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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.

FARSANGOLTAK
Február 8-án délután a KÖSZHÁZ-ban 
farsangoltak az idősek. A Kőszegi Bú-
torszövetgyári Nyugdíjas Klub ekkor 
tartotta havonként esedékes rendez-
vényét közel ötven fő részvételével. 
A korosodó és a fiatalos vidámságot 
magukra öltött asszonyok, férfiak fa-
lusi lakodalom keretében töltötték el 
a délutánt. Otthonról hozott sajátos 
jelmezekbe öltözött fel egy népes csa-
pat a Jurisics várban, és lakodalmas 
menetben innét indultak vissza a tár-
sakhoz vőfély vezetésével. Énekelték a 
„Lakodalom van a mi utcánkban” dalt, 
majd a jelmezeseket nevetés, vidámság 
fogadta. Az örök hűségre vonatkozó 
kérdésre Péter, a vőlegény „talán” szó-
val, Piroska egy hangos igennel vála-
szolt. A vőfély eladta a menyasszonyt, 
táncba hívta a lakodalmasokat, és csö-
rögve hullottak a fémpénzek a tálba. Az 
aznapi vacsorához, borozgatáshoz ezt a 
pénzt már nem használták fel, szükség 
lesz arra a nyári kiránduláson, illetve 
a klub nőnapi programjához, amely-
re február 8-án közösen meghívták a 
Kőszegi Nyugállományúak Egyesületét. 
A Kőszegi Bútorszövetgyári Nyugdí-
jas Klub 44 éve működik, az alapítók, 
régi textilesek mostanra már csak fele 
arányban vannak ebben a „jó csapat-
ban”.  Ezt a minősítő kifejezést mondta 
a Rácz család tagja, Magdi néni, aki 
férjével Szegedről költözött Velembe, 
majd hét év után a sors visszavitte 
őket a szülőhazájukba. A klubtagokkal 
a kapcsolatuk megmaradt, a rendezvé-
nyekre visszatérnek. 
Müller Mihályné hat éve vezeti a klubot, 
folytatja Reményi Tibor, P. Burus Gyula 
és több más előd munkáját. Mindig 
megtartják a havi találkozókat, a cél 
nem más, mint a beszélgetés, kikapcso-
lódás. Lehetőséget ad erre a klubtársak 
Pogányokban lévő kertje, ahol jó idő 
esetén töltik el a délutánokat. A KÖSZ-
HÁZ-ban tartott klubnapra alkalman-
ként meghívnak egy-egy előadót. 

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

NYUGDÍJASOK FALUSI LAKODALMA
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: március 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 13.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: február 20., március 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: február 27.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő február 28-án

(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart, 
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője

február 28-án (csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében. 

TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő február 28-án
(csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart Kőszegen,

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

március 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

közeljövőben a buszmegálló funkció 
is megszűnik a Liszt Ferenc utcában 
(7. old). További ok, hogy a Liszt 
Ferenc - Kossuth Lajos utca sarkán 
található Corner Söröző tulajdono-
sa javasolta az önkormányzatnak, 
hogy a vendéglátóipari egységben 
működő mosdó-wc használatát 
a nyitvatartási idejében – az ön-
kormányzat részéről fizetendő, 
húszezer Ft havidíj ellenében – az 
utasok részére biztosítja. A vállalko-
zó elvárása, hogy az igénybe vevő 
bérlettel vagy jeggyel rendelkezzen. 
A képviselők ezt nem fogadták el, 

további egyeztetést kértek a majda-
ni szolgáltatóval.

Hajléktalanoknak
A három egyház január 20. kezdet-
tel „Az igazságra és csakis az igaz-
ságra törekedj…” mottóval öku-
menikus imahetet tartott, a persely 
bevételét a Hajléktalanszálló meg-
segítésére adományozták: a Jézus 
Szíve Plébániatemplomban 25530 
Ft, az Evangélikus templomban 
39820 Ft, a Református templom-
ban 15320 Ft gyűlt össze. Összesen 
80670 Ft segíti a rászorulók életét.

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

Háziorvosi rendelés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kőszeg város 3. számú háziorvosi kör-
zetének rendelési ideje Dr. Hang Dóra háziorvos tartós helyettesítésének 
idejére az alábbiak szerint változik: 

Nap Orvos nélküli ellátás 
asszisztens által Rendelés Rendelő orvos

Hétfő 7.30 – 9.30 9.30 – 11.30 Dr. Koczor Gábor
Kedd 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00 Dr. Pusztai Gergő
Szerda 9.30 – 11.30 7.30 – 9.00 Dr. Pusztai Gergő
Csütörtök 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 Dr. Koczor Gábor
Péntek 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 Dr. Koczor Gábor

A fenti rendelési idő a helyettesítő orvosokkal kötött megbízási szerződés 
időtartamára áll fenn. A szerződés megszűnése esetén a módosítást meg-
előző – korábbi rend  szerinti – rendelési időben történik az ellátás. 
Megértésüket köszönjük.

Rövid hírek
„VÁRVÉDŐK” nyertek!
A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból hirdetett területi versenyt a 
körmendi Kölcsey Gimnázium Vas 
megye kulturális értékei címmel. Az 
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 
Somogyi Béla Tagiskolája a Jurisics 
várat választotta témájául, nem kis 
részben az egykori jurisichos Biczó 
Beáta tanárnőnek köszönhetően. A 
több hetes felkészülés és kőszegi 
látogatás után került sor az össze-

vont döntőre, ahol általános és kö-
zépiskolák egyaránt versenyeztek. A 
„VÁRVÉDŐK” nyertek! Gratulálunk!

Illemhely a Lisztben
A Liszt Ferenc utcában, a buszmeg-
álló környékén hosszabb ideje nem 
áll az utasok rendelkezése illemhely.  
Ezért az önkormányzat az elmúlt 
évben 900 ezer Ft-ot tervezett be 
a költségvetésbe az ott lévő mos-
dó, WC felújítására, majd változott 
a helyzet több okból. Egyrészt a 
Városmajorban annak felújítása 
során korszerű mosdó épül meg. A 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

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

Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Szakorvosi teljes körű szemvizsgálat
és vény felírás

Legújabb fejlesztésű multifokális szemüveglencsék 
40% kedvezménnyel

Fényre sötétedő szemüveglencsék 25% 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



A Ford 2018-ban számos új modellel állt elő: febru-
árban megérkezett az EcoSport teljesen megújult
változata, októberben pedig bemutatta a Strauss a
vadonatúj Ford Focust, amely az év – ha nem 5 év -
legnagyobb sztárja lett legújabb technológiáival és
dizájnjával.

Az új Ford Focus 4-ajtós változatát is láthatjuk már a
szombathelyi autószalonban.

2018 tartogatott meglepetéseket Fiesta fronton is,
megérkezett a Fiesta crossover Active. A megemelt
alváz könnyebb ki- és beszállást, a magasabb ülés-
pozíció az út még jobb beláthatóságát biztosítja. 

Töretlen a Ford Kuga SUV, városi terepjáró sikere,
amelynek turbó benzines változatát már 6.5 Millió fo-
rintért kínálja – 2019-ben is tavalyi áron - a Strauss.  

2018-ban a Straussnál is, úgy, mint országosan a ha-
szongépjárművek voltak a legkelendőbbek, köztük 
• a megújult Ford Transit Custom 1 tonnás áruszállító, 
• a Custom 9 személyes kisbusz változata, 
• a pick-up-ok kategóriájában piacvezető Ford Ranger

(országosan 45,55%-os piaci részesedés!) és a
mindig örök Ford Transit. 

A 2019-es év is sok új szép Ford modellt ígér: elsőként
érkezik a megújult Mondeo, mely hibrid változata
kombi kivitelben is elérhető lesz. A legnagyobb do-
bást azonban az év végére tartogatja majd a Ford,
amikor megérkezik a vadonatúj Kuga és a legújabb
Ranger, sőt, a megújuló Ranger mellett a különleges,
tereprallyra termett Ranger Raptor is.

2019-ben ismét várható az államilag támogatott
NHP finanszírozás– ezért a Strauss már most készül
jelentős haszongépjármű készlettel, amelyekre érde-
mes már az NHP bevezetése előtt leszerződni, pél-
dául egy kifutó Ford Rangerre.

A december végére szinte kiürült autószalon újra
teljes palettával várja a Ford szerelmeseit, a tavalyi
készletet tavalyi áron kínálja a Strauss. Idén is a leg-
nagyobb szakmai felkészültséggel és udvarias, segí-
tőkész kiszolgálással várja érdeklődőit az értékesítői
csapat, kívánjuk, találjanak ízlésüknek megfelelő új
Fordot náluk, hiszen most: megéri.

ISMÉT ELSŐ HELYEN A FORD
HÍREK A SZOMBATHELYI STRAUSS AUTÓSZALONBÓL
A 2018-ban ismét első a Ford a magyarországi importőrök sorában – tekintve az új személy-
és kishaszongépjármű összesített értékesítési számokat. A márka összesen 20.047 eladott
személy- és haszongépjárművel vezeti az összesített eladásokat.  

A Ford országos eredményeit büszkén osztja meg velünk a Ford Strauss, hiszen az első
helyezésért a szombathelyi autószalon is óriási növekedéssel járult hozzá. A cég 2018-as ér-
tékesítési eredményeivel saját rekordjaihoz, az autószalon 2006-os, 2007-es csúcs-telje-
sítményeihez közelít. 

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A Datahouse újautó-eladási adatai szerint (személy-, kishaszon, nagyhaszon és busz) 

KÉSZLETKISÖPRÉS!
Vásárolja meg tőlünk 2018-as áron új Fordját!

Ford_PR_Keszletkisopres_Repcelak_210x297_Layout 1  2019. 01. 20.  22:25  Page 1
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! Kedves Kőszegiek!
Február 14-i ülésén a képviselő-testület elfogadta Kőszeg Város Önkor-
mányzata 2019. évi költségvetését, mely városunk üzemeltetésének és 
intézményeink fenntartásának biztos alapját képezi, valamint forrást biz-
tosít fejlesztési terveink megvalósításához.
Összességében 3300 millió forintból gazdálkodhatunk, melyből 2094 mil-
lió forintot fordítunk működésre és 1206 millió forint áll rendelkezésünkre 
a felújításokra, fejlesztésekre. Ezen utóbbi tétellel szeretnék részletesebben 
foglalkozni, mivel úgy gondolom, hogy a várható fejlesztések, felújítások 
érdeklik Önöket legjobban.
A tervezett beruházások legna-
gyobb részét a Területfejlesztési 
Operatív Program (TOP) projektjei 
teszik ki, melyek állásáról és várha-
tó megvalósítási üteméről az előző 
lapszámban adtam részletes tájé-
koztatást. Ide tartozik az óvodák 
felújítása, a csapadékvíz elvezetés 
fejlesztése, a városmajor átépítése 
(új piac), a Pogányi út megépítése, 
a Kiss János utca felújítása és a 
déli városrészen kialakításra kerülő 
kerékpárúthálózat. Ezek együttes 
összege idén 747 millió forint, mely 
elkülönített számlán rendelkezésünkre áll.
A maradék 459 millió forint felhasználását több kisebb-nagyobb fejlesz-
tésre, felújításra és fejlesztési támogatásra tervezzük elkölteni. Ezekből a 
jelentősebb és érdekesebb célokat ismertetném „dióhéjban”:
– 12 fővel bölcsődei férőhelyet bővítünk (pályázati tám., + 5% önerő) 

100,5 millió Ft 
– közművesítjük az egészségháztól délre eső területet 55 millió Ft
– birkózó edzőtermet építünk (pályázati tám. 50 millió) 53,5 millió Ft
– a VELOREGIO projektre felhasználunk (pályázati tám.) 44 millió Ft
– felújítjuk a Sziget u. – Meskó u. útburkolatát
 (pályázati tám. 30 millió)  40 millió Ft
– az alpannonia projektre (koronaőrző fejlesztése, Csónakázótó 
 aqua bemutatóhely, turista és szabadidőközpont fejlesztése) 
 (pályázati tám., + 5% önerő) 37,6 millió Ft
– parkolóhelyeket (45 db) alakítunk ki a lakótelepen két ütemben 

24,3 millió Ft
– intézményeknek tárgyi eszközök beszerzését finanszírozzuk 

24 millió Ft
– intézményeknél javítások, felújítások 22,5 millió Ft
– KSE Síugró Szakosztályának öltözőt létesítünk (konténer) 9 millió Ft
– ivóvízhálózatot építünk ki a Vízmű utcában 7,2 millió Ft
– közvilágítást fejlesztünk 5 millió Ft
– A Szent György u. – Postásrét u. egy részének kiszélesítése 
 a missziós rendház kerítésének áthelyezésével   2,5 millió Ft
– klímaberendezést szereltetünk az egészségházba 2 millió Ft

Beruházási kiadásaink forrása döntő része különböző pályázati támogatá-
sokból tevődik össze, de 55 millió forint hitel felvételét is tervezzük építési 
telkek közművesítésére, valamint a vagyonhasznosítás teljes bevételét 
(128 M Ft) is a fejlesztésekre fordítjuk.
Őszintén bízom benne, hogy a tervezett fejlesztéseink megvalósítását nem 
fogja sem hátráltatni, sem megakadályozni semmilyen váratlan esemény, 
és akkor büszkén gondolhatunk majd vissza az elért eredményekre, fej-
lesztésekre, melyek Kőszeg város lakosságát fogják szolgálni.

Huber László
polgármester

50 millió Ft a civileknek
Kőszeg önkormányzatának eddig is 
kiemelten fontos volt a civilek tá-
mogatása, hiszen az évek alatt már 
számtalanszor bebizonyosodott, 
hogy kellő figyelem és megbecsülés 
mellett egy jól felépített közösségi 
élet nagyban kiegészíti azokat az 
értékeket melyeket ők képviselnek. 
Az általuk megteremtett miliő és ér-
ték nélkül számos városi rendezvény 
már szinte elképzelhetetlen. A teljes-
ség igénye nélkül mindig számítha-
tunk rájuk Szőlő Jövések Könyvének 
Ünnepén, Ostromnapokkor, de akár 
Szüreti nagyrendezvényt vagy az 
Orsolya-napi vásárt is említhetnénk. 
Az évről évre megújulni képes egye-
sületek és alapítványok támogatása 
rendkívül fontos, mert nélkülük a 
kőszegi kulturális és sportélet sokkal 
szegényebb lenne. A támogatottak 
körét tekintve széles a paletta, így 
forráshoz jutnak a közbiztonságot, 

kultúrát, sportot és közösségi életet 
támogató szervezetek is. 
Örvendetes, hogy a tavalyi 44 millió 
forinthoz képest most több, mint 50 
millió forint került elkülönítésre a 
2019. évi költségvetésben az érin-
tett szervezetek részére. Így a kul-
turális egyesületek által kért többlet 
igényeket is pozitív elbírálásban ré-
szesíthették a városatyák. A kőszegi 
sportegyesületek 20%-kal több for-
rást kapnak a zavartalan működésük 
fenntartásához, de a Kőszegi Önkor-
mányzati Tűzoltóság támogatására 
is jelentős összeget különített el a 
városvezetés. Megkülönböztetett 
figyelemmel a jubilálásra való tekin-
tettel az eddigiekhez képest kiemelt 
támogatásban részesül az idén 160 
éves Concordia-Barátság Énekegye-
sület és a megalakulásának 30 éves 
jubileumát ünneplő Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes Alapítvány. 

