 34 ezer 
vendégéjszaka volt foglalt, az összes 
kőszegi szálláshelyen pedig egész 
évben 67.800 vendégéjszaka. Ör-
vendetes, hogy a külföldi vendégek 
száma is nőtt Kőszegen 5,3%-kal, 
miközben Kőszeg térségében 10% 
csökkenés volt tapasztalható. Nőtt 
az idegenforgalmi adó bevétel, és 
így a 2019-ben turizmusra fordít-
ható városi forrás nagysága is. 
Kőszegen egyre hosszabb lesz a 
turisztikai szezon. Novemberben és 
decemberben már többen szállnak 
meg Kőszegen (2425 és 2458 éj), 
mint márciusban (2141 éj), és alig 
kevesebben, mint áprilisban és má-
jusban (2655 és 2625 éjszaka). A 
csúcs az augusztus volt, amikor 5573 
vendég a kereskedelmi szálláshelyek 

teljes kapacitásának 53%-át foglal-
ta le. A KSH által kimutatott átlagos 
szállásdíj 2017-ben már 4000 forint 
felett volt Kőszegen. Ez viszont még 
mindig sokkal-sokkal alacsonyabb, 
mint a szomszédos Bükön, ahol átla-
gosan 9000 forint volt egy éjszaka. 
Mindent egybevetve, a 11 kőszegi 
kereskedelmi szálláshely mintegy 
365 millió forint bevételt termelt, és 
összességében jelentős foglalkozta-
tók a városban.
Tavaly két új szálláshely nyílt Kősze-
gen, ahol 70 új férőhely foglalható, 
míg a magánszállásokon 49 új fé-
rőhelyet talált a Kőszegre látoga-
tó. Figyelemre méltó, hogy Kőszeg 
térségében további 210 szállásfé-
rőhely nyílt meg 2018-ban. Úgy 
tűnik, a szállásadók bíznak a térségi 
turizmus fejlődésében.

Győrffy Gábor

Olvasói levél

Sportkomplexum helyzete
Egy interneten megjelent íráshoz 
fűznék hozzá néhány gondolatot, 
mert fél-, vagy hamis információkat 
ad másoknak az, aki úgy tájékoztat, 
hogy nincs valós, tényszerű ismeret-
anyaga az adott témakörben.
A Kőszegi Futball Club már évek 
óta próbálja a sporttelepen mű-
ködő (?) tekepálya épületét felújí-
tatni, hogy helyére egy többfunk-
ciós városi csarnok épüljön meg. 

A tervünk 20x40 m-es csarnok, 
tekepálya, büfé, és kiszolgáló hely-
ségek építéséről szól az MLSZ TAO 
pályázati rendszerével megvalósít-
va. A terv nagy összegű beruházást 
tartalmaz, amelyhez sok feltétel 
teljesülése szükséges. Így önkor-
mányzati, megyei labdarúgó-szö-
vetség, minisztérium, MLSZ TAO 
iroda támogatása.
Az elmúlt év őszén egy TAO ellenőr-

zés során az iroda munkatársa azt 
az információt adta, hogy az MLSZ 
az adott évben nem támogatja a 
pályázatunkat. Elsőbbséget élvez-
nek a műfüves pályák a megye-
székhelyek, és a sportközpontok.
Visszavontuk a pályázatunkat, mert 
a sportkomplexum terve a többi 
fejlesztésünket is gátolta. A köz-
ponti elutasító határozatot csak jó-
val később kaptuk volna meg, és 
addigra kicsúszunk a többi pályá-
zat határidejéből. Nem teszünk le  
tervünkről, és a  következő évben is 
beadjuk pályázatunkat a csarnok-

építésre. Remélhetőleg ezen infor-
mációk birtokában az érintettektől 
egy-két facebook bejegyzésen kívül 
egyéb támogatást is kapunk. 
KFC az elmúlt évben pályázott 
kistraktor, személyszállító kisbusz, 
felszerelések beszerzésére, vala-
mint edzői bérezésre is, amelyet az 
MLSZ támogatott és jóváhagyott. 
Az egyesület egy 50 éves traktort  
használt. Úgy gondolom, megérett 
a cserére. Mintegy 200 fő utazta-
tását, szállítását kell megoldanunk  
minden héten. Több egyesület ren-
delkezik személyszállító kisbusszal. 
Az egyesületben 10 edző dolgozik. 
A nagy létszám sok munkával  is jár. 
Az MLSZ ezért ad ilyen jellegű tá-
mogatást. A hasonló taglétszámmal  
dolgozó egyesületekhez  képest  mi 
a töredékét tudjuk az edzőinknek 
díjazásként fizetni. A támogatások-
nak  hála az  edzők és a  gyerekek  
a legjobb és legkorszerűbb felszere-
lésekkel dolgozhatnak.
Az MLSZ a pályázatban szereplő elő-
írásokat ellenőrzi, a KFC-nél mindent 
rendben találtak. Az elnyert pályázat  
nem azt jelenti, hogy pénzt kapunk, 
hanem azt, hogy ennyire vagyunk 
jogosultak. Meg kell találni azt a 
támogatót, aki a társasági adójából 
felajánl nekünk. A támogatásokat a 
Lóránt Gyula  sporttelepre és a  kő-
szegi, és Kőszeg környéki gyerekekre 
fordítjuk. Számukra szeretnénk még 
vonzóbbá  tenni a sporttelepet és a 
labdarúgást.