HZ

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

Kőszegi fotóim: A Google+ megszűnése miatt át kellett költöztetnem 
a fényképmegosztó oldalam a Facebook-ra, itt Németh Iván fotói néven 
találják az oldalam. Ha nincs Facebook regisztrációja, akkor ezen a lin-
ken találja meg az albumaimat: https://www.facebook.com/nivanfoto/ 
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Ezt olvasták a képviselők
A képviselő-testület február 14-én 
tartott ülésén elfogadta Kőszeg Vá-
ros Önkormányzatának 2019. évre 
vonatkozó költségvetését.
A számadatok 3,300 milliárd Ft 
kiadással számolnak, amelyhez a 
nulla hiány elérése érdekében 55 
millió Ft külső finanszírozási bevé-
tel, vagyis hitelfelvétel szükséges. A 
hitel felvételéhez a Kormány enge-
délye kell, és csak akkor indítható, 
ha az önkormányzat költségvetése 
tartalmazza a fejlesztési célt.

Kiemelt fejlesztési terület
Ebből a hitelből megvalósítható 
lenne az Egészségháztól délre lévő 
fejlesztési terület közművesítése. 
Ezen a területen már lakótelkek 
vannak kialakítva, esélyesebb len-
ne az értékesítésük, így fedezetet 
nyújtana a hitel futamidejében a 
visszafizetésre.
A képviselő-testület február 14-én 
kiemelt fejlesztési területté nyilvání-
totta a város tulajdonát képező Gá-
bor Áron – Forintos Mátyás – Deák 
Ferenc utcákkal határolt tömböt. A 
tervezett fejlesztések költséghaté-
kony megvalósítása érdekében a 
rendezési terv módosítása szükséges.
A kiemelt fejlesztési területről szóló 
döntés előkészítését Bertók Sándor 
Kőszeg Város Főépítésze tette meg. 
Az indoklásában elmondta, hogy 
a Gábor Áron – Forintos Mátyás 
– Deák Ferenc utcákkal határolt 
tömb Kőszeg központjához közel, 
frekventált helyen fekszik. A Po-
gányi út pályázati pénzből történő 
megépítése után ennek a terület-
nek a megközelítése délről is meg-
oldható lesz, ezért a terület fejlesz-
tése mindenképp indokolt. 
Kőszeg területén jelentősen meg-
nőtt az igény új lakások építésére, 
mindezt ösztönzik a bevezetett 
támogatási rendszerek. Ezek a te-
rületek Kőszeg város tulajdonában 
vannak, így a fejlesztést komplex 
módon lehet kezelni.
A képviselők arról kaptak tájékoz-
tatást, hogy az intenzív beépítés a 
terület túlépítéséhez vezethet, ezért 
javasolta a főépítész, hogy a környék 
jellegéhez jobban igazodó családi 
házas építést lehetővé tevő lakóöve-
zeti besorolást kapjon ez a terület a 
rendezési terv elfogadása után. 

Fegyelmezett gazdálkodás
szükséges
A képviselők február 14-én el-
fogadták a város költségvetését 
annak ismeretében, hogy a pénz-
ügyi egyensúly minimális összegű 
tartalék képzésével valósul meg. A 
váratlan, előre nem látható kiadá-
sok fedezésére nagyon csekély tar-
talékkeret áll majd rendelkezésre. 
A minimálbér emelésének fedezete 
egyenlőre nem biztosított, így az 
önkormányzatnak saját forrásból 
kellett a szükséges összeget biztosí-
tani. Az előterjesztésben lévő meg-
fogalmazás szerint ahhoz, hogy „a 
rendelettervezetben szereplő ke-
retösszegek tarthatóak legyenek 
egy nagyon szoros és fegyelme-
zett gazdálkodásra van szükség 
2019. évben”. 

Központi források
Az általános működési támogatáson 
belül a településüzemeltetési, fenn-
tartási feladatokhoz – zöldterület és 
közterület fenntartás, utak, hidak 
fenntartása, a közvilágítás és a köz-
temetők üzemeltetése – kapcsolódó 
támogatás az önkormányzat 2017. 
év végi statisztikai adatai, és a tá-
mogatások településkategóriák 
szerint meghatározott fajlagos ösz-
szege alapján történik. A központi 
költségvetés továbbra sem biztosít 
támogatást a településtisztasági 
feladatokra. 

Az önkormányzatok szociális felada-
tainak egyéb támogatása jelentős 
összeget tesz ki (39,3 millió Ft), 
amely települési támogatásokra, a 
Kőszegi Szociális Gondozási Központ 
által ellátott szociális, gyermekvé-
delmi gyermekjóléti feladatokra, 
bölcsődei ellátásra, valamint gyer-
mekétkeztetésre használható fel.
A gyermekétkeztetés támogatási 
rendszere követi a 2014-től kialakí-
tott struktúrát. A feladathoz számolt 
bértámogatás (57,9 millió Ft) illetve 
üzemeltetési támogatás kapcsolódik 
(88,1 millió Ft), amely az előző év-
ben eredeti előirányzatként kapott 
összegnél kevesebb. A fentiek alap-
ján a gyermekétkeztetésre célzottan 
kapott összegen túl az önkormány-
zatnak a kiadások 7,7 %-át kell 
hozzátennie, amely az idei évben 
várhatóan 18 millió Ft lesz.
A tartózkodás utáni idegenforgalmi 
adó bevételhez forintonként egy Ft 
támogatás kapcsolódik. A gépjár-
műadó bevételéből 40% marad az 
önkormányzatnál.

Működési bevételek
Az önkormányzat működési saját 
bevételei az előző évihez képest 
jelentősen nem növekednek.  A 
helyi adó bevételek hangsúlyos 
részt képviselnek, a 2019-re ter-
vezett adóbevétel 501 688 723 
Ft, amely tartalmazza a gépjármű-
adók (35 998 547 Ft), valamint a 
kedvezmények, mentességek ösz-
szegét is. 

Működési kiadások
A működési kiadások között sze-
repel több, már elnyert pályázat. 
A városüzemeltetési feladatokra a 
Kőszegi Városüzemeltető Kft. által 
2019. évre kért 178,9 millió Ft 
része lett a költségvetésnek, amely 
közel 26 millió Ft-tal több a 2018.
évihez képest. 
A civil szervezetek, önkormányzati 
feladatot ellátó egyesületek támo-
gatási összegei az önkormányzat 
anyagi lehetőségeit figyelembe 
véve kerültek megállapításra. 
A fejlesztési tervek meghatáro-
zásánál számba kell venni, hogy 
mennyi fejlesztési forrás áll ren-
delkezésre. Fontos szempont a 
fejlesztési bevételek és kiadások 
összhangja, mely a tervezetben 
biztosított. 
(A fenti összefoglaló írás a képvi-
selők elé terjesztett költségvetés 
szöveges tájékoztatójából készült.)

Kámán Z

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján

• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús

padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, • 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, 

kertes házak, lakásonként kettő gépko-
csiparkolóval és tárolóhelyiséggel

• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában, 

Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717

Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu 

SOL PRO
Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte születésnapjuk 
alkalmából a város szépkorú lakóit:  
Szeitz Ernőné Vider Máriát (94 
éves), Goda Lászlóné Gróf Máriát 
(92 éves), Kendik Gézáné Döbrössi 
Klárát (92 éves), Szabó Ferencet 
(90 éves) Rákos Antalné Szabó 
Ilonát (95 éves), Kovács Ferencet 
(90 éves).
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ismét vonzó lesz a fiatalok számára a pe-
dagóguspálya. A többszakos képzést tartja 
ideálisnak. Felesége is a tantestület tagja, a 
huszonkilenc éve működő Dance Jam tánc-
csoport sikeres vezetője. Két gyermekük 
van, mindkettő családos és Budapesten él-
nek. Lánya három fiú unokával ajándékozta 
meg őket, 7, 5, 3 évesek. A nagyobb már 
iskolás. Amikor hazajönnek, minden idejét 
velük tölti. Sokat kirándulnak.

– Az Őzkútról, vagy az Írottkőről hazaérve, ne-
kilátnak a mama finom főztjének, még a vas-
szöget is megennék, olyan jó étvágyúak. Öt-hat 
kilométert gyalogolni hegynek föl, völgynek le, a 
kicsinek is óriási teljesítmény. 
– A Városi Diák Sport Bizottság elnöke lettem 
1992-ben és igazgatói kinevezésemig, 200 3-ig 
vezettem. Az iskolák közötti esélyegyenlőség fenn-
tartása okán igazgató nem lehetett a vezetője. Ak-
kor Hani Tibor vette át a feladatot, természetesen 
továbbra is segítettem a munkát. Nagyon sok 
rendezvényt meghonosítottunk a városban, amik 
már előtte is megvoltak, csak kicsit feltuningoltuk 
őket. Szerveztük a mezei futóversenyt, kézilabda 
és labdarúgó bajnokságot, a győztes képviselte a 
várost a megyei versenyeken. 
– A tornacsarnok elkészültével, mely építészeti-
leg egy újszerű megoldású, látványos külsősé-
gekkel bíró csarnok lett, nyitottunk a város felé.  
Olyan rendezvényeket hoztunk be, amelyek a 
város lakossága számára is elérhetők lettek.  
Itt tartotta meg a közgyűlését a Kőszegi Sport 
Egyesület, ahol díszvendég volt Grosics Gyula, 
Buzánszky Jenő és Czibor Zoltán. Megfordult ná-
lunk Papp László is. Az olimpiai bajnokok közül 
még Farkas Péter. Egy ízben egy ifjúsági talál-
kozó keretében Orbán Viktor tartott a tornacsar-
nokban kétezer ember előtt előadást, ahol jelen 
volt Schmitt Pál is. 
– Éveken keresztül szerveztük a felnőtteknek a 
terem labdarúgó tornát. Csak néhány nevet em-
lítek, az utóbbi évek focistái közül, akik játszottak 
a bajnokságokon: Molnár Balázs, Rózsa Dániel,  
Devecseri Szilárd válogatott labdarúgók.

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Földesi János címzetes igazgató úrral
 A Balog Iskola igazgatója volt 15 évig

Édesanyja tanítónői példája mutatta neki 
az utat a pedagóguspálya felé. Az általánost 
a Bersekben, a gimnáziumot a Jurisichban 
végezte. A középiskolában már komolyan 
sportolt a kőszegi Sport Egyesületben. Test-
nevelő tanárai egyben a példaképei – Horto-
bágyi Ferenc, Odonits István, Stettner Imre 
bácsi – irányításával atletizált. Ezzel pár-
huzamosan focizott, Domnanovich Rudolf, 
Kalotai Károly, Jenkei Ede és Varga Levente 
voltak az edzői.  Végülis a futballt választot-
ta, a serdülő-, ifi- és felnőttcsapat tagja volt. 
Főiskolás korában két alkalommal egyetemi 
és főiskolás országos bajnokcsapat tagja le-
hetett. Mindezek mellett még zenét is tanult, 
hat évig trombitált az ifjúsági zenekarban. 
Katona Kalocsán volt, természetesen a kato-
nazenekar tagja lett.  A főiskolán matemati-
ka-testnevelés szakon végzett. A Béri Balog 
Ádám Általános Iskolában kezdett tanítani 
1981-ben, mely akkor még nyolc évig az 
egykori tanítóképző épületében működött. 
Szerény körülmények között folyt a munka, 
az udvara salakos volt, az elkerülő út épí-
tésekor Szigeti Miklós tanácselnök-helyet-
tes közbenjárásával bitumenréteget kapott. 
Tornatermük mindössze 66 négyzetméteres 
volt. Teljesen új körülmények között folytat-
hatták a munkát 1989-től, a lakótelepen az 
új iskolaépületben. Hidegh Lajos igazgató 
úr 1992-ben történt nyugdíjba vonulását 
követően Bauer Józsefné lett az igazgató, 
aki felkérte az igazgatóhelyettesi posztra. 
Akkor vették át a régi bölcsőde bizonyos 
részeit, kezdett az iskola kiteljesedni. A bel-
városi Balog-épületben 12 osztályuk volt, itt 
minden évfolyamból párhuzamos osztályok 
lettek. Volt egy kiugró évfolyam, amikor 3 
osztályt kellett indítani, 400 tanulójuk volt, 
de az átlag 350 fő folyamatosan. A torna-
csarnok 1992-ben lett készen. Mint igazga-
tóhelyettesnek koordinátorként fő feladata 
az intézmény épületeinek a fenntartásával, 
működtetésével, felújításával, építésével 
kapcsolatos irányítás volt. Elkészült a torna-
csarnok, majd egy évre rá az öltöző. Bauer 
Józsefné 2003-ban úgy döntött, hogy helyet-
tesként folytatná működését. Ekkor pályázta 
meg Földesi tanár úr az igazgatói posztot. 
Úgy tervezte, hogy ha három ciklust végig-
visz, éppen 60 éves lesz. 2018-ban lejárt a 
harmadik ciklusa, negyediket már nem tu-
dott volna kivinni. Két évvel előtte eldöntöt-
te, hogy nem adja be a pályázatot. A Balog 
tantestülete is – mint más iskoláknál – szin-
te egykorú, kevés a fiatal. Földesi János a 
Balog iskola volt igazgatója bízik abban, 
hogy a pedagógusképzés magára találásával 

– Egy SOS tornán a játékvezető Kassai Viktor volt, 
a gyerekek nagy örömére. Járt nálunk Borbás 
Marcsi egy kőszegi filmforgatás kapcsán, mely a 
Fő tér sorozat része volt. Frenreisz Károly az LGT 
együttes tagja is felkeresett bennünket. Koncerte-
zett a Pa-dö-dö és az Ocho Macho zenekar.
– Az Aranycsapat alapítványa a határon túli ma-
gyaroknak Kőszegen szervezett bajnokságot, azt 
is mi fogadtuk be. Igyekeztünk az iskolai sportot 
is úgy alakítani, ahogy a gyermekeinknek is mi-
nél több lehetőségük legyen, különböző kupákat 
szerveztünk.
– Kulturális vonalon pedig a fúvósok itt tartják 
szokásos Fúvós Farsangjukat. A két középiskola 
– a Jurisich Gimnázium és az Evangélikus Szak-
gimnázium – szalagavatói is nálunk zajlanak. A 
Szülői Munkaközösség bálja, és a Nőnapi bál is 
hozzánk került. Ezek mind visszatérő rendezvé-
nyeink. A bevételek az iskolánk alapítványának 
a vagyonát gyarapítják. 
– Főiskolai diplomám évétől 1981-től – még 
rúgtam a bőrt a Kőszegi Sport Egyesületben, de  
már a serdülőcsapat, később az ifjúsági csapat, 
majd több éven keresztül a felnőtt csapat edző-
je lettem. Évtizedeken át vezettem a labdarúgó 
szakosztályt, mellette az egyesület elnökhe-
lyettese is voltam, ez olyan 25-30 évre tehető.  
Mondhatom, hogy legalább ezer szombatomat és 
ezer vasárnapomat a labdarúgó pályán töltöttem  
bajnoki mérkőzések keretében. Szívesen gondo-
lok vissza ezekre az időkre. Jólesik, amikor volt 
labdarúgók, játékostársak megállítanak az ut-
cán és a fociról beszélünk. Az elmúlt években az 
egyesületnek új vezetősége lett. Nem is bánom, 
akkor erőmet még az iskola vezetésére koncent-
ráltam. Az utóbbi időben pedig új szórakozásokat 
keresek magamnak, kertészkedek, fát metszek, 
gyümölcsöt termesztek. Imádok a szabad leve-
gőn lenni. Sokat kirándulok, túrázok Kóródi Sa-
nyival. Tudom hol van a Kőszegi-hegységben az 
Elefántfa, tudom melyik a legvastagabb  törzsű 
fenyőfa. Épp a minap a Kecskeugratóról szabad 
szemmel néztem a Lékai várat. Hobbim télen a 
síelés, a kocogás. Negyven éves koromban negy-
ven perc alatt teljesítettem a tíz kilométert, ötven 
évesen ötven perc alatt, most hatvanegy percnél 
tartok, remélem eljutok a hetvenöt percig és ak-
kor ezt a szórakozásomat abbahagyom. 
– Ettől az évtől újra én lettem a Városi Sport Bi-
zottság elnöke. Igazgatói időm alatt Hani Tibor 
kollégám végezte ezt a feladatot. Terveink kö-
zött szerepel, hogy a házibajnokságokat minden 
iskola lebonyolítja, majd felmenő rendszerben 
városi, városkörnyéki bajnokságokat szervezünk. 
Maradunk a jól bevált, eddigi rendezvényeknél. 
A sportoló tanulók díjazásában továbbra is kitű-
nő partner a városi önkormányzat.
    Kiss János
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Milyen lesz a közös vasúti és buszpályaudvar?
Egymilliárd forint beruházásból 
épül meg a kőszegi intermodális 
pályaudvar és állítanak üzembe 
környezetbarát buszokat. A fej-
lesztést együtt végzi el a GYSEV, 
Kőszeg Város Önkormányzata 
és a NIF Zrt.
Több éve tartó egyeztetés után a 
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 
irányításával idén elkészülnek az 
engedélyezéshez szükséges tervek 
a Kőszegi Intermodális pályaudvar 
megvalósításához.
A KRAFT programban is szereplő 
„Térségi közösségi közlekedés 
fejlesztése Kőszegen” c. projekt 
az 1986/2017 (XII.19.) Kormány-
határozat szerint 1000 M Ft-ból 
valósul meg. A modern közösségi 
közlekedési csomópont a buszpá-
lyaudvar áthelyezésével és a vasút-
állomás fejlesztésével, bővítésével 
jön létre, az utasokat modern kör-
nyezetbarát midibuszok szállíthat-
ják majd városszerte.
Elkészült a pályaudvar tanul-
mányterve, annak jóváhagyása 
van folyamatban. A projekt meg-
valósítását az Önkormányzat a 
NIF Zrt-vel közösen végzi szorosan 
együttműködve a GYSEV Zrt-vel, 
az ÉNYKK Zrt-vel, a Magyar Köz-

út Nonprofit Zrt-vel és a szakmai 
szervezetekkel.
A fejlesztést megelőzve a GYSEV 
Zrt. már a Kőszeg-Szombathely 
vasútvonal fejlesztésének eleme-
ként részlegesen felújítja a vasút-
állomás épületét, korszerűsíti az 
utastájékoztató rendszert, átépíti 
a vasúti peront. Az új peron kettős 
szerepet fog ellátni; az állomás-
épület felőli oldalon a buszok, míg 
a téglagyár felőli oldalon a vasút 
utasainak le- és felszállása válik 
komfortosabbá. A jelenlegi busz-
megállók területe parkolóként lesz 
használható, felújításra kerül az 
állomás előtti parkoló és a lépcső 
is, kerékpártárolók kapnak helyet 
az épület déli oldalán.
Az Önkormányzat és az Infrastruk-
túrafejlesztő megvalósításában ez-
után épülnek ki a belvárosból ide 
költöző buszpályaudvarhoz szük-
séges további buszmegállók, amik 
továbbra is a közös peronon kap-
nak helyet. A buszok déli irányból 
közelítik meg a peront és a szom-
szédos tüzép területe fölött hagyják 
el azt egy új úton, ahol a buszok 
kikanyarodását a főútra érzékelős 
lámpa segíti majd.
A személyautók a buszoktól tel-

jesen elkülönítve a jelenlegi úton 
érhetik el az állomást. A Rákóczi út 
és a 87-es főút csomópontja jelző-
lámpás irányítást kap. Itt felmerült 
korábban körforgalom létesítése 
is, azonban annak ára többszö-
röse, valamint a Gyöngyös közel-
sége miatt a hely sem elegendő 
a kiépítésre. A hosszú távú, akár 

egész napos parkolásra több mint 
50 férőhelyes fákkal, cserjékkel 
zöldített P+R parkoló épül, míg az 
állomás előtti terület a rövid idejű, 
úgynevezett K+R (Kiss&Ride) par-
koló lesz.
A kerékpárosok és gyalogosok új 
gyalogos hídon jutnak majd át a 
Gyöngyösön. A Kőszegfalvi kerék-
párút már az állomás kiépülésekor 
meghosszabbításra kerül, de a 
későbbiekben az Alsó körút felől 
is meg kell teremteni a megfelelő 
kerékpáros és gyalogos összeköt-
tetést. A vasútállomás előtti terü-
let az utasok kényelme érdekében 
parkosításra, átépítésre kerül. 
A jelenlegi Liszt Ferenc utcai busz-
állomáson felszabaduló terület 
hasznosításánál a zöldfelület növe-
lése és új parkolóhelyek létrehozá-
sa lesz a fő cél, de 1 buszmegálló 
továbbra is helyet kaphat majd.
A pályaudvar tanulmánytervével 
párhuzamosan elkészült Kőszeg 
Fenntartható Városi Mobilitási Terve 
(SUMP), ami egyfajta közlekedés-
fejlesztési stratégia is. A város egé-
szére vonatkozóan felülvizsgálatra 
kerül az úthálózat, a forgalmi rend, 
a közlekedésbiztonság, a közösségi 
közlekedés, a gyalogos és kerékpá-
ros közlekedés infrastruktúrája, a 
parkolási rendszer és ezek fejlesz-
tési lehetőségei.

Kovács Bence

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, februártól 10%-os béremelést, 
1 évre előre  megadott fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, 
számos programot valamint 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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Hideg-völgy új arca
A Kálvária utcában lévő szociá-
lis otthonnal szemben kezdődik 
a hegyoldal felé az Ördögárok. 
Ha innét elindul a turista, akkor a 
szakszövetkezet szőlőihez, a készülő 
új borpincéhez jut el. Innét köny-
nyen megközelíthető a Kálvária-
templom, a Trianoni-kereszt vagy 
a Szulejmán-kilátó. Az útvonalat 
tábla jelzi, amelyet a GesztenyeKék 
Egyesület helyezett el, és jelentősen 
részt vett és vesz a Hideg-völgy 
gondozásában.
A Hideg-völgy új arcának kialakí-
tása, amelynek a turista már most 
is részese, 12 millió Ft felhaszná-
lásával válik lehetővé. Ebből tíz 
millitó Ft-ot az önkormányzat nyert 
el a Földművelésügyi Minisztéri-
um pályázatán, amely a zártkertek 
mezőgazdasági hasznosítását, inf-
rastrukturális fejlesztését célozta 
meg. A város 1,2 hektár terület 
megújítását vállalta, amely mos-
tanra végfázishoz közelít, április 30. 
a befejezés határideje.
A Hideg-völgyben lévő Ördögárok 
autóval is járható lett, az itt lévő 
utat bernsteni kaviccsal építették 
meg a felújított zártkertig, és a he-
gyekből lezúduló csapadékvíz elve-
zetését is megoldották. Ha a turista 
elindul a Kálvária utcától sármester 
úton éri el a jobb oldalon lévő ki-
tisztított területet. Akinek az út mel-
lett van itt kertje, az óriási előnyt 
élvez ezentúl. A kitisztított, mere-
dek hegyoldal területén tavaly au-
gusztusban még óriási „dzsumbuj” 
volt, vastag ágakkal fedett terület. 
Mindez a vaddisznóknak nyújtott 
fedezéket, és így a közelben lévő 
kertek szenvedték el az állatok által 
okozott kárt. Ezen a területen a kézi 
irtás után csak a lánctalpas markoló 
tudta a gyökereket, tuskókat eltá-
volítani, valamint a hatóság által 
előírt meliorációt (talajmeszezést) 

elvégezni. Ezen kívül minden mun-
kához kézi erőre volt szükség.
Már őseink is teraszokat alakítottak 
ki a könnyebb művelhetőség érde-
kében. Ezeket a teraszokat is sike-
rült megmenteni, és újra építették a 
támfalakat az alapkőzetből. A mun-
kákban Láng József szakmai irányí-
tása és személyes közreműködése 
mellett a Szőlőtermelő Szövetkezet 
dolgozói vettek részt.
Így most a bernsteini kaviccsal bo-
rított út jobb oldalán tiszta terület 
található, amelyet a fotó is mutat. 
A földes, barna színű területen már 
ősszel elültették a gyümölcsfákat. A 
fél hektáros gyümölcsös 124 fájá-
ból már 88 a helyén van. Öt gyü-
mölcsfajból a régi gyümölcsfajtákat 
ültették el, teljesen hagyományos 
koronaformákon és művelésmódon 
lesznek kezelve az ökológiai gaz-
dálkodás szerint, azaz permetezés 
nélkül. 
A fotón látható kizöldült területen 
még hátra van a 4000 db Fur-
mint P26 szőlő elültetése, amelyet 
szintén a Szőlőtermelő Szövetkezet 
tagjai végeznek el. Nem lesz köny-
nyű feladat, hiszen a lejtős területen 
kézi erővel, hidrofúróval lehet csak 
a dolgozni. Az ültetvény bak mű-
velésmódú lesz, amilyen szőlőket 
az 1800-as években alakítottak ki 
a gazdák. Ez a tőkeforma csupán 
karós támaszt igényel, és a talaj-
felszínhez közel helyezkedik el. Ez 
a tény és a lejtős területre közel 
derékszögben beeső napsugarak 
garantálják a szőlő kiváló minősé-
gét. A Furmint fajta P 26-sa Pécsről 
származik, ott szelektálták és onnan 
van az oltócsap is, amivel az alany 
már tavaly tavasszal be lett oltva. 
Ez a fajta kis fürtű, korán érő és 
jól aszúsodó. Láng József megíté-
lése szerint a kiváló adottságokkal 
rendelkező területen napjainkban is 

lehet majd csemegebort előállítani, 
ahogyan az írások szerint az 1800-
as években a régi poncichtereknek 
ez sikerült. Így tovább élhet a régi 
mondás: „Kálvária hegyoldala, 
arany nedű terem rajta. Megkós-
tolod tiszta borát, megszereted jó 
zamatát.”
Ha elindulunk tovább a bernsteini 
kaviccsal borított úton felfelé, akkor 
200 méter után jobbra találunk 
egy mély árkot, amelynek oldalára 
már elütettek 19 db tájfajta szelíd-
gesztenyefát, és bemutató jelleggel 
további 8 db, Magyarországon jól 
ismert alapfajtát. Még több évet 
kell várni, amíg a gubókból kigurul 
a gesztenye, de ennek megvalósu-
lását a természetre kell bízni. 
A nyertes pályázat révén a Hideg-
völgy új arcot kap(ott). Mindehhez 
a GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület önkéntes munkájával já-
rult hozzá. A meredek terület felső 
részének megközelítését szolgáló 
utat is megtisztították. A pályázat 
és az önkormányzat pénzügyi tá-
mogatásával a gesztenyés kerttől 
felfelé vezető utat betontörmelék 
terítésével tették járhatóvá a Sző-
lőtermelő Szövetkezet újjáépülő 
pincéjéig (11.old).
A Hideg-völgy új arcának kialakí-
tásért az önkormányzat 10 millió 
Ft-ot nyert el pályázaton az elmúlt 
évben, és ehhez egymillió Ft ön-
részt vállalt. A projekt megvaló-

sítása során kerültek felszínre az 
előre nem látható, további költsé-
gek, amelynek összege egymillió 
Ft. Ennek biztosításáról tárgyaltak 
a képviselők január 31-én. Előze-
tesen az előterjesztést is tárgyalta 
a pénzügyi bizottság, amely „szo-
morú szívvel vette tudomásul” a 
költségek növekedését, de annak 
biztosítását támogatta. Tóth Gá-
bor kétségét fejezte ki arról, hogy 
a megnövelt támogatás elegendő 
lesz-e a befejezéshez, illetve kér-
dést tett fel a működtetés várható 
költségeiről. Básthy Béla alpol-
gármester elmondta, hogy a szőlő 
területét műveli – haszonbérlet 
formájában – a Szőlőtermelők és 
Borértékesítők Szövetkezete, illetve 
a gesztenyefákkal beültetett terület 
kezelését (kaszálását) a Városüze-
meltető Kft. végzi el.
A fejlesztés indoklásaként elhang-
zott, hogy az új ültetvények termőre 
fordulását követően fejlődik a város 
ökoturisztikai kínálata, az ott meg-
termett gyümölcs, gyümölcspárlat, 
bor új városi marketing termékként 
jelenik meg, a gesztenyés lehe-
tőséget nyújt a helybéliek részére 
háztartási szükségleteik részbeni 
kielégítésére. A borászati koncepció 
mögött ott rejlenek a turisztikai cé-
lok is. A hegyoldal művelése során 
látható lesz itt a történelmi borter-
melés és majd kóstolni is lehet a 
kőszegi borokat.