Neudl  Gábor  elnök
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„Mondjanak értem egy fohászt”
Dr. Seregély István nyugalmazott egri 
érsek Nyíregyházáról 2018. augusztus 
22-én a következő levelet írta: 
„Kedves Rita és Miklós”
„Szent István szellemi öröksége le-
gyen reményünk alapja, hogy túléljük 
ezt a megbolondult világot.
Magamról annyit, hogy még élek. Két 
szemműtét elvitte a nyarat. A műté-
tek (szürkehályog) 15/15 perc volt, de 
előtte és utána a tartós elő és utóke-
zelés hónapokat igényelt. Talán októ-
berre kapok új szemüveget. Közelre 
viszont nagyon jól látok.
Köszöntöm a velemi közösséget,
Isten áldja meg mindkettőjüket.”

Kőszeghegyalja, majd Kőszeg plébánosa, Velem 
(1992) díszpolgára 88. életévében 2018. dec-
ember 31-én fejezte be földi életét. Teológiai ta-
nulmányait Szombathelyen kezdte el, és 1955. 
június 19-én szentelte pappá Kovács István 
megyéspüspök. Majd 1974-ig több településen, 
Gyöngyösfaluban káplánként szolgált. 1974-
ben nevezték ki plébánosnak Kőszegszerda-
helyre. Figyelmet fordított a falvak templomaira, 

különösen Szent Vid-kápolnára. 1981-től lett 
Kőszeg plébánosa 1987-ig, amikor június 5-én 
egri érsekké nevezték ki. Fő pásztori feladatait – 
nyugdíjba vonulásáig – 2007-ig látta el. Lelke 
mélyén mindig ott volt Kőszeg és a Hegyalja fal-
vai. Többször visszatért a Szent Vid-templomba 
misét tartani. 
2015. július 30-án a Jézus Szíve Plébániatemp-
lomban dr. Seregély István nyugalmazott egri 

Horkay Nándor
(1969-2018)

Horkay Nándor életének ötvenedik évé-
ben, 2018. december 7-én tért örök nyu-
galomra Mosonmagyaróváron. Kőszegen 
a Jézus Szíve-templomban Harangozó 
Vilmos esperesplébános mutatott be lel-
ke üdvéért gyászmisét a részvétnyilvání-
tók sokasága jelenlében. Horkay Nándor 
életében fáradhatatlanul imádkozott 
minden emberért. Az utóbbi években sú-
lyos betegsége ellenére sok időt szentelt 
keresztényi küldetésére, a pasztorációra és az 
imaszolgálatra.
Horkay Nándor 1969. október 19-én született 
Kőszegen, a Jurisich Miklós Gimnáziumban 
érettségizett, a KSE labdarúgójaként 17 évesen 
a felnőtt csapatban bizonyította a tehetségét. A 
városát soha nem felejtette, ahonnét elindult 
a szakmai útjára, és Magyarország kiemelke-
dő területfejlesztési, területpolitikai, turisztikai 
szakértője lett.  Számos hazai és uniós, valamint 
területi és ágazati stratégia megalkotása fűződik 
a nevéhez. Vezető szerepe volt a magyar turisz-
tikai desztinációmenedzsment-rendszer kialakí-
tásában. Kitartóan dolgozott a nemzetegyesítés 
ügyéért, és Kőszegért. Láthatatlan keze mindig 
ott volt az elmúlt években a városban megva-

érsek gyémántmiséjén, papi hivatása 60. évfor-
dulóján szentbeszédében hálát adott az életét 
oltalmazó Nagyboldogasszonynak. Megköszönte, 
hogy visszatérhetett, hiszen – akkor elhangzott 
szavai szerint – nem volt abban az életkorban, 
amikor hosszútávra tervezhet, és „ajándéknak” 
nevezte a gyémántmise bemutatását. Isten áldá-
sát kérte a hívekre, majd „mondjanak értem egy 
fohászt” mondattal fejezte be a szentbeszédét.
A mise záró részében Harangozó Vilmos espe-
resplébános idézte fel az érsek úr Hegyalján és 
Kőszegen végzett papi tevékenységét. Bazsó 
Cecilia ünnepi orgonaszólóját követően „ven-
dégszeretet” fogadáson vettek részt a hívekkel, 
a velük történt beszélgetések során az atya visz-
szaidézte a régmúltat, és emberi barátságról tett 
tanúbizonyságot. 
Július 29-én Kőszegszerdahelyen mutatta be 
gyémántmiséjét a nyugalmazott érsek. Amikor 
az atya szeretett templomának oltárához lépett, 
virággal és verssel köszöntötték a visszatért 
pásztort a Hegyalja lakói. Az örömteli fogadtatás 
az iránta érzett tiszteletről szólt. Az atya szavai 
szerint a gyémántmise nem érdem, hanem Is-
ten ajándéka. Arról beszélt, amikor esténként 
imádkozik, egykori kis temploma mennyezeté-
re gondol, ahol a Hiszek egy Istenben és a Mi-
atyánk freskói láthatóak. Az általa készíttetett 
festményeken olvasható a papi jelmondata: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet”. 
Dr. Seregély István nyugalmazott egri érseket, 
Kőszeg és vidéke plébánosát 2018. január 8-án 
helyezték örök nyugalomra az egri bazilikában. 
A hívő emberek óriási tömege, a kormány-
fő jelenléte az iránta érzett tiszteletet jelezte. 
Életében ritka eseménynek volt részese, hiszen 
őt először nem segédpüspökké, vagy apostoli 
kormányzóvá nevezték ki, hanem kőszegi plé-
bánosként kapott érseki kinevezést.  A temetési 
szertartás üzenete szerint, „Seregély érsek atya 
különleges és általános bizalom megnyilvá-
nulása volt egy olyan időszakban, amikor 
már érezni lehetett a közelgő rendszerváltás 
bizonytalan rezdüléseit”.