Kámán Z  

Természetesen KŐSZEGI KÉKFRANKOSt ! 
Termelői borkimérés a Hegyalja utcában

Folyó és palackos borok értékesítése:
Kőszegi Kékfrankos vörös és Kékfrankos rozé borok

KŐSZEG, Hegyalja utca 25.
Nyitva tartás: 

kedd, csütörtök: 10-14 óra, szerda: 13-16 óra

Szőlőtermelő 
SzövetkezetLaki 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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Rá vannak szorulva
Az önkormányzat együttműködési 
megállapodást kötött a húszéves 
múlttal rendelkező Kőszegfalvi Ba-
ráti Körrel a január 31-én tartott 
képviselő-testületi döntés alapján. 
A vitában a vélemények megosz-
lottak, de igenlő szavazatot adott le 
a jelenlévő 10 képviselő. Ez alapján 
a Baráti Kör kiemelt egyesület, és 
évente részesülhet az e szervezetek 
számára elkülönített Önkormány-
zati Kiemelt Civil Alapból. A döntés 
meghozatalakor Gyarmati Kálmán 
elnök képviselte az egyesületet, 

szavai szerint 2004-ben kötötték 
meg a várossal a feladatátvállalási 
szerződést. 
Huber László polgármester arról 
beszélt, hogy joggal kérik a kiemelt 
egyesület minősítést, hiszen a vá-
rosban alig van olyan civil szerve-
zet, amely sok programot szervező 
tevékenységével egy városrészre 
koncentrál. A tevékenységükhöz 
pénzügyi hátérrel is kell rendel-
kezniük. A Baráti Körnek vannak 
szponzorai, legtöbbször az egész 
falu, de az önkormányzat támoga-

tása is szükséges a rendezvények 
megtartásához.
Tóth Gábor arról beszélt, hogy 
Kőszegfalva ugyanolyan városrész, 
mint a lakótelep, és nem kötelező 
ugyanazt a rendezvényt megtartani, 
mint a városban. Gyarmati Kálmán a 
felvetést gyengének tartotta, és utalt 
arra, hogy a különbséget akkor látja 
a képviselő, ha elmegy a kőszegfalvi 
rendezvényekre, vagy bármilyen 
más okból betér a faluba.  Rába Kál-
mán álláspontját kifejtve elmondta, 
hogy a civil magyar szervezetek sze-
gények, „rá vannak szorulva az ön-
kormányzat támogatására, és ettől 
kezdve magához is köti a civileket”. 

Terplán Zoltán szerint Gyarmati Kál-
mán munkája példamutató. Az ex 
önkormányzati képviselőt (2014-ig) 
Básthy Béla Kőszegfalva jó szerve-
zőjének és lobbistájának nevezte. A 
civilek tevékenysége pedig minden 
település életében fontos. Sajnálná 
az alpolgármester, ha elszürkülne 
ez a tevékenység, ha eltűnnének a 
kőszegi identitások. Ebből horvát, 
német, tűzoltó, belvárosi, lakótelepi 
identitáson kívül több is létezik, és az 
érintett tagság motorként,  önkéntes 
munka keretében sokat tesz a vá-
rosért, amelyért kijár a határozott 
köszönet.

KZ

Vigye haza a hulladékát!
Január 31-én megtartott testületi 
ülésen Rába Kálmán az Abért-
tónál észlelt lakossági véleményről 
beszélt. Az arrajárók közül többen 
nehezményezték, hogy a szép 
természeti környezetet sokan hul-
ladékok eldobásával rombolják. 
Egyik alkalommal jó szándékúak 

figyelmeztették a szemetelőt a 
tűrhetetlen cselekedetére. Védeke-
zéseként hangzott el: nincs, illetve 
alig van szemétgyűjtő. A képviselő 
azt kérdezte, hogyan lehetne oda 
több hulladéktárolásra alkalmas 
gyűjtőt elhelyezni. 
Kovács István, a Városüzemeltető 

Kft. igazgatója szerint az Abért-
tó területének üzemeltetése nem 
tartozik az önkormányzat, így a 
kft. hatáskörébe. Mostanra már 
a buszmegálló mellett zsákokba 
összegyűjtött hulladékok elszállí-
tása sem feladata a kft.-nek. 
Tóth Gábor szerint, ha húszat 
tesznek ki oda, akkor azok is mind 
megtelnek, és a gyűjtőedények 
környezete is. Arról beszélt, hogy 

egy környezetet szerető kirán-
duló vigye magával, ne dobja el 
a természetben az étel, ital cso-
magoló anyagát. Huber László 
polgármester az erdőgazdaság 
módszerét mondta indoklásként, 
amely szerint az erdőben a turis-
tautak mellett nincs szemétgyűjtő 
azért, hogy mindenki vigye haza a 
hulladékát.

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

Família füstölt főtt
császárszalonna
felezett, vf. 

Pápai Füstölt Hátsó 
Csülök Babati Lecsókolbász

Jégtrade
Kocsonyahús
konyhakész gyf.,
1500 g, 733Ft/kg

Nádudvari túrófánk
Sárgabarackos
vagy Joghurtos töltelékkel
300 g, 1663Ft/kg

499 Ft
db

Mirabell Mozarttaler 
desszert
100 g, 11990Ft/kg

1.199 Ft
db

Mirabell
Mozart
táblás csokoládé
100 g, 6590Ft/kg

659 Ft
db

Coop Finomliszt 1 kg

139 Ft
db

BB borok
Duna-tisza Közi
Kékfrankos félédes
vagy Rosé Cuvée Félédes
0,75 l, 665Ft/l

499 Ft
dbü: 20Ft

Coccolino
öblítõ koncentrátum
Creations Tiare Flower 1680 ml, 714Ft/l
vagy Blue Splash 1800 ml, 666Ft/l

1.199 Ft
db

Ariel Mosókapszula
Color&style 28 db, 78Ft/db
(Orbico Hungary Kft.)

2.199 Ft
db

Sertés Apróhús
70%, előhűtött

Narancs

Sárgarépa

Fornetti
Mogyorós Fánk
68 g, 2338Ft/kg

Sertés Comb
előhűtött

Idared Alma

Burgonya

Fornetti
Karamellás Fánk
68 g, 2338Ft/kg

Família füstölt főtt
Füstölt Hátsó

ati Lecsókolbászb

J
K
k
1ti L ók lbá

f.,
g

Palini Füstölt
Csemege szalonna

Csirke Comb egész
előhűtött vagy fagyasztott

Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott

www.7forras.hu KŐSZEGI AKCIÓ
2
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Itt dolgozzák fel a szőlőt
A Királyvölgyben lévő Hármaspadtól 
kiindulva a Napostetőn látható, 
hogy a Szőlőtermelő és Borértéke-
sítő Szövetkezet szőlőtelepén a régi 
épületet felújítják, illetve bővítik. A 
Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a Borászat termékfejlesztésé-
nek és erőforrás hatékonyságának 
támogatása című felhívásra beadott 
sikeres pályázat eredményeként je-
lentős fejlesztés valósul meg itt.  
A „Borászati épületfejlesztés a ver-
senyképesség jegyében” nevű pro-
jektnek négy fő eleme van. Az első 
egy félig földbe süllyesztett 255 
m² nagyságú tároló és feldolgozó 
épület építése, a második a már 
meglévő 120 m²es épület ener-
getikai korszerűsítése, átalakítása. 

A harmadik elem egy biomassza 
fűtéstechnológia kiépítése, ahol a 
helyben megtermelt szőlővenyigé-
vel lehet fűteni, temperálni a he-
lyiségeket. A negyedik a biológiai 
szennyvíztisztító kialakítása, ami-
nek eredményeként az itt keletke-
zett szennyvíz teljesen ártalmatlan 
lesz a környezetre.
A fotón látható, hogy a tetőszer-
kezet elkészült, februárban meg-
történik a cserepezés, és alkalmas 
időjárás mellett a külső hőszige-
telés. Noha a nyílászárók még hi-
ányoznak, de a belső munkálatok 
részeként megtörtént a villamos 
alapszerelés, következik a víz- és 
fűtésszerelés, majd vakolás, burko-
lás, festés. A projekt befejezési ha-

tárideje 2 019. november. A szövet-
kezet vezetősége bízik abban, hogy 
az idei szőlőtermést az új épületben 
dolgozzák fel. 
Nagy mérföldkő lesz a Szövetkezet 
életében ez a beruházás, mert a 
megtermelt szőlőt helyben tudják 

feldolgozni korszerű, a mai kor igé-
nyének megfelelő technológiával. 
S nem utolsó sorban a létesítmény 
hiánypótló objektum lesz fönn a he-
gyen a kirándulók számára is, ahol 
megkóstolhatják a kőszegi bort. 

KZ

Táncra perdültek
A Kőszegi Nyugdíjas Pedagógus 
Klub 44 éves múltra tekinthet visz-
sza.  Tagjai között pedagógusok és a 
közoktatásban egyéb beosztásban 
dolgozók találhatók meg, jelenleg 
60 aktív tagja van a klubnak.
A klub vezetését 15 éven át Weigl 
Béla és neje Margitka végezte, 
akik ma is aktívan részt vállalnak 
a programok szervezésében. A Pe-
dagógus Klub működése követi a 
tanév rendjét, mert szeptembertől 
júniusig szerveznek minden hónap 
első hétfőjén programokat, leg-
inkább a Jurisics-vár Művelődési 
Központ klubtermében.
Szeptemberben „tanévnyitó” ebéd-
del és az éves program ismerte-
tésével kezdődik a foglalkozás. 
Majd minden hónapra jut kultu-
rális előadás, kiállítás látogatás és 
évente szerveznek – a tagok között 
népszerű – kirándulást, ahol az 
autóbusz kihasználtsága teljes. Az 
elmúlt évben Veszprémet, a „Ki-

rálynék városát” tekintették meg, 
egy volt kőszegi tanítvány, Lovassy 
Klára idegenvezetésével. 
Február 11-én délután 15 órakor 
ismét szorgalmas segítőkkel telt 
meg a KÖSZHÁZ, akik léggömbök-
kel, maszkokkal és szépen terített 
asztalokkal várták a klubtagokat 
az idei farsangi délutánra. Sokan 
maskarába öltöztek, volt vasorrú 
bába, királyfi és királylány, her-
cegnő, varázsló tanonc, gomba 
és kutyus is. A talpalávalót Vlasits 
György szolgáltatta harmonikán. A 
nyugdíjas klubtagok először dalra 
fakadtak, majd táncra perdültek a 
kellemes muzsika hallatán. 
A délután fénypontja a tombola-
sorsolás volt. Számos értékes és 
hasznos tárgy került kisorsolásra, a 
főnyeremény Németh János művész-
tanár alkotása nagy örömet szerzett 
a nyertesnek. A farsangi hangulathoz 
nem hiányozhatott a jó kőszegi vö-
rösbor és a farsangi fánk sem.
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Lényeg és kivonat
A kőszegi darabontok díszőrséget 
álltak a várudvaron, a Magyar Pá-
linka Lovagrend képviselői felsora-
koztak. A vendég települések kép-
viselői és az érdeklődők gyűrűjében 
eldördült az ágyú – megkezdődtek 
a III. Páratlan Párlatnap záró ese-
ményei.  
Az ünnepség a lovagteremben foly-
tatódott. Barabás Attila nagymester 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
Huber László polgármester lépett 
a szószékhez. V. Németh Zsolt arról 
az értékpiramisról tartott előadást, 
amely az értéktár különböző kate-
góriáit gyűjti egybe. Szólt a kritériu-
mokról, a kiválasztás szempontjairól 
és arról, hogy miként illik a magyar 
pálinka – a lényeg (esszencia) és a 
kivonat (eszencia) – ebbe a sorba, 
annak is az elejére. Közös értékmé-
rőként említette, hogy az értéktár 
bővítésekor segít az eligazodásban 
az a fellelhető jellemző, hogy „a si-
ker miénk, magyaroké”! 
Rátz Mónika – a verseny szakmai 
vezetője – a történelmi előzmé-
nyekről beszélt. Pontosan meg-

határozta a pálinka 
fogalmát: minimum 
37,5 térfogat-száza-
lékos alkoholtartal-
mú, 100 %-ban Ma-
gyarországon termett 
és gyümölcsből ké-
szített, Magyarország 
földrajzi területén 
előállított párlat, ami 
nem tartalmaz ada-
lékanyagot, mézet, 
cukrot, színezéket, 
aromát… (és keres-
kedelmi forgalomra 
szánták).
Barabás Attila a Jurisics-vár feltá-
rásakor (1958-1963) talált 15-16. 
századi lelet eredeti funkcióját tár-
ta a hallgatóság elé. (A lepárlásra 
vonatkozó első írásos emlékünk 
1322-ből származik.) A vizsgá-
latok azt erősítették meg, hogy a 
szeszlepárlókhoz hasonlóan három 
(cucurbita/üst, alembicum/sisak és 
receptaculum/hűtő) fő részből álló 
kerámia készüléket illóolajak készí-
tésére használták.

A verseny iránti érdeklődés nem-
hogy töretlen, de fokozódik. Három 
évvel ezelőtt 82, a múlt esztendő-
ben 151 mintát gyűjtöttek össze a 
szervezők. Az idei megmérettetésre 
rendkívül sok 209 párlat érkezett a 
versenyre. Az ünnepség zárásaként 
ismertették a különböző kategóriák 
győzteseit. Tizenhat fős zsűri érté-
kelt és döntött a bronz, az ezüst és 
az arany minősítések odaítéléséről. 
(A díjazottak névsora megtalálható 
a város honlapján.) 

A III. Páratlan Párlatnap ezzel nem 
ért véget. A szervező Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
munkatársai a belső várudvaron 
estig biztosították a programot. A 
népdaltól a néptáncon és a harmo-
nikamuzsikán át a Szent Vid Táltos 
Dobcsapat énekével bezárólag sö-
tétedésig élvezhette a közönség az 
enyhe téli délutánt és estét, s aki 
korábban még nem tette, még szá-
mos pálinkát kóstolhatott.

Tóthárpád F. 

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!
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87-es út tervezése
Régóta foglalkoztatja a kőszegieket 
és a szombathelyieket egyaránt, 
hogy megépüljön a két település 
között az a gyorsforgalmi út, amely 
rácsatlakozhat az osztrák S31 jelű 
műútra. A Nemzeti Infrastruktúra 
Kezelő Zrt. oldalán január 7-iki 
keltezéssel az alábbi tájékoztatás 
olvasható. 
A Szombathely és Kőszeg közötti 
országos közúti kapcsolat, vala-
mint a 87-89. számú főút Szom-
bathely hiányzó északkeleti elke-
rülő szakasz fejlesztés előkészítése 
tanulmánytervezési és környezet-
védelmi tervezési, valamint enge-
délyes és kiviteli terv készítéséből 
áll. Célja a megfelelő nyomvonal 
meghatározása, kiválasztása és 
megtervezése az alábbiak figye-
lembe vételével:
• A meglévő 2x1 sávos főút 

fejlesztése, település (Gencs-
apáti, Gyöngyösfalu, Lu-
kácsháza, Kőszeg, Lukácshá-
za) elkerülők megvalósítása 
a külterületi szakaszok 11,5 
tonnás tengelyterhelésre 

történő burkolat megerősíté-
sével, szükség esetén a tele-
pülési belterületi szakaszok 
felújításával,

• 2x2 sávos, fizikai elválasztás-
sal rendelkező főúti kiépítés, 
ahol lehetséges a meglévő 
főút felhasználásával.

Jelenleg a nyomvonal változati ta-
nulmánytervezés és környezetvé-
delmi tervezés van folyamatban. 
Ez több szakaszból áll:  a 87-89. 
számú főút Szombathely hiányzó 
északkeleti elkerülő 5,2 km hosz-
szú szakaszból, a Szombathely és 
Kőszeg közötti kb. 16,3 km hosszú 
szakaszból, valamint Kőszeget ke-
letről elkerülő és az országhatárig 
tartó mintegy kb. 5,7 km hosszú 
szakaszból. Így a tanulmányterve-
zés és környezetvédelmi tervezés  
egybefüggő hossza 27,2 km. 
A tanulmányterv 2019. július vé-
gével, az engedélyes és kiviteli 
tervek várhatóan 2021. első fél-
évében készülnek el.

 
IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu

FELNŐTT ÉS  
GYERMEKFOGÁSZAT

SZÁJSEBÉSZET

IMPLANTÁCIÓ

ÍNYBETEGSÉGEK  
KEZELÉSE

FOGPÓTLÁS
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Utcanév: Kelcz-Adelffy utca
Nagyon régi utca, 1975-ben is már 
ezt a nevet viselte, ha végig sétá-
lunk a macskaköves burkolaton, a 
Várkörről indulva a Jurisics térre 
jutunk a Lábasházhoz, a Levéltár 
épületéhez. Nem véletlen az elne-
vezés, két kőszegi nevét viseli, állít 
nekik emléket, s a régi és az új Ár-
vaház is ebben az utcában volt.
Szvetics József a város akkori bí-
rájának kezdeményezésére 1741-
ben hazánkban itt jött létre az első 
katolikus városi árvaház. Mivel a 
tőke nem állt rendelkezésre, a jö-
vőben a telkek adásvételéből szár-
mazó, a várost illető jövedelmekből 
különítettek el pénzt a kiadásokra. 
Némi fenntartással fogadták az 

elöljárók, de az elszánt bíró érvé-
nyesítette akaratát, és Mária Terézia 
is támogatta. Városi pénzekből ne-
héz lett volna fenntartani egy ilyen 
intézményt, fontos szerepet kaptak 
az adományok. Adellfy Antal, a 
Kőszegen működő dunántúli kerü-
leti tábla elnöke, aki a szegények 
ügyvédje is volt, jelentős 80 ezer 
forint értékű vagyonát hagyta ha-
lálakor (1771) a magyar konvertita 
és árva gyermekek neveltetésére. 
Kérte, és azt a kitételt tette, hogy 
rendszeresen imádkozzanak az ő 
és a hozzátartozói lelki üdvéért. A 
felesége halála után az összeg fel-
szabadult, de 1777-ben Szily János 
az újonnan alapított Szombathelyi 

Egyházmegye első püspöke lett az 
intézmény irányítója, aki megküz-
dött azért, hogy a vagyon és az ár-
vaház Kőszegen maradhasson, ne 
helyezzék Sopronba. A sikeres ala-
pítás után Kelcz Imre jezsuita misz-
szionárius az eredeti elképzeléseket 
nagyszabású tervekre  cserélte fel. 
Új épületben képzelte el az árvaház 
működését. A város eladta a Sziget 
külvárosában 1741 óta fenntartott 
kisebb árvaházat, és megvásárolták 
a jelenlegi épület helyén álló Arany 
Korona fogadót a mellette lévő 
telekkel együtt. Az épület felújítá-
sához, átépítéséhez a város 6000 
téglát adott, a többit az árvaház 
biztosította. Az egykori jezsuita 
(addigra feloszlatták a rendet) Saji 
Jánost nevezte ki prefektusnak, s 
1774-ben folytatta a felújításokat, 

az épület kapujának kifestésével 
jelezve – működik. 1778 nyarán 
vált biztossá az árvaház sorsa, 
Szily megbízta Hefele Menyhértet 
egy új épület tervrajzának elkészí-
tésével. Az építkezéshez szükséges 
engedélyeket 1781-ben kap-
ták meg. Az új árvaház elkészült 
1785-ben, de két évvel később 
átköltöztették Pozsonyba, mert a 
kerületi tábla saját használatra 
lefoglalta. Szily püspök összefogá-
sának köszönhetően 1790-ben az 
árvaház az Adelffy alapítvánnyal 
együtt visszaköltözhetett Kőszeg-
re. Ettől kezdve kapta Kelcziano-
Adelffyanum elnevezést. Az intéz-
mény életében a végpont 1948-as 
év volt, az utca később kapta meg 
a Kelcz-Adelffy nevet.

Plechl Ildikó

Élete belekényszerítette
1929. február 1-jén és a következő 
napokban Peresznyén akkora volt a 
hó, hogy az Ignác napon született 
Varga Ignácot alig tudták a szülei 
elvinni a templomba a keresz-
telőre. Így beszélt a születéséről 
a Kőszegfalván élő férfi február 
7-én. Büszkén mondta, hogy 90.  
születésnapján Huber László pol-
gármester személyesen gratulált.  
Arról is beszélt, hogy a lakóházu-
kat a feleségével együtt építették 
az 1960-es évek elején. Gullner 
Gizellával 1957. május 12-én kö-
töttek házasságot. Az idős feleség 
elmondta, hogy a Kőszegfalvára 
vezető út leágazásánál lévő malom 
a nagypapája tulajdona volt, és ott 

dolgozott molnárként az édesapja. 
Az idős házaspár tervezte, hogy az 
épületből vendéglőt építenek, de 
„hála a JóIstennek” nem sikerült 
– fogalmazta meg az asszony. A 
szándék azért fogalmazódott meg, 
mert Ignác bácsi pincérként dol-
gozott egész életében. Szombat-
helyen szerezte meg a szakmunkás 
bizonyítványt, és Kőszegen kezdett 
dolgozni, több vendéglőben (Szar-
vas, Kulacs, Feketekertnél lévő) is 
pincérkedett. Alig volt pénz, nem 
volt borravaló, ezért 15 évig Vesz-
prémben dolgozott az Utasellátónál, 
hosszú időt töltött el Balatonfüreden 
is. Nyugdíjasként a Kőszegfalván 
lévő kocsmát vette ki gebinesként.

Az idős házaspárnak két gyermeke 
van, fiúk egy műtét után elindult az 
örökkévalóságba. A lányuk révén 
van két szerető (orvos, ügyvéd), 
távol élő unokájuk. Katalin Auszt-
riában dolgozik, esténként tud 

segíteni, de nappal nincs olyan se-
gítő ember, aki rájuk nézne, arrébb 
tenne egy széket, megmozdítaná a 
tolókocsit, amelybe Ignác bácsit az 
élete belekényszerítette.

KZ

Doktornő
Dr. Prugberger-Németh Lilla 
azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy engedélyezze a 
Mediocritas Human Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. telephely-bejegy-
zését a Gábor Áron utca 1/A. szám 
alatti (Egészségház) önkormány-
zati tulajdonú ingatlanra. Az orvos 
indoklásként arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy dr. Prugberger 
János háziorvosi praxisát kívánja 
a közeljövőben megalapításra ke-
rülő vállalkozása révén megvásá-
rolni. A képviselők a kérésre igent 
mondtak.

Ha az autó váratlanul nem indul...

Sövegjártó Kft. Szombathely, Csaba út 10.
Tel.: 94/513-370



 XXX I I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2019 . FEBRUÁR  18 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

Kromberg és Schubert Kft.
Kromberg és Schubert Kft. gyártó-
üzemének zöldmezős beruházása 
1991 tavaszán kezdődött el a vá-
ros szélén, az egykori RÁBA gyár és 
az akkor még működő Posztógyár 
szomszédságában. Az elmúlt évben 
november 6-án az önkormányzat-
tól kiváló virilis oklevelet kapott a 
Kft., az elismerést Pontyos Szilvia 
cégképviselő vette át Huber Lász-
ló polgármestertől. A gyár 28 éves 
működése alatt többször megkapta 
az önkormányzattól a kiváló adó-
fizető címet. Az általuk nagyobb 
összegben, illetve a többi vállalko-
zás által befizetett iparűzési adó a 
lakosság érdekeit, a város műkö-
dését szolgálja.

A Kromberg és Schubert Kft. a 
gazdasági mutatók alapján ered-
ményes 2018-as esztendőt zárt le, 
de az előző évhez képest elmaradt 
az eredmény. A világsajtóban sokat 
emlegetett – 2017-ben kezdődött 
– diesel-botrány, CO2 kibocsátás 
hatása Kőszegre is elérkezett. Az 
autóiparban megszigorították az 

ellenőrzéseket, a készleten lévő 
autók értékesítése lelassult, ezáltal 
visszaesett az új autók gyártása is. 
Ennek hatását érezték a beszállítók, 
így a Kromberg és Schubert Kft. is. 
Az idei év megrendeléseire vonat-
kozó pozitív előjelek 2019 január-
jában jelentkeztek, várhatóan több 
lesz a megrendelés, és ki tudják 
használni a gépkapacitásokat. Az 
idén már megkezdték az új dolgo-
zók felvételét. A folyamatos gyártás 
biztosításához további felvételeket 
terveznek. A kft. telephelyén le-
hetősége van a munkára jelent-
kezőknek minden munkanapon 
jelentkezési lapot kitölteni. Tavaly 
megtartották a létszámtöbbletet, 

hiszen több éven át tapasztalták 
azt, milyen nehéz új dolgozókat 
beállítani a szigorú minőségi rend-
szerben működő termelésbe. Válto-
zatlanul elsőszámú követelmény a 
Kromberg és Schubert Kft.-nél az 
autógyártók minőségi előírásainak 
megfelelő termelés. A cél érdeké-
ben új gépeket állítanak üzembe. 

Ausztriában készül az automata 
gép, amely a fröccsöntő gépeken 
gyártott gumialkatrészek nehezen 
észrevehető hibáit kontrollálja. A 
gumiból készült alkatrészek gyár-
tása egyre nagyobb méreteket ölt, 
ezzel együtt elindult egy újabb fej-
lődési periódus, az automatizálás. 
Az autógyártók ebbe az irányba 
viszik el a megrendeléseket. A 
kft. egyre többet gyárt a speciális 
alkatrészekből, amelyhez több, au-
tomatizált gépidőre van szükség. 
A termelés átalakult a néhány fős 
munkaállomások irányába. Az au-
tomatizált gépekhez jól képzett 
szakemberekre van, lesz szükség. 
Fejlesztik a karbantartás szakterü-
letét, várják villanyszerelők, elekt-
romos, mechatronikai karbantartók 
munkára történő jelentkezését, és 
mindazokat, akiket érdekel az au-
tomatizálás. A Kromberg és Schu-
bert Kft. részese lesz az elektromos 
autók gyártásának is. Jövőre indul 
a Daimler-Benz MRA2 projektje, 
amelynek keretében itt készülnek 
el többek között a hybrid autókhoz 
is a gyújtókábelek. Ezen autómo-
dell 2030-ig biztosít megrendelést 
a kőszegi gyárnak.
A kft.-nél áprilisban tartják meg 

az egészségnapot, amelyen a dol-
gozók önkéntesen vehetnék részt. 
A szakmai szervezést a Pusztai 
Egészségügyi Bt. végzi el, amely 
a kezdetektől ellátja az üzemor-
vosi feladatokat is, és az évtizedek 
alatt kiváló kapcsolat alakult ki a 
kft. vezetésével. A két szakorvos 
közreműködése, támogatása révén 
márciusban terveznek üzembe állí-
tani egy defibrillátort. Az életmentő 
automata berendezés használatá-
ra kioktatják az erre kiválasztott 
dolgozókat. Cél az, hogy soha ne 
legyen rá szükség, de egy szívprob-
léma esetén a kiképzett elsőse-
gélynyújtó életet menthet.
A hatszáz fős kft.-nél három, illetve 
négy műszakban folyik a termelés. 
A munkatársakat a bérezési rend-
szer szerint is megbecsülik, külön 
jutalomban részesülnek azok, akik 
25 évet dolgoztak a kft.-nél. Ezt a 
fajta elismerést 2016-ban vezették 
be, amikor a Kromberg és Schubert 
Kft. a cégalapítás 25. évfordulóját 
ünnepelte. 
Az üzemnek kezdetektől megha-
tározó a szerepe Kőszegen a fog-
lalkoztatásban, az önkormányzat 
adóbevételében, illetve a TAO ré-
vén a sportolók támogatásában.
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Lukácsháza hírei
Január 28-án tartotta együttes 
ülését a Lukácsházi Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz tartozó nyolc 
képviselő-testület a lukácsházi 
Közösségi Házban. A Gyermekjó-
léti Szolgálat beszámolója után a 
lukácsházi Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Tanács költségvetése és a 
Közös Hivatal 2019. évi költségve-
tése volt a téma. Döntés született a 
téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
árajánlatokról is. Kőszegszerdahely 
önkormányzata döntött, hog y böl-
csődei ellátásra és iskolai közétkez-
tetésre feladatellátási szerződést 
köt az Óvodafenntartó Társulással.
Farsangi szezon január 19-én a 
SCHOTT Lukácsháza SE, február 
2-án a gyöngyösfalui Szt. Márton 
kórus, míg február 9-én a Nyugdíjas 
klub rendezett farsangi mulatságot. 
Február 16-án 18.00 órakor a 
Közösségi Házban tartotta éves 
rendes közgyűlését a SCHOTT Lu-
kácsháza SE. Téma a 2018. évi 
szakmai és gazdasági beszámoló 
és a 2019. évi szakmai tervek és a 
tervezett költségvetés.
Február 23-24-én kerül meg-
rendezésre Lukácsháza egyéni 

sakk bajnoksága.
Lakossági fórum lesz febru-
ár 25-én a Közösségi Házban. A 
TAK munkaközi tájékoztatási és a 
TKR előzetes tájékoztatási anyaga 
kerül lakossági véleményezésre. 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-
let 29/A (3) és (4) szerint az elő-
zetes és munkaközi tájékoztatás la-
kossági fórum megtartásával, és az 
anyag honlapon és hirdetőfelületen 
való közzétételével történik.
A közbeszerzés fázisában van a 
TOP 3.2.1 Művelődési Ház energe-
tikai felújítása projekt megvalósí-
tása. Az elektronikus közbeszerzési 
ajánlati felhívásra három árajánlat 
érkezett. Az Önkormányzat döntése 
után már márciusban elindulhat a 
felújítás.
Megkezdődött a kilátó alatt a 
tájpince előtt az Alpannonia bemu-
tató-, látogató tér és információs 
pont kivitelezése az Interreg ATHU 
Alpannonia plusz projekt keretében.
A VI. Pincés Kemencés böllér-
verseny az idén március 2-án 
kerül megrendezésre a Csömötei 
szőlőhegyen lévő pincés kemencés 
helyszíneken. 