lósult nagyobb 
beruházások-
nál, szakmai 
tanácsaival se-
gítette a célok 
elérését.
Egy olyan te-
hetséges szak-
ember távozott 
el, akinek a 
szíve mindig 
kőszegi ma-
radt.
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Könyvtári hírek 
A könyvtár munkatársai 2019-ben is könyvek, hangoskönyvek, 
DVD-k, CD-k, folyóiratok és diafilmek széles választékával és szí-
nes programokkal várják régi és leendő olvasóikat, látogatóikat! 
Az intézmény a lakosság figyelmébe ajánlja a „könyvet házhoz” elne-
vezésű ingyenes szolgáltatását, amely könyvtári tagsághoz kötött!  Célja, 
hogy a kölcsönzési szolgáltatás nehezen mozgó idősekhez és azokhoz is 
eljusson, akik mozgásukban korlátozottak, vagy betegágyhoz kötöttek. A 
szolgáltatás telefonon (360-259), vagy a chernelkonyvtar@gmail.com 
e-mail címen kérhető. A kért dokumentumot az előre egyeztetett időpont-
ban egy könyvtáros házhoz szállítja.
A szolgáltatási díjak nem változtak (megtekinthető: www.koszeg-konyvtar.
hu  könyvtárunkról  díjszabás).
RENDEZVÉNY: 
2019. január 19. (szombat) 10.00 óra: Diakuckó
január 30. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
február 1. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Mesevilág.
február 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és 
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
február 12-től március 2-ig: A 2018-as folyóiratok kedvezményes 
vására a felnőttrészlegben.
február 16. (szombat) 10.00 óra: Diakuckó

Programajánló
Január 23.  18.00 Magyar Kultúra Napja – Jurisics vár lovagterem
Január 26. Horvát bál – Jurisics vár lovagterem
Január 26. Balog iskola SZM bál – Balog iskola tornacsarnok
Január 26. Hajnalcsillag Néptáncegyüttes farsangi mulatsága 

– KÖSZHÁZ
Február 1. 17.00 Az év természetfotósa 2018 – kiállításmegnyitó, 

utána „Objektívvel Kőszeg környékén” címmel dr. Heincz 
Miklós előadása a látogatóközpontban.

Február 2. III. Páratlan Párlatnap – Jurisics vár
Február 2. Dr. Nagy L. EGYMI Jótékonysági Bál – Dr. Nagy L. 

EGYMI Díszterem
Február 8. Gimnáziumi Ifjúsági bál – Dr. Nagy L. EGYMI Díszterem
Február 9.  Egyházközségi bál – Balog iskola étterme
Február 23. Sváb bál – Jurisics vár lovagterem
Február 23.  Fúvós Farsangi bál – Balog iskola tornaterme
Február 23. Építész Kamara bál – Írottkő Hotel
Február 25.  Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Temető
Március 2. Pincés Kemencés Böllérverseny – Lukácsháza
Március 2. Concordia bál – Jurisics vár lovagterem
Március 3. Mingás farsang – Kőszegfalva
Március 5. Farsangfarka

Immár harmadik alkalommal ren-
dezi a Művelődési Központ a ren-
dezvényt, melynek előfutára lesz a 
január 31-i Párlat és Pálinka Ver-
seny. Február 2-án 10 órakor nyílik 
a kirakodóvásár és a helyi ételek 
italok kóstolója. Természetesen 
ezen a napon lehet a legtöbb féle 
pálinkát kóstolni, de a kulturális 
programok szerelmeseit is várják a 
belső várudvarban felállított szín-
padhoz déltől (kedvezőtlen időjá-
rás esetén a lovagteremben), ahol 
Vlasits György és Varga Tamás har-
monikás, a Bozsoki Dalárda, a Pe-
renyei Férfi Népdalkör, az UKNOW 

III. Páratlan Párlatnap
2019. február 2.

DUO, Fekete Linda- Maronits Fe-
renc és a Szent Vid Táltos Dobcsa-
pat is várja az érdeklődőket. A Haj-
nalcsillag Néptáncegyüttes tagjai 
pedig közös táncra hívják a bátrab-
bakat. Délelőtt szakmai előadások 
színesítik a programot, ahol többek 
között Barabás Attila, a Magyar 
Pálinka Lovagrend nagymestere 
„Illóolajok lepárlásának középkori 
emlékei a kőszegi várban” című 
előadását is meghallgathatják az 
érdeklődők és ezután kerül sor a III. 
Kőszegi Pálinka és Párlatverseny 
eredményhirdetésére és szakmai 
értékelésére. 