Schott Lukácsháza SE január 26-
án rendezte meg a hagyományos 
mikrotérségi asztalitenisz-bajnok-
ságát a Közösségi Házban. A Schott 
Lukácsháza SE 6. alkalommal 
hirdette meg az asztaliteniszezést 
kedvelők számára a bajnokságot, 
melyen 12 induló küzdött a kupá-
kért. A végeredmény: Gyöngyösfa-
lu férfi bajnoka: Balaton Tamás • 
Lukácsháza férfi bajnoka: Kákossy 
Endre • Női bajnok: Dr. Banga 
Zsófia • 16 év alatti bajnok: Bren-
ner Dávid • Mikrotérségi bajnok: 
Kákossy Balázs.
Február 9-én rendezték meg a 
Kistelepülések megyei sakkverse-
nyét a Közösségi Házban. A hajdani 
Falusi Spartakiád sportversenyei 
közül mára a sakkverseny élte túl 
az idő múlását, és Kistelepülések 
megyei sakkversenyeként töret-

lenül megőrizte népszerűségét. 
Hagyományosan Lukácsháza ad 
otthont a rendezvénynek, amelyre 
elfogadták a meghívást: Vasalja, 
Sitke, Vönöck, Torony, Bük, Vép, 
Alsószölnök, Vasszentmihály és Lu-
kácsháza I-II. csapata mérkőzött a 
kupákért, érmekért és a különdíja-
kért. Végeredmény: I. Sitke 25 pont 
• II. Bük 24,5 pont • III. Vasszent-
mihály 23,5 pont • 
Tábladíjak: I. tábla Kutas Lajos 
- Alsószölnök 7,5 pont • II. tábla    
Talabér István – Sitke  7. pont • III. 
tábla Király Ferenc – Alsószölnök 
8,5 pont • IV. tábla Farkas István 
– Bük 8 pont.
Különdíjak: Legidősebb játékos: 
Gyarmati József – Lukácsháza; 
Legfiatalabb játékos: Librek Lénárt 
– Alsószölnök; Legjobb hazai játé-
kos: Bencsik Zoltán.

Katica néni helyi érték volt
figyelmesség jellemezte. Gyönyörű, 
míves karcolt tojásait és mézeska-
lácsait rengetegen megcsodálták. 
Gondja volt arra is, hogy min-
dig tanítson és adjon. Számtalan 
kézműves foglalkozáson díszített 
mézeskalácsot vagy festett tojást 
a gyerekekkel és az érdeklődőkkel 
együtt. Mindenkivel barátságos 
volt, szívesen beszélgetett. Az ide-
genekkel lelkesen ismertette meg 

a falut és a környéket, a 
faluba költözőket felka-
rolta. Dolgozott a Kas-
télyszállóban és a Szilvia 
Panzióban is, így rengeteg 
ismerőse volt az ország 
minden részéről. Évtize-
dekig munkálkodott helyi 
könyvtárosként. Mindig 
nagyon örült a betérőknek, 
többször örömét fejezte 
ki azért, hogy a könyvtár 
helyet tud adni a szín-
játszós olvasópróbáknak, 

Katica néni (Merics Lajosné) janu-
árban még kinyitotta a könyvtárat, 
elment a keddi és a vasárnapi mi-
sékre, lelkesen vállalta megszokott 
feladatait a kulturális egyesület 
közgyűlésén. Halálhírére minden 
bozsoki sok-sok személyes élményt 
idézett fel vele kapcsolatban, hisz a 
71 éves Katica nénit kicsik és na-
gyok egyaránt szerették. Tiszta sze-
lídség, jóság, tevékeny jó szándék, 

a dalárda próbáinak. A nyugdíjas 
klub lelkes szervezője volt. Hívő, 
vall ását gyakorló asszonyként részt 
vett a passióéneklésben, a litáni-
ák imádkozásában is. Katica néni 
„biztos pont” volt sok bozsoki életé-
ben: része volt az utcaképnek, mert 
gyakran ment valahova, valakihez; 
helye volt a templomban; helye volt 
az összes rendezvényen; helye volt 

a nyugdíjas klubban; helye volt a 
dalárda próbán. Ezek a helyek most 
üresek, de Katica nénit és sugárzó 
szeretetét sokan örökre a szívükbe 
zárták. Temetésén (kérésére) ked-
venc népdalával búcsúztak tőle: 
„Kinek nem jó itt lenn lakni, / Men-
jen Mennyországba lakni, / Építsen 
az égre házat, / Ott nem éri semmi 
bánat”.

A Dr. Kiss Gyula Baráti Kör, a me-
gye népművelőit tömörítő szerve-
zet adta át elisme-
réseit 2019. január 
19-én Répcelakon. 
Frank-Sziklai Márta, 
a Bozsoki Kökörcsin 
Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület 
elnöke is kapott el-
ismerést a kőszegi 
népművelők felter-
jesztése alapján.
A helyszínen az egye-

sület tagjai (Kiss Rozália és Merics 
Lajosné), Deák Balázs, Bozsok al-

polgármestere, 
illetve a felter-
jesztők nevében 
Gelencsér Ildikó 
és Pócza Zoltán 
köszöntötte az 
ünnepeltet. Az 
ünnepségen fel-
lépett a Bozsoki 
Dalárda legfiata-
labb tagja, Frank 
Borbála is.

Közösségi Kultúráért 

VID
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Peresznye rendezte
Február 16-án Szombathelyen az 
Agora Művelődési és Sportházban 
tartották a Vas Megyei Horvátok 
Bálját, amelyet a Peresznyei Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat szer-
vezett meg. Az idei volt az ötödik 
rendezésük, hiszen hat falu éves 
váltásokkal tartja fontosnak a bál 
megtartását. A várakozásoknak 
megfelelően megtelt a rendezvény-
csarnok vendégekkel. A rendező 
faluban működő Zviranjak Egye-
sület mutatott be táncos énekes 
programot. Az éjszaka során négy 
nemzetiségi zenekar hívta a bálozó-
kat a táncparkettra, és igazi horvá-
tokra jellemző jó kedvvel megtöltött 
éjszaka következett. A nemzetisé-
gek vezető jelenlétükkel emelték a 
hagyományos rendezvény rangját. 
Jelen volt Mladen Anderlić  a Hor-
vát Köztársaság Magyarországi 
Nagykövete; Maja Rosenzweig Bajić  
nagykövetsége tanácsosa; Ivan 
Gugan Országos Horvát Önkor-
mányzat elnöke; Krizmanich István  
Vas Megyei Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke; Hergovich Vince 

Gradistyei Horvátok Magyarországi 
Egyesület elnöke; dr. Puskás Tivadar 
Szombathely polgármestere; Grüll 
János Peresznye polgármestere; 
Nickl Pál  Peresznyei Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.

60 éve házasok
Gyöngyösfalu: A 85 éves Major 
István és a 81 éves Balogh Mária 
60 éve, 1959. február 7-én kö-
töttek házasságot szülőfalujukban. 
István bácsi hat gyermekes csa-
ládban született, Mária néninek 
egy testvére van. Házasságkötésük 
után felépítették azt a házat, ahol 
mai is élnek Ferenc fiúk családjával. 
Éva lányuk is Gyöngyösfaluban, 
Zoltán fiúk Kőszegen él. A jubiláló 
házaspár büszke a nyolc unokájára, 

akik nevelésében aktívan részt vet-
tek. Az igazi gyöngyszem a jelenleg 
egyetlen dédunoka. István bácsi a 
Szombathelyen lévő OTP bankfi-
ókból ment nyugdíjba, az asszony 
a Lukácsházi Körjegyzőségtől. Ifjú 
nyugdíjasként a Pösei-hegy, és 
az ott végzett munka jelentette 
számukra az igazi elfoglaltságot. 
Régen biciklivel mentek oda, most 
már a gyerekeik viszik ki őket au-
tóval. Otthon marad az olvasás, a 

„Kivilágos virradatig”
Kőszegdoroszló: „Jöjj  el hozzánk 
farsangolni, vidámságot gyako-
rolni! Felöltözve maskarába, gye-
re el a faluházba! Ha jól sikerül 
jelmezed, jutalmadat elnyered!”
Így invitálták a színjátszókör  tag-
jai a falu lakóit a február 2-án tar-
tott farsangi bálra. A faluház nagy-
termét  gyönyörűen feldíszítették, 
ahol sok-sok maskarába öltözött 
bálozó érezte jól magát. Ellátoga-
tott az estre a Hercegkisasszony, 
a Hableány és a Dínó, a Rocker 

gyerek és a Ninja, Messi, Festő, 
„B.C.A.” Kuka, Bogarak, Tűzoltó és 
családja, Fiona, Pillangó, Pöttyös 
túró rudi, Boszi tanya, Nyitott pin-
cék, és a Hippik. A zsűrinek nem 
volt könnyű dolga a helyezések 
eldöntésénél. Egy jól sikerült éj-
szaka elején köszöntötték a szü-
linaposokat, A zenekar „kivilágos 
virradatig” húzta a talpalávalót, 
csak azért tartottak szünetet, hogy 
a tengernyi tombolatárgy gazdára 
találjon.

VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10. Tel: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok össze-
hasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.

ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új ŠKODA KODIAQ RS

A KODIAQ RS motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 200 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített,  
gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően.  
Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják.  
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

RS-nek lenni fogalom, RS-sé válni megtiszteltetés.  
A ŠKODA ralisikerekben gazdag sportmúltjára utaló rövidítés eddig  
az OCTAVIA hűtőmaszkjáról lehetett ismerős. Ehhez a legendás klubhoz 
csatlakozott most legnagyobb SUV-modellünk, a KODIAQ.  
Ismerje meg a minden elemében különleges, 240 lóerős modellt!

MINTA KERESKEDÉS 1234 Mintaváros, Minta utca 3.  
Tel.: 00/123-456, mintakereskedes@mintakereskedes.hu 
www.mintakereskedes.hu

ÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNKÚJ TAGGAL RS-ÍTÜNK
Megérkezett az új Skoda KODIAQ RS

keresztrejtvény vagy a televízió.
Február 7-én, az évforduló nap-
ján a három gyermek köszöntötte 
a szülőket. Talán 60 évvel ezelőtt 
titkon erre vágytak, amely csodát 

felülmúlt az, amikor a hétvé gén 
a nagy család is együtt ünnepelt. 
Ott volt a dédunoka, Emike, és az 
édesanyja szíve alatt, az áprilisban 
megszülető második dédunoka.
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GAZDABOLT részleg a Mester Centerben

Magyar, minőségi vetőmagok
extra választéka!

Vetőmagok

Virágföld

Arculatváltás miatt 
minden raktáron lévő 
VIKING kertigép hihetetlen 
akciós áron eladó!

Metszőollók,

Ágvágók,

Kerti szerszámok

Növényvédőszerek,
Gombaölőszerek, 
Lemosó permetszerek,
Fasebkezelők

DIADORA munkavédelmi cipők

általános virágföld, 
balkonvirágföld, 

mulcs, natúr tözeg!

NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Vásároljon mindent egy 
helyen tavaszi akciós 
kedvezményekkel a Mes-
ter Centerben. 
Vásárlóink igényei alap-
ján folyamatosan bővülő 
választékkal várjuk a kis 
és nagy kertekben gaz-
dálkodókat. Tápoldatok, 

hogy a növények
életre keljenek!

Kőműves szerszámok,
Szilikon termékek!

Műtrágyák,
különböző 

kiszerelésben
MARHATRÁGYA!

Kertek alatt kopogtat már a tavasz!

Minden eszköz, szerszám, amely
a barkácsoláshoz nélkülözhetetlen!

Norton vágókorongok  –10%! Csavarok (egész doboz vásárlása esetén)  –10%!

balkon muskátli, citrus, 
leander,  orchidea, stb. 

tápoldatok 

Akciós virágföld 899Ft

Legújabb ajánlatunk:
Zár, lakat, vasalat!

Rotációs kapa
Fűnyírók 
Gyepszellőztetők 
Permetezőgépek 
Fűrészek
Fűkaszák

9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Sörgyár (régi Kethelyi) utca találkozásánál)
+36(30)190-3085 • +36(94)312-163; 

imre.szabo@mammon2006.t-online.hu www. mammon.stihl-kerekedes.hu
www.facebook.com/mestercenterkoszeg/  
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Beszédtechnika tanár
Március 6. a Logopédia Európai 
Napja alkalmából konferenciát 
rendeznek március 8-án a Dr. Nagy 
László EGYMI intézményben két-
száz fő részvételével. Ennek egyik 
előadója a kőszegi gyökerekkel ren-
delkező Fehérné Kovács Zsuzsanna, 
a Magyar Logopédusok Szakmai 
Szövetsége Egyesület elnöke. Édes-
apja Kovács János, az egykori MÁV 
Nevelőintézet matematika-fizika 
szakos tanára, az édesanyja Ko-
vács Jánosné (Zsóka néni) a Ba-
log iskolában tanított, aki a kiváló 
pedagógusi munkájáért a várostól 
gyémántgyűrűt kapott.
Fehérné Kovács Zsuzsanna a Kos-
suth iskolában tanult, majd kiváló 
eredménnyel a Jurisich Gimnázium-

ban érettségizett Huszka Jenő osztá-
lyában. Hosszasan és tisztelettel be-
szélt egykori tanárairól, kiemelte a 
most is Kőszegen élő Domnanovich 
Rudolf magyar-történelem szakos 
tanárát. Fehérné Kovács Zsuzsanna 
logopédiai szaktekintély, egyetemi 
oktató így fogalmazott: „Mindig 
úgy gondolok a gimnáziumra, 
hogy ott szakmai igényességgel 
telített útravalót kaptam, amit 
most tanáremberként próbálok 
átadni a diákoknak”.
Miért Kőszegen tartják a konfe-
renciát? Kérdésünkre az egyetemi 
oktató, két színház beszédtechnika 
tanára elmondta: Ekkor lehetősége 
lesz a Dr. Nagy László EGYMI ke-
retein belül működő Beszédjavító 

Általános Iskolának, hogy bemu-
tatkozzon a szakma előtt. A kőszegi 
konferencia célja az is, hogy az is-
kola a logopédia regionális szellemi 
központja legyen.
A konferencián az előadók bemu-
tatják, hogy milyen is a logopédiai 
munka, és miben tudnak segíteni 
azoknak, akik kommunikációs za-
varokkal küzdenek. Az egyetemi 
oktató szavai szerint a logopédia 
arról szól, hogy a szakemberek 
tudnak segíteni a nyelvi zavarok 
enyhítésében, leküzdésében. Majd 
hangsúlyozta, hogy a maximum 
21. életévig tartó óvodai, iskolai 
rendszerben jelen vannak a logo-
pédusok, segítenek annak, akinek 
erre szüksége van. A felnőtt korosz-
tály forduljon tanácsért a Pedagó-
giai Szakszolgálathoz.

Kámán Z

Konferencia
Dr. Nagy László EGYMI évtize-
dek óta fejleszti a tanulásban 
nehézségekkel küzdő gyere-
keket kisiskolás korosztálytól. 
Az intézmény szerves része a 
Beszédjavító Általános Iskola, 
ahol a beszélt és írott nyelv 
problématerületére fókuszálnak 
az ott dolgozó szakemberek. 
Hosszú évek során kiemelke-
dő szaktekintélyű logopédusok 
segítették leküzdeni a tanulók 
előtt tornyosuló akadályokat. 
Az eredmények vonzzák az or-
szág legtávolabbi területéről a 
kommunikációs zavarral küzdő 
gyermekeket, hogy le tudják 
győzni ezt a problémát.
Március 8-án konferenciát tar-
tanak kétszáz fő részvételével 
Dr. Nagy László EGYMI-ben. Az 
előadásokban a szakma kép-
viselői beszélnek a logopédia 
helyzetéről, gazdagítva a rész-
vevők szakmai tudását.
Ez a program hiánypótló a 
megyében, szándék szerint 
elindulhat egy olyan regio-
nális építkezés, amelyben a 
Beszédjavító Általános Iskola 
koordináló funkciót tölt be, és a 
jövőben lehetőség lesz a megye 
logopédusainak, gyógypedagó-
gusainak helyben történő szak-
mai fejlődésére.

Somogyi-Perger Zita

Diákhét
Január utolsó hetében rendhagyó 
programok színesítették a diákok 
hétköznapjait a Jurisich Miklós 
Gimnáziumban. Az intézmény tör-
ténetében több évtizedes hagyo-
mány a diákhét, amelynek során 
izgalmas előadásokon, különleges 
órákon vehettek részt a tanulók. 
Visszatértek előadást tartani a 
gimnáziumban korábban végzett 
diákok, valamint bizonyos témák 
szakértői is eljöttek és betekintést 
engedtek munkájukba, szakterü-
letükre. Az iskola jelenlegi tanárai 
közül is sokan tartottak rendhagyó 
tanórákat. Idén sem maradhatott el 
a diákigazgató-választás, amelyet 
hosszas felkészülés és egész hetes 
kampány előzött meg. Ezúttal Sá-

tori Zsuzsanna, Szilas Balázs 
és Csák Dominik versengtek 
az iskolát jelképező kulcsért. 
A jelöltek és évfolyamaik már 
hónapok óta dolgoztak a kam-
pányaik sikeréért. Az iskolát 
plakátokkal, szórólapokkal és 
különböző dekorációkkal töl-
tötték meg, készítettek kam-
pányfilmet, illetve évfolyam-
pólókat is lehetett rendelni. 
A jelöltek és a segítő évfolya-
mok kedden és szerdán min-
dent megtettek azért, hogy a 
szavazók kedvében járjanak. 
Gasztronómiai nap is megren-
dezésre került az egészséges 
táplálkozás jegyében. A kam-
pány csúcspontja a csütörtöki 
napra esett: ekkor vetítették le a 
filmeket, majd adták elő az évfo-
lyamok a kortesműsoraikat. A jelöl-

tek kortesbeszédekkel is igyekeztek 
meggyőzni a szavazókat. Ezután 
zajlott a szavazás, amely olyan, 

mint a „nagyoknál”. Három-három 
tagú szavazatszámláló bizottság je-
lenlétében, két emeleten adhatták 
le a voksukat a szavazásra jogo-
sultak. 2019-ben Csák Dominik, a 
negyedik évfolyam jelöltje kapta a 
legtöbb szavazatot és nyerte el az 
egy évre szóló diákigazgatói címet. 
A választás után  iskolai diszkó ke-
rült megrendezésre. A diákhetet az 
osztályok közötti vetélkedő zárta 
pénteken. Vicces feladatokban, 
ügyességi játékokban mérhet-
ték össze tudásukat az osztályok. 
Egészében nézve idén is sikeres és 
izgalmas diákhetet tudhat maga 
mögött az iskola minden tanulója 
és tanára. Ez olyan hagyomány, 
amelyet mindenképp életben kell 
tartani, mert megszínesíti a diák-
életet és rengeteg élménnyel gaz-
dagodnak a résztvevők. 

Uszoda
A Kőszegi Regionális Gyógyuszo-
dában 2018-ban 37.898 vendég 
volt. Ebből a diákok 17.798 al-
kalommal vettek részt úszások-
tatásban. A fenntartó, a Sárvári 
Tankerületi Központ tavaly az aláb-
bi felújítási munkákat végezte el. 
Szellőzőberendezés, szivattyúmo-
torok felújítása, automata vízpótló 
rendszer megjavítása, hajszárítók 
beszerzése, csoportos öltözők zár-
jainak cseréje. 
A leállások időszakában végeztek 

el minden olyan javítást, amely 
a napi használat alatt nem volt 
megoldható. A napi működéshez 
szükséges költségeket a tankerület 
fedezi. A vízmintavételek rendre 
jó eredményeket hoztak. Továbbra 
is fennálló gond a sátortető rossz 
állapota és a szigetelés hiánya, de 
a felújításra vonatkozó tervek már 
elkészültek. Az uszoda ezután is a 
megszokott szolgáltatásokkal várja 
kedves vendégeit.
Cél, hogy tanuljon meg minden 
kőszegi és Kőszeg-környéki gyerek 
úszni.

Elismerés
A Nők Lapja minden évben külön-
böző szempontok szerint rangso-
rolja a középiskolákat, hogy segítse 
a szülőket az iskolaválasztásban. 
Ezen szempontok egyike, hogy az 
iskola mennyire tudja előhozni, 
kibontakoztatni azokat a képessé-
geket a diákokból, amelyek bennük 
rejlenek. Az idén nyilvánosság-
ra hozott listákon az Árpád-házi 
gimnázium a legjobban fejlesztő 
középiskolák rangsorában az or-
szágos 7. helyezést érte el.
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Nem engedik
A jelenkor egyik nagy kérdése, hogy 
a műemlékek feleljenek meg 21. 
századi igényeknek.  A tervező szá-
mára legnagyobb kérdés az, hogy 
az épület betöltheti-e azt a funkciót, 
amelyet az építtető elvár. Erről be-
szélt a szakmai, jogi hátteret előtér-
be helyező Bodovics László építész-
mérnök, műemlék-felügyelő február 
11-én.  A Felsőbbfokú Tanulmányok 

Intézete a Tóth Pincészetben tartotta 
a mostanra már hagyománnyá vált 
Tudomány a kocsmában előadás 
sorozatát. A címben a „Kreatív 
hasznosítás, fenntartható műem-
lék” foglalt megállapítás alapvetően 
igaz, – mondta az előadó megerősí-
tésképpen –, mert Magyarországon 
mindenki kreatív, fenntartható (mű-
emlék) épületet akar magának, de 
sokan mást akarnak, mint amelyet 
a szabályozás lehetővé tesz. 
A műemlékvédelem fontos feltétele 

a természetes anyagszerűség. Min-
den anyag fa, kő természetes, és 
mindegy, hogy az a múltat vagy a 
jelent képviseli. Ezt a természetessé-
get kell megőrizni az épített örökség 
kapcsán. Az előadó szavai szerint, 
ha elfogadjuk, hogy természetes 
anyagokat használunk az építések 
során, akkor már nem nyúlhatunk 
rosszul egy-egy örökségünket hor-
dozó épülethez. Nincs lehetetlen, de 
vannak korlátok – hangzott el, majd 
a műemlékvédelem jogi és szöve-

vényes rendszere került terítékre. 
A felújítás, átépítés során kiemelt 
szakember a restaurátor, aki min-
dig meg tudja mondani: mit lehet 
tenni. Az előadó fő problémaként 
kezelte, hogy az épület tulajdonosa 
nem végzi el a szükséges karban-
tartási munkákat. Fontos mozzanat 
a beépíthető nyílászárók kérdése. 
Energetikai céllal külső szárnyakon 
biztosan nem engedik meg a hőszi-
getelt üveg alkalmazását.

KZ

Napelempark
A Horvátzsidány felé vezető út mel-
lett épül a napelempark egy magyar 
vállalkozás beruházásában. Február 
14-én Tóth György építésvezető ar-
ról tájékoztatott, hogy a téli időjá-
rás hátráltatta az építést. Várhatóan 
áprilisban készülnek el a munkával, 
akkor alkalmas lesz a telep villamos 
áram termelésére. Közel 12 ezer db 
napelemet szereltek fel, februárban 
a kábelozáson dolgoztak. Az építés 
4,2 hektárnyi területét a vállalkozás 
az önkormányzattól vásárolta meg.

Feltűzték a szalagot
A Dr. Nagy László EGYMI Szakisko-
lájának végzős diákjai január 25-én 
tartották a szalagavató ünnepséget. 
A díszteremben három szakma 22 
diákjának tűzték fel a szalagot, je-
lezve, hogy viselői a felnőtté válás 
küszöbére értek, és pár hónap múl-
va elhagyják az iskolát. Szita An-
namária által elmondott vers után 
szólót énekelt Pétervári Enikő, akit 
Kocsisné Pethő Judit tanárnő kísért 
gitáron. Majd Talabér István intéz-

ményegység-vezető köszöntötte az 
ünnepelteket. A diákoknak az osz-
tályfőnökök tűzték fel a szalagot. 
Az asztalosipari-szerelő osztálynál 
Szikora László (szakoktató – Banga 
László), konyhai kisegítő osztálynál 
Gerber Gábor Györgyné, mint szak-
oktató is, a festő, mázoló, tapétázó 
osztálynál Máténé Csontár Gyöngyi 
(szakoktató – Veres Péter). Az ünne-
pi pillanatok után Vargyas Barnabás 
énekelt és gitározott, majd Nagy Gá-

bor igazgató mondott pohárköszön-
tőt. A végzős diákok bécsikeringőjét 

jó hangulatú zenés-beszélgetős est 
követte a szülők részvételével.

A házasság nem működik
Ezt a megállapítást tette a tévés-
ként, rádiósként ismert Süveges 
Gergő február 15-én az evangé-
likus gyülekezeti házban. A Há-
zasság Hete országos rendezvé-
nyekhez kapcsolódóan Baranyay 
Csaba evangélikus lelkész hívta 
meg az újságírót és a feleségét 
(Rudán Margit) előadást tartani. 
A terem megtelt, többségében 
házasokkal,  a lelkész köszönetét 
fejezte ki, hogy ökumenikus lett a 
rendezvény. 

A férj által elmondott mondatot: „A 
házasság nem működik” a feleség 
egészítette ki, és hozzátette, szerinte 
a kulcsszót: „magától”. Majd arról 
beszélt, hogy a házasság nem egy 
állandósult állapot a „happy and”, 
az „igen” kimondása után. A négy-
gyermekes házaspár a saját reggeli 
indulásukból hozott példákat, mert 
viták mindig vannak.  Rudán Margit 
igy fogalmazott erről: „Fontos szá-
munkra, hogy ezt a kapcsolatot 
mindketten meg akarjuk őrizni. 

Biztonság az, hogy nem kívülről 
keressük a megoldást, hanem 
belülről”. Életük részét képezi a 
reggeli elválás, majd az újbóli talál-
kozás napi gesztusa, természetessé 
vált a beszélgetés. Az egyensúly 
nem az egyenlőséget jelenti, hanem 
a „mindkettőnk dolga fontos” néze-
tet. Elmondták: a házasságukban 
az Isten működik, amelyet be tud-
nak építeni az életükbe, és ezáltal 
keresik azt a területet, ahol együtt 
tovább tudnak lépni. Végszóként 
mondta Margit: „Aki áll, vigyázzon, 
el ne essék!”.

KZ
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Puha ágyból
Január 26-án a királyfi csókja és 
egy félautomata defibrillátor mű-
ködése révén életre kelt a puha 
ágyból a Hófehérke. A látványos, 
táncos eseményt népes csapat mu-
tatta be (kép). Az éjszakai jelenet 
nem meglepetés volt, hanem a Ba-
log iskola bálján a szülők-tanárok 
közös tánca, amely a hagyomá-
nyokat követte. A tíz perces, pörgős 
produkciót – a táncteret körbe áll-
va – nézték végig a bálozók.
Este hét óra után érkező vendé-
geket a szülők bóléval, a tanárok 
finom süteménnyel fogadták. A 

batyus bálra érkezők hozták a 
szórakoztató éjszakához szükséges 
ételeket és italokat, de a helyi kí-

nálatból is válogathattak. Az SZM-
elnök, Pásztorné Geröly Katalin 
és az intézményvezető, Nemesné 

Erdősi Timea köszöntő szavakkal 
nyitotta meg a bált, amelyet az 
iskola szülői munkaközössége és 
a nevelőtestület idén 22. alkalom-
mal rendezett meg. A rendezvény 
bevétele az iskolai alapítványon 
keresztül a tanulók érdekeit szol-
gálja. A látványos szórakoztatás-
hoz – szépen, elegánsan bemuta-
tott keringővel – járultak hozzá a 
nyolcadikosok. Majd megkezdődött 
a hajnalig tartó tánc, amelyhez a 
zenét a Kócos Ördögök zenekar 
szolgáltatta. Pihenésre csak annyi 
időt hagytak, hogy a bőség zava-
rával rendelkező tombolatárgyak 
gazdára találjanak.

KZ

Teletankkal egy hétvégére
Az Egyházközség február 9-én 
harmadik alkalommal önállóan 
szervezte és tartotta meg a bált a 
Balog iskola ebédlőjében. Haran-
gozó Vilmos plébános a megnyi-
tón arról beszélt, hogy közös cél 
a templomba járók együttléte jó 
farsangi hangulatban, a bevétel a 
Jézus Szíve-templom tetőfelújítását 
szolgálja. Csaba atya örömét fejez-
te ki azért, hogy a korábbi évekhez 
képest is sokan, 130 fő ment el a 
hajnali három óráig tartó bálra. 
Kisebb-nagyobb csapatok foglal-
ták el az asztalokat, Hegyaljáról is 
sokan ott voltak, a horvát csapattal 
együtt. Kőszeg városvezetése is a 
bálozók népes táborához tartozott, 
ugyanúgy, mint a – az alakulásuk 

30. évfordulóját májusban ünnep-
lő – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes. 
Az ifjabb táncosok Bukovinai és 
Szilágysági táncokat mutattak be, 
a szülőkkel bővült idősebb gene-
ráció palotást táncolt. Óriási tapsot 
kaptak, és nemcsak azért, mert 
Csaba atya is határozottan vezette 
a táncpartnerét. A színpadias tán-
cot keringő követte, és ettől kezdve 
a zenészek csak akkor vonultak ki-
csit háttérbe, ha Vilmos atya vette 
át szájharmonikájával a szólamot. 
A táncparketton hajnalig teltház 
volt, csak a vacsorára vagy tombo-
lasorsolásra vonatkozó felszólításra 
pihentek egy keveset a résztvevők. 
Szlávits Laci hozta el a bálozóknak 
a marhapörköltet nokedlival, há-

rom borosgazda – Láng, Stefanich, 
Frank – ajánlotta fel erre az éjsza-
kára a legjobb borait. A tombolához 
jókora mennyiségben sorakoztak a 
nyereménytárgyak, amelyeket a 
szervezők ezúton megköszönnek. A 

főnyeremény kisorsolásához Vilmos 
atya hosszasan keverte a sorsje-
gyeket. A szerencsés nyertes Ford 
Focus C-max autó használatot ka-
pott teletankkal egy hétvégére.