20 éve
Január 20-val megkezdődött az 
Ökumenikus Imahét a kereszté-
nyek egységéért. Az istentiszteletek 
este 6 órakor kezdődnek, hétfőn és 
kedden a Jézus Szíve-templomban, 
szerdán a református templomban, 
csütörtökön és pénteken pedig az 
evangélikus templomban.

Január 24-én, csütörtökön este 5 
órakor szentmise keretében lesz a 
megemlékezés a Deutschlandsbergi 
buszbaleset áldozatairól a Jézus 
Szíve-templomban. A tragédiá-
nak idén van a 20. évfordulója. 
A szentmisét követően szeretettel 
hívják a fiatalokat az evangélikus 
templomba az ifjúsági istentiszte-
letre.

Az Egyházközség bálját február 9-én tartják a Balog iskola ebédlőjé-
ben. Támogatójegy a plébánián és a sekrestyében megvásárolható 1500 
Ft-os árban, a belépőjegy csak a plébánián 2500 Ft-ért. Cél a templomba 
járó emberek, hívek közös együttléte jó hangulatban és vidámságban. A 
bevételt a Jézus Szíve-templom tető felújítására fordítják.
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Aktívan a Natúrparkban!

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület vetélkedőt hirdet
a magyarországi natúrparkokról 

iskoláknak, családoknak és baráti társaságoknak.

A vetélkedő a következő 3 hónapban egy-egy feladat megoldását 
követően a döntővel fejeződik be.

A versenyző csapatlétszám 3 fő lehet!

Jelentkezni az első feladat és a kitöltött jelentkezési lap
beküldésével lehet 2019. január 31-ig!

A jelentkezési lap letölthető a www.naturpark.hu weboldalról, vagy
személyesen átvehető a Natúrpark-Tourinform irodában (Kőszeg, Fő tér 2.)

1. feladat:
Minden korosztályból jelentkező csapat készítsen rajzot, fotót 

(max 10 db), kisfilmet (max.3’), vagy rövid leírást (max.4 oldal) 
az Írottkő Natúrpark téli természeti szépségeiről, fáiról,

növényeiről, állatairól.

N e v e z é s i  k a t e g ó r i á k: 
– általános iskola alsó tagozat (1-4. osztály)
– általános iskola felső tagozat (5-8. osztály)

– családi és vegyes csapatok (minden felsőbb korosztálynak)

A vetélkedő döntője kalandos szabadtéri túra lesz, amelyet
2019. április 13-án, szombaton 10.00-15.00 óra között

rendezünk Kőszegen és környékén.

A nyertes, felső tagozatos, 3 fős csapat 2019. május 18-19. 
között Hollókőn képviseli az Írottkő Natúrparkot
a III. Országos Natúrparki Vetélkedő döntőjén. 

Az országos döntőn kizárólag az Írottkő Natúrpark térségéből 
érkező csapat vehet részt!

Az ajánlott felkészülési anyagok a Natúrpark/Tourinform
irodában ingyen átvehetők: 

Írottkő Natúrpark Kalauz; Írottkő Natúrpark térkép;
Tanösvények az Írottkő Natúrpark területén; 

 Az Írottkő Natúrpark természetvédelmi kisokosa;
Az Írottkő Natúrpark jellegzetes állatai és növényei.

A Nagy Fafilm megtekintése
(a film a YouTube-csatornán szabadon megtekinthető): 

Az általános iskola alsó tagozata kivételével a felső tagozatosok
és családi vegyes csapatok részére a magyarországi

natúrparkok anyagai megismerhetőek a http://www.naturparkok.hu/
naturparkok/naturparkok-magyarorszagon oldalon.
A Koppányvölgye Natúrpark információi elérhetőek:

https://koppanyvolgy.com/ 
Szigetköz Natúrpark háttértanulmány:

https://www.naturparkok.hu/szovetseg-bemutatasa/dokumentumok
Felső-Bácska-Homokhát Natúrpark: https://www.naturparkok.hu/

hireink/megalakult-hazank-11-naturparkja-a-felso-bacska-homokhat-
naturpark

Kapos-hegyháti Natúrpark: http://www.kaposhegyhatinap.hu
További információ: 

Írottkő Natúrparkért Egyesület 
9730 Kőszeg, Fő tér 2. Tel/fax: 94/563-121; ine@t-online.hu; 

koszeg@tourinform.hu; www.naturpark.hu  
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Örök panoráma a Csónakázótóra
Szerkezetkész állapot

Tavaszi átadás

Érdeklődni: 06 70 360-1717 
info@solidus-pro.hu

ÚJÉPÍTÉSŰ, magas minőségű
hőszivattyús LAKÁSOK ELADÓK

a Gyöngyös partján
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Boksz: Hámori hatodszor

Budapesten rendezték a Női-Férfi Ökölvívó 
Országos bajnokságot. A Fitt-Box ÖE-t Szoták 
Titusz (64 kg) és címvédőként Hámori Ádám 
(91 kg) képviselte. Az elsőéves felnőtt Szoták 
ellenfele a legjobb nyolc közé kerülésért nagy 
riválisa Jakab Alex (Kecskemét) volt. Szoták 
jól kezdett, de ellenfele a második menetben 
fordított. A harmadik menetben hiába próbál-
kozott a fitt-boxos, a kecskeméti fiú megőrizte 
előnyét. Hámori Ádám – kedvező sorsolása mi-
att – rögtön az elődöntőben kezdett. Rácz József 
(Hódmezővásárhely) ellen a tőle megszokott 
erős kezdés megadta a mérkőzés alaphangját. A 
másodikban számoltak is ellenfelére, s harmadik 
menetben sem hagyott kétséget. A mérkőzést 
végig uraló Hámori egyhangú pontozással jutott 
döntőbe, ahol a debreceni Nagy Bence várta. Az 
első menet nagy küzdelme után még az ellenfél 
vezetett, de a másodikban Hámori vitt be több 
pontos ütést. Nagy nyomást gyakorolt ellenfelé-
re, s fordított. A harmadik menetben is ő domi-
nált, így bár osztott pontozással (4:1), de meg-
érdemelten emelte a bíró az ő kezét magasba a 
mérkőzés végén. Hámori Ádám újabb sikerével 
hatodik Magyar bajnoki Címét szerezte.
Jó évet zártak a Fitt-Box ökölvívói. Kiemelt 
versenyen 20 aranyérmet gyűjtöttek. Magyar 
bajnokságon 6 arany, 1 ezüst, 10 bronzérem 
a mérleg. Ezüstérem a Serdülő EB-n, bronz az 
Ifjúsági EB-n. Ötödik helyezés az ifjúsági VB-n 
és az Ifjúsági Olimpián. Aranyérem a Főiskolai 
VB-n. A klub versenyzői 43 versenyen, 14 be-
mutatón, 6 egyéb rendezvényen szerepeltek és 
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Labdarúgás: Fociősz
A középmezőnyben zárta az őszt a Kőszegi FC 
csapata a megyei I. osztályban. A szezon előtt 
Őri Gábor edző a felzárkózást és az erős k özép-
csapattá válást jelölte meg célként. Az együttes 
a tavaszt a 10. helyen várja, de az eredmények 
nem mindenben alakultak a várakozásnak 
megfelelően. Az első győzelmet a 3. fordulóban 
aratták. A szeptember 8. és október 6-a közötti 
időszak egy hosszú rémálommal ért fel. 6 mér-
kőzésen 29 gólt kapott, két rúgott gól ellenében 
a KFC. Az ellenfelek az élmezőny csapatai vol-
tak, de a csaknem hatos kapott átlag nyomasz-
tóan hatott. A hátralévő fordulókban az alsóház 
csapatai következtek. Hétből négy győzelem, két 
döntetlen mellett egy vereség a mérleg. A pilla-
natnyi helyezés csak kissé marad el a várttól, de 
a szurkolók remélik, hogy tavasszal elkerülik a 
gárdát. A stabil középmezőnyhöz az élbolyból is 
kellene pontokat rabolni.

Kőszegi Futball Club őszi szezonjának fonto-
sabb adatai: Tabella: 10. Kőszegi FC 15 mér-
kőzés, 5 győzelem, 2 döntetlen,8 vereség, 26:44 
gólarány, 17 pont. Hazai: 8/3/2/3/16:19/11. 
Vendég: 7/2/0/5/10:25/6. Góllövők: Fehér, 
Réti 6-6 gól, Dan 4, Bujtás, Dévai, 3-3, Prán 2, 
Máthé, Tóth 1-1. Sárga lapok (30 db): Toldi 5, 
Bujtás, Dan, Lintner, Prán 3-3, Kovács, Molnár, 
Biegner 2-2, Dévai, Gőcze, Gugcsó, Major, Mar-
ti, Máthé 1-1. Piros lap (1): Molnár. Játékosok: 
(zárójelben a mérkőzések száma) Bán Martin(14), 
Dan Gergő (14), Réti Milán (14), Tóth Dániel (13), 
Dévai Roland (13), Prán Dominik (13), Tóth Dá-
niel (13),Toldi Sándor (12), Fehér Dániel (13), 
Gőcze Ferenc (11), Major Dániel (10), Biegner 
Dániel (10), Lintner Dénes (10),Szűcs Norbert 
(10), Bujtás Róbert (10), Gugcsó Ákos (9), Marti 
Christopher (8), Riegler Péter (8), Römer Zoltán 
(7), Molnár Zoltán (7), Kovács Zsolt (6),