KZ   

Asszonyfarsang
A Borbarát Hölgyek Egyesületé-
nek életében központi helyen áll 

a kőszegi bor, de a csoport való-
di értéke a közösségben, a város 

életében betöltött szerepében van. 
Az egyesület ereje azért (is) jelen-
tős, mert nem panaszkodhatnak az 
utánpótlás hiányára. Fiatal tagjaik 
frissességet, lendületet adnak. A 

szórakozás terén is 
együttműködőek. 
Az egyesület febru-
ár 8-án Asszonyfar-
sangot tartott. Har-
madik alkalommal 
bújtak jelmezbe. 
Csapatokat alkotva 
versengtek idén is a 
„föld körüli utazá-
sért”. Többek között 
keresztre j tvényt 
töltöttek, kirakóz-

tak, csapatindulót írtak, gyertyát 
oltottak fecskendővel s daloltak. A 
jó hangulatú este a jelmezverseny 
nyertesének kihirdetésével zárult. 
A hölgyek szavazatai alapján „do-
bogóra állhatott” Kleopátra, a Kuka 
törp és a rágógumi automata jel-
mez viselője is. A legötletesebb 
jel mez azonban Fekete-Pataki Edit 
által készült gólyafészek lett.
A 2019-es év meghatározó mér-
földkő az egyesület életében. Fenn-
állásuk 20. évébe léptek. Munká-
jukat januárban, a párlatversenyen 
való közreműködéssel kezdték. A 
közönség legközelebb március 23-
án, a Borkorcsolya versenyen talál-
kozhat a hölgyekkel. 
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Zenekarunkról
Január 25-én közgyűlésre hívta tagságát Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara. Az esemény je-
lentőségét növelte, hogy az alapító tagok is jelen 
voltak. Szükséges volt ez azért is, mert a csoport 
25 éves alapítványának alapszabályát három 
ponton is módosítani akarták. A módosítást a 
törvényi előírások és a kuratórium tagjainak 
változása tette szükségessé. 
Nyílt egyhangú szavazással Beke János mellé 
kuratóriumi tagnak választották Horváth Rolan-
dot, Mórocz Andrást és Németh Balázst.
A művészeti csoport nagy létszáma, a hangszerek 
beszerzése, a számos – utazással járó – fellépés 
költségei, hatékony gazdálkodást követelnek. Az 
együttes a 2018-as évet 3 269 254 Ft-tal zárta, 
melyből saját bevételük meghaladta a kétmillió 
forintot. Élvezték még a város támogatását és 
nyertes pályázatokról, adományokról is be tud-
nak számolni. Csak tájékoztatásként: hangszerre 
1 676 690 Ft-ot, rezsire 255 221 Ft-ot, utazás-
ra 219 710 Ft-ot költöttek.
A próbaterem fejlesztésén is gondolkodnak, fű-
tést, világítást szereltek, és tervezik hő- és hang-
szigetelt ablakok beszerelését. Bővíteni akarják 
a kottatárat, a hatalmas anyag digitalizálása 

is szükséges volna, új 
hangszereket szeretné-
nek, és szükségesnek 
látják egy „alkalmi” ze-
nekari könyv elkészíté-
sét.
Kőszeg Város Koncert 
Fúvószenekara 153. 
évadát kezdi 2019-ben. 
(Történetüket megis-
merhettük Söptei Imre 
könyvéből.) Ehhez kap-
csolódik Milos Zoltán, az 
eg ykori muzsikustárs felajánlása, aki 1958 óta 
gyűjti a zenekar fotóit és az újságkivágásokat. A 
szépen rendszerezett anyagot ünnepélyes körül-
mények között adta át az egyesület elnökének, 
Bakos Györgynek, aki a közgyűlést is vezette. 
Megtudhattuk, hogy az éves „leltár”: 83 próbát 
és rendkívül sok, 33 szereplést, köztük öt nagy-
koncertet, különböző formációs szerepléseket 
tartalmaz. A próbák látogatottsága hiányzások-
kal tarkított, de mint elhangzott a hozzászólások 
között, „régen sem volt másként”! Nagy igaz-
ságként hangzott el az is, hogy: „Rosszul játsza-
ni ugyanannyi fáradtság”, mint jól muzsikálni. 
Hangsúlyozták a szólampróbák, a fiatalok, az 
utánpótlás fontosságát… Az ifjúsági zenekar-

ban a tizenkilenc főből heten a „nagyok” között 
is játszanak, de ők – köztük Szilágyi Mikós kar-
nagy is – visszasegítenek egy-egy fellépéskor.
„Ez a családok zenekara” – mondják, és valóban, 
hiszen 16 gyereket számolnak. A zenekar próba-
terme, hogy valódi „otthon” legyen, munkával jár. 
Ezért is hangsúlyozzák, hogy nemcsak a fenntar-
táson, hanem a fejlesztésen is gondolkodnak. 
Az idei esztendő ugyancsak számos fellépés-
sel telített. Köztük újdonságként szerepel az 
augusztusi Végvári Fúvóstalálkozó. A 2019-es 
állomások között szerepel: Szentgotthárd, Oros-
háza, Dunasziget, Steinberg, és ott lesznek a 
Concordia Énekegyesület 160. jubileumán is.

Tóthárpád F.

Concordia: Énekeljünk együtt
Az 1859-ben alapított Concordia-Barátság 
Énekegyesület nagyszabású rendezvénysorozat-
tal készül az idei 160. jubileumi évére. Ennek 
első mozzanata a hagyományosan farsang utol-
só szombatján megrendezett farsangi bál, mely 
idén március 2-án esedékes. Ahogy az együttes 
maga, úgy a szóban forgó bál is nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik. Ennek megfelelően a 
szervezők igyekeznek mindent megtenni, hogy a 
bál vendégei elegáns estélyen vehessenek részt, 
és a kórusnak nyújtott támogatásért cserébe 
színvonalasan szórakozhasson. A Jurisics vár 
lovagterme méltó helyszíne a bálnak, melyen 
már-már hagyományosan fellép Kiss Márton 
Vas megyei Ifjúsági Príma díjas zongoraművész. 
Erre az alkalomra a kórus is rendhagyó műsorral 
készül, mely a korábbiaktól eltérően már utal a 
május 25-én megrendezendő kórusfesztiválra, 
és felvezeti annak műsorát is.
A kórusfesztivállal kapcsolatban meg kell em-
líteni azt a rendhagyó kezdeményezést, amit a 
kórustagok a fesztivál keretében szeretnének 
életre hívni. Évtizedekkel ezelőtt Bárdos Lajos 
zeneszerző a kőszegi hősök tiszteletére kórus-
művet komponált Kőszegi ének címmel. Ez a 
darab időről időre fel is hangzott a kórustalál-
kozókon és más rendezvényeken, aztán lassan 
majdhogynem feledésbe merült. A kórus ezzel a 
művel szeretné megkoronázni a májusban meg-

rendezendő kórusfesztivált éppúgy, mint az ok-
tóberben esedékes jubileumi koncertet. De nem 
elégszenek meg azzal, hogy eléneklik a darabot, 
hanem szeretnének minél több kőszegit és Kő-
szeg környékit bevonni ebbe az előadásba, így 
szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, 
időset és fiatalt éppúgy, mint egykori és jövőbeni 
kórustagokat, valamint olyanokat, akik sohasem 
énekeltek még együtt ennyi emberrel, de szeret-
nének részese lenni egy ilyen, minden bizonnyal 
különleges élménynek.

A közös éneklésre való felhívást igyekeznek 
minél többekhez eljuttatni, és Szilágyi Miklós 
karnagy egy – előre láthatólag – májusi szom-
baton összehívja az érdeklődőket, és minden-
kinek megtanítja a darabot egy hangulatos 
próba keretében. Az érdeklődők a kórusta-
goknál, valamint a karnagynál jelentkezhet-
nek erre a közös éneklésre éppúgy, ahogyan a 
küszöbön álló bálra is a tagok valamelyikénél 
lehet megváltani a belépőjegyet 7000 Ft-os 
áron, mely a már említett műsorszámokon, 
hangulaton és az ízletesnek ígérkező vacsorán 
kívül a jubiláló együttes támogatását is tar-
talmazza.
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Načelnik Kisega László Huber i predsjednik 
mjesne HS-e u Kisegu Šandor Petković pri 

otvaranju bala

Schwabendorf: Am 2. Febr. wurde ein Schwein 
nach schwäbische Tradition geschlachtet und 
aufgearbeitet. Der Grund war neben der Tradi-
tionspflege die schmackhafte Zubereitung und  
Unterhaltung, aber was noch wichtiger ist – dass 
der Schwabendorfer Freundeskreis Unterstüt-
zung durch SPONSOREN für sei-
ne Jahresprogramme bekommt.
Um 6 Uhr wurde im Hof des 
Dorfhauses in einem Kessel 
Wasser gekocht. Um halb 8 Uhr 
konnte der Schlachter József 
Váradi mit seinen Schlachter-
team anfangen. Das Mast-
schwein aus Pusztacsó wurde 
gestochen, gewaschen, mit 
Hartz bestreut, mit den gekoch-
ten Wasser übergossen und die 
Borsten entfernt. Mit Hilfe vie-
ler starker Männer aufgehängt, 
aufgearbeitet und halbiert. In 
der Kellerküche des Dorfhauses 
nach dem ersten Kostprobe der 
feinen Leber auf ungarische Art 
(böllérmáj) wurde die würzige 
Bratwurst, Blutwurst Leberwurst 
und Presswurst gemacht.  Zu den 
Blunzen wurden u.a. 250 Stück 
Semmeln und cca 200m Darm 
gebraucht. Das  Fleisch und ein 
Teil von den Blunzen wurden un-

Veselo druženje u hrvatskom balu
„Balska je sezona, vrime radosti i veselja. Tra-
dicije su to stare ke okupljaju i mlade i stare. 
Potribno nam je to i za srce i za dušu. Pokažimo 
da nas još ima, drage Hrvatice i Hrvati pokažimo 
da živimo, da je hrvatska rič i hrvatska jačka u 
nama, da sve to čuvamo u našim srcima kao 
svagdašnju svetu molitvu.” – ovako je otvorio 
ljetošnji hrvatski bal u Kisegu dr. Mijo Karagić, 
književnik, bivši predsjednika HDS u Mađarskoj, 
počasni konzul Hrvatske. U organizaciji mjesne 

Hrvatske samouprave pod peljačtvom Šandora 
Petkovića bal je posjetila četveročlanska de-
legacija iz Orehovice iz Međimurja kot simbol 
jedne 22 ljetne prijateljske suradnje. Židanska 
plesačka grupa „Čakavci” je nudila kulturni 
dio otvaranja uz muzičku pratnju „Židanskih 
bećara”. Za ukusnu vičeru bilo je odgovorno 
kuharsko-konobarsko društvo Hotela „Noj/
Strucc.” Do rane zore je trajalo veselje uz tom-
bolu i polnoćnu vičeru. Dobra zabava na kojoj 

su sudjelovali  László Huber načelnik Kisega i 
Vince Hergović predsjednik GH u Madjarskoj, 
omogućena je bila i zbog toga ča je iz pozornice 
muzički bend „Šetnja” vabio na beskrajni ples 
goste sa svojimi vatrenimi hrvatskimi melodija-
mi. Jurišićeva tvrđava je ovu subotu 26. januara  
mjesto bilo veselja i dobroga raspoloženja. 

Közel 160 vendég részvételével tartották 
meg a kőszegi horvát bált a Jurisics vár lo-
vagtermében január 26-án.  A horvátzsidányi 
÷Čakavci” tánccsoprt megnyitóját követően a 
÷Šetnja” zenekar szolgáltatta a hajnalig tartó 
jókedvhez a zenét.

Marija Fülöp HuljevKUD iz Židana je razveselilo goste sa svojim kulturnim programom

Sváb módra
Kőszegfalva: Február 2-án sváb módra dolgoz-
ták fel a faluban a 240 kg-os disznót. Folytatták 
hagyományt, nemcsak azért, hogy – munkával 
megtöltve – jól szórakozzon a böllércsapat, ha-
nem azért is, hogy a Kőszegfalvi Baráti Kör éves 
programjaihoz támogatásokat szerezzenek.
A faluház udvarán reggel hat órakor begyúj-
tották a katlanokat, és fél nyolckor forró vízzel 
várták a feldolgozásra váró – Pusztacsóban fel-
hizlalt – húsdisznót. Váradi József böllércsapata 
gyantázta, forrázta, fürösztötte meg teknőben a 
disznót. Az udvar hangos volt az utasításoktól, 
sok ember kellett a rendfára történő felhúzás-
hoz, hogy aztán kettévágják. A pincében kiala-
kított konyhában kezdődött meg a feldolgozás, 
amelyet megszakítottak a böllérmáj elfogyasz-
tásával. Májas- és véreshurkát készítettek 250 
db zsemléből, és ehhez – a húsos kolbásszal 
együtt – 200 méter belet használtak fel. Elké-
szült a préselt hurka (prezwurst) is. A darabolt 
húsokat a Baráti Kör támogatói vihették haza, a 
hurkából még Szombathelyre is jutott. Sültek a 
finom falatok is, hiszen a csapat készült az esti 
közösségépítő találkozóra, amely hajnali kettőig 
tartott. Az osztrák baráti faluból, Piringsdorfból 
15 fős küldöttség érkezett, akik nélkül mostanra 
már alig van falurendezvény.

KZ   

ter den Sponsoren bis nach Szombathely verteilt.
Die Teilnehmer konnten viele Köstlichkeiten kos-
ten. Eins ist sicher, keiner musste hungrig vom 
Tisch gehen! Das lustige Gemeindetreffen wo 
auch 15 Gäste aus dem  Partnerdorf PIRINGS-
DORF dabei waren, dauerte bis 2 Uhr früh.
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Foltvarrók világa
Három kőszegi születésű foltvarró 
– Sándorné Draskovits Marianna, 
Lepold Zoltánné, Cséve Marian-
na – nem először mutatkozott be 
a nagyközönség előtt az elmúlt év 
végén a Bechtold István Termé-
szetvédelmi Látogatóközpontban. 
Kőszegen a művészi hatásokat 
bemutató varrástechnikának ők a 
kiváló képviselői. 

Néhány látványos alkotás már több 
kiállítást is megjárt. Lepold Zol-
tánné „Rábaközi” című foltmun-
kája (fotó) bejárja a „világot”, ezek 
közül az egyiken a Strassbourgban 
rendezett Foltvarró Világkiállításon 
a Magyar Foltvarró Céh bemutat-
kozásának részeként. Nyugat-du-
nántúli hímzésmotívumok alapján, 
kézi varrással és kézi tűzéssel ké-
szítette el a művet. 
Lepold Zoltánné (Szendrő Margit) a 
Magyar Foltvarró Céh tagja. Kősze-
gen született 1938-ban, sokgyer-
mekes családban. A posztógyárban 
dolgozott évtizedeken keresztül 
és nagyon érdekelte a textil és az 
azzal kapcsolatos művészetek. A 
foltvarrást nyugdíjasként kezdte 
el az 1990-es évek elején, előtte 
kézimunkázott. Az új technikával 
használati tárgyakat – babataka-
rót, táskát – készített, mert ehhez 
fel lehetett használni sok mindent, 
amely úgy nézett ki, hogy már 
semmire sem jó. Munkáit precíz 
varrástechnikával, finom kidolgo-
zással készíti. Az általa készített ta-
karók, falvédők, faliképek, párnák, 
táskák, ruhák a használója kedven-
cévé válnak. 
Cséve Marianna végzettsége 
szerint gazdasági informatikus. 

Egy barátnővel, foltvarróval való 
találkozás elég volt, hogy magá-
val ragadja ez a különleges világ. 
Rögtön hozzálátott első papírra 
varrható „nagymama virágos kert-
je” motívum elkészítéséhez. Célja 
az új technikák megismerése, ezért 
elmegy foltvarró táborokba