Futsal: Harc a dobogóért
Két győzelem és egy vereség a KFC futsal csapa-
tának mérlege az utóbbi fordulókban. Az eddig 
lejátszott fordulókban kialakultak az erőviszo-
nyok. Az első két helyért várhatóan a Haladás és 
a Mosonmagyaróvár fog megküzdeni. A kősze-
giek az előző bajnokság bronzérmét szeretnék 
újra megismételni. Pillanatnyilag legnagyobb 
ellenfelük ennek megakadályozásában a csornai 
csapat. December elején Pázmándfalut 6:3-ra 
sikerült legyőzni, de az ellenfél csak négygólos 
hátránynál talált be először. A Haladás érezhe-
tően vissza akart vágni az első körben elszenve-
dett vereségért. Az első félidő utolsó percében 
szerzett két góllal 3:0-ra elhúztak, s a második 
félidőben is sikeresen őrizték az előnyt. A KFC 
40. percben lőtte a becsületgólt. A Baráti Futsal 
tavaly nagy vetélytárs volt. Ezúttal azonban a  
kőszegiek idegenben is nagy különbséggel nyer-
tek. A 8. forduló kiemelt jelentőséggel bírt. A 
dobogóért vívott harcban legnagyobb riválisnak 
tűnő Csorna látogatott Kőszegre. Az első körben, 

Csornán elszenvedett 8:1-es vereség miatt a 
KFC-nek volt törleszteni valója. A visszavágás 
vágya mellett az is erős motivációt jelentett, 
hogy egy sikerrel hatpontos előnyre tehettek 
szert. Ennek megfelelően kezdtek. Három góllal 
elhúztak, s bár a csornaiak megpróbáltak visz-
szakapaszkodni a meccsbe, az utolsó szó (és gól) 
a kőszegieké volt. Győzelmükkel nagy és fontos 
lépést tettek céljaik eléréséért.

Eredmények: 5. forduló:Auto-Szoft Pázmándfa-
lu  Kőszegi FC 3:6 (2:5), gólok: Rácz (2), Réti, 
Gordos, Bíró, Biegner, 6. forduló Haladás VSE II.-
Kőszegi FC 3:1 (3:0) gól: Prán, 7. forduló Baráti 
Futsal Club-Kőszegi FC 2:8 gólok: Fehér (3), Prán 
(2), Biegner,Réti, Tóth, 8. forduló: Kőszegi FC-
Csornai SE 5:3 (3:1) gólok: Szolyák (2), Dévei, 
Fehér, Prán.

népszerűsítették a sportágat. A szezon megko-
ronázása (Hámori bajnoki címe mellett), hogy az 
Év Sportolója választáson az Ökölvívó Szövetség 
az év ökölvívójának is őt jelölte. Hatodik bajnoki 
címével és a Főiskolai VB megnyerésével min-
den tekintetben rászolgált a rangos elismerésre. 
Tovább fokozza az örömöt, hogy a szövetség 
legjobb serdülőként Buza Rafaelt, az egyik leg-
jobb női ifjúsági versenyzőként Hámori Lucát és 
legjobb felnőtt (elit) férfi versenyzőként, termé-
szetesen Hámori Ádámot jelölte meg.

Síugrás: 
Molnár Flórián az elit felé
Amerikában, a Utah állambeli Park Cityben ver-
senyzett Molnár Flórián a kőszegi síugrók fiatal 
reménysége. A síugrók harmadik számú soroza-
tában, a FIS kupában állt ugrótoronyba. Az első 
versenynapon 18. helyen végzett, a másodikon 
10. helyen zárt. A síugrók ruhájának nagy je-
lentősége van az ugrások sikerében. Flóriánnak 
gondjai voltak a ruhával, így különösen értéke-
sek az elért helyezések, annál is inkább mert a 
megszerzett, 39 FIS Cup ponttal két évre meg-
váltotta belépőjét a síugrók második számú so-
rozatába a „Kontinentális” kupába (COC).

Molnár Flórián eredményei: december 19-én 18. 
helyezés 75,5 m, 4,0 m 160,4 pont, december 
20-án 10. helyezés 82,0 m, 92,0 m 225,7 pont.

Molnár Flórián, a megszerzett jogosultság 
birtokában január 12-én, Bischofshofenben 
bemutatkozott be a „Continental Cup” soro-
zatban. A pályát a sportágat tv-ből követők is 
ismerhetik, hisz az egyik legrangosabb sorozat, 
„Négysáncverseny” záró fordulóját itt rendezik. 
Molnár Flórián olyan világnagyságokkal ver-
senyezhetett, mint Gregor Schlierenzauer vagy 
Severin Freund. A vasárnapra várt erős havazás 
miatt, a kétnaposra tervezett versenyt össze-
vonták szombatra. Molnár Flórián, a verseny 
legfiatalabb résztvevőjeként, 56. és 57. helyen 
végzett.

Molnár Flórián eredményei: 1. verseny 56. helye-
zés 105,5 m, 67,1 pont, 2. verseny 53. helyezés 
99,5 m, 59,5 pont.

Vörös Virág a franciaországi Premanonban (de-
cember 15-16.) próbálkozott újra, hogy a női 
világkupa fordulóban kvalifikálja magát a főver-
senyre, így a legjobb 40 között ugorhasson. A cél 
elérése a sűrű mezőnyben egyelőre nem sikerült. 
53. és 57. helyen végzett.

Vörös Virág eredményei: 1. verseny 53. helyezés 
70,5 m, 79,5 pont, 2. verseny 57. helyezés 60,5 
m, 65,0 pont.
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Kosárlabda: 
Egy-egy jól dobó kevés
A decembert a bajnokság egyik legerősebb 
csapatának vendégeként kezdte a Kőszegi SE. 
A SzoESE vendégeként kevés babér termett a 
kőszegieknek. A házigazdák valamennyi negye-
det biztosan nyerték. A KSE-ben Horváth Ro-
land 23 pontot termelt. A Deck Bistro a táblázat 
alsó felében a kőszegiek közvetlen ellenfelének 
számít. A Balog iskolában játszott hazain job-
bára vezettek is. Három perccel a vége előtt is 
volt még kétpontnyi előny, de a hajrában csak 
a Deck dobott pontot, így ellopták a győzelmet 
a sokat hibázó kőszegiektől. Ezúttal Nyilicska 
Csaba jutott 20 pont fölé (21). December 18-án 
a Répcelakiak kérésére felcserélt pályaválasz-
tói jog miatt a 21. forduló mérkőzésére került 
sor Kőszegen. A nagyobb játéktudás döntött 
a KSE javára a lelkesen, de sok hibával játszó 
répcelakiak ellen. A legponterősebb kőszeginek 
Barabás Krisztián bizonyult. 25 egységig jutott. 
Az újév első összecsapásán a „Cosmos Home” 
nem nyújtott kimagasló teljesítményt. Igaz nagy 
tempót diktáltak, de rengeteget hibáztak is. A 
sérült Nyilicska Csabát nélkülöző KSE nem tudta 
igazán veszélyeztetni a sikerüket. Támadásban 
Horváth Roland 26 pontja mellé a többiek ösz-
szesen 18 pontot tudtak hozzátenni.

Eredmények: 8.forduló Szombathelyi Egye-
temi SE-Kőszegi SE 100:59 (23:12, 26:14, 
27:13, 24:20, 9. forduló Kőszegi SE-Deck 
Bistro SE 52:58 (17:15, 12:10, 11:11, 
12:22), 21. forduló (A Répcelak kérésére a 
pályaválasztói jog felcserélése miatt.) Kő-
szegi SE-Répcelaki SE 62:35 (18:10, 18:4, 
14:8, 12:13), Kőszegi SE-Cosmos Home 
44:60 (9:19, 13:11, 10:11, 12:19).

DIÁKSPORT

Futsal diákolimpia

Futsalban az általános iskolák (III-IV. korcso-
port) megyei döntőjén a Balog iskola, a közép-
iskolásoknál (V-VI. korcsoport) a Jurisich gimná-
zium képviselte városunkat. A Balog iskola két 
veresége 5. helyezést eredményezett. A Jurisich 
remek játékkal győzte le Szentgotthárdot, majd 
Celldömölktől vereséget szenvedett. A keresztjá-
tékban a későbbi győztes, Nagy Lajos Gimnázi-
um meggyőző különbséggel nyert. A bronzmecs-
csen újra Celldömölkkel kellett megmérkőzni. A 
kezdés jobban sikerült, de a kétgólos előnyt nem 
sikerült megőrizni. Jöhettek a büntetők, melyek 
a cellieknek sikerültek jobban, így maradt a ne-
gyedik helyezés.

Eredmények: általános iskolák Balog-
Zrínyi (Szombathely) 0:5, Balog-Kölcsey 
(Körmend) 2:4, középiskolák csoportkör 
Jurisich-SZOI (Szentgotthárd) 4:0, Jurisich-
Celldömölk 1:3, keresztjáték Jurisich-NLG 
(Szombathely) 0:6, bronzmérkőzés Jurisich-
Celldömölk 2:2 (büntetők: 0:2).

Birkózó sikerek Érden

Érden, nagyszabású nemzetközi versenyen kezd-
ték meg 2019-es versenyszezonjukat a KSE 
birkózói. Magyarországon kívül, négy országból 
(Csehország, Szlovákia, Szerbia, Ausztria) érkez-
tek birkózók. 336-an léptek szőnyegre. A kőszegi 
gyerekcsapat versenyzői szabadfogásban indul-
tak. Ifj. Pusztai Szilveszter (23 kg), Háni Zalán 
(38 kg) egy-egy vereséggel harmadik illetve 
második helyen végzett. Pusztai egy nála két 
évvel idősebb fiútól szenvedett vereséget. Polyák 
Anzelm első versenyén rögtön dobogóra állhatott 
(3. helyezés). Tóth Ábel és Jakab Zétény sajnos 
elvesztették a bronzcsatát (5. helyezettek).

Gérnyi Zoé teniszsikere

Gérnyi Zoé, a Balog iskola harmadikos tanuló-
ja (a Savaria TC kőszegi csoportjának játékosa) 
nagy fölénnyel, biztosan nyerte élete első te-
niszversenyét. Remek körülmények között pró-
bálhatta ki tudását a burgenlandi tartományi 
„Sporty&Shorty’s” versenysorozat utolsó állo-
másán, Oberpullendorfban.

Mikulás kupa
November 28. és december 10-e között ren-
dezte meg a Balog iskola az általános iskolá-
soknak kiírt Mikulás kupát. Négy korcsoportban 
összesen 31 csapat mérkőzött meg egymással. 
A házigazdákon kívül, akik egy-egy korcsoport-
ban több csapattal is indultak, a Bersek iskola, 

a Dr. Tolnay, a bükiek, zsiraiak és a csepregiek. 
66 lejátszott mérkőzésen 269 gól született. A 
legkisebbeknél a házigazdák győztek, akik a fi-
atalabb felsősöknél is az élen végeztek. A másik 
két korcsoportban a Bersek nyerte a kupát. Saját 
kategóriájukban gólkirályok lettek (korcsopor-
tonként növekvő sorrendben): Zsigmond Bence/
BE és Mozsolicz Simon/TO 4-4 gól, Németh 
Bence /BE 7 gól, Horváth Márk/BÜ 12 gól és 
Károlyi András/BE 10gól. 

Foci: Utánpótlás számokban
A kőszegi utánpótlás csapatok szereplése a 
2018-19-es bajnokság őszi szezonjában.
U19 Tabella: 2. KFC 14 mérkőzés /10 győzelem /3 
döntetlen /1 vereség /80:16 gólarány /33 pont. 
Legjobb góllövők: Csák Dominik 30, Vörös Bálint 
9, Iker Flórián 8. Sárga lapok: Lakihegyi Patrik, 
Mátyus Márk 4-4 . Piros lap: Lakihegyi Patrik.
U16 „Északi csoport” Tabella: 2. KFC 10 /8 /0 
/2 /92:22 /24. Legjobb góllövők: Németh Olivér 
30, Varga Szabolcs 22, Tóth Dominik 9. Sárga 
lapok: öten kaptak 1-1 sárga lapot. Piros lap: -. 
U16 „Északi csoport”Tabella: 6. UFC 10 /5 /1 
/4 /45:49 /16. Legjobb góllövők: Preisz Roland 
12, Kiss Benedek 9, Takács Máté 6. Sárga lap: 
Preisz Roland 1. Piros lap: -.
U14 „Szombathelyi csoport” Tabella: 6. KFC 
8 /3 /0 /5 /13:35 /9. Legjobb góllövők: Neudl 
Gábor, Varga Balázs 3-3. Sárga lapok: Horváth 
Ákos, Varga Balázs 2-2. Piros lap: -.
Tabella: 7. UFC 8 /2 /0 /6 /15:26 /6. Legjobb 
góllövők: Abért Olivér 4, Bauer Marcell, Fábián 
Dániel 3-3. Sárga, piros lap: -.
Futsal utánpótlás:
U15 „B csoport” Tabella: 3. KFC 9 /1 /1 /7 
/20:73 /4. Legjobb góllövők: Horváth Ákos 7, 
Kolompár András 6. U15 „C1 csoport” Tabella: 
4. UFC 3 /1 /1 /1 /11:29 /4. Legjobb góllövők: 
Mentes Gergő, Wölfinger Erik 3-3. U15 „C2 
csoport” Tabella: 2. UFC 3 /2 /0 /1 /17:9 /6. 
Legjobb góllövők: Mentes Gergő 7.
U13 „A csoport” Tabella: 4. KFC 15 /2 /0 /13 
/30:86 /3. Legjobb góllövők: Varga Balázs 14, 
Tebeli Adrián 4. U15 „B csoport” Tabella: 4. 
UFC 12 /4 /1 /7 /25:42 /6. Legjobb góllövők: 
Fábián Dániel 9, Abért Olivér 7, Nagy Adrián 4.
U11 „A csoport” Tabella: 5. KFC 16 /4 /2 /10 
/48:65 /14. Legjobb góllövők: Csutorás Mátyás, 
Haág Benjámin, Nagy Adrián 8-8. U11 „B cso-
port” Tabella: 3. UFC 8 /4 /0 /4 /34:39 /12. 
Legjobb góllövők: Nagy Adrián 14, Kelemen 
Gergő 9, Haág Benjámin 6.
U9 „A csoport” Tabella: 1. KFC II. 3 /3 /0 /0 
/16:7 /9. Legjobb góllövők: Böndicz Szabolcs 
8, Vámos Kristóf 4. U9 „A csoport” Tabella: 
3. UFC 3 /1 /1 /1 /11:15 /6. Legjobb góllö-
vő: Jagodics Dénes 3. U9 „C csoport” Tabella: 
4. KFC 6 /0 /0 /6 /7:54 /6. Legjobb góllövő: 
Mozsolicz Simon 4.
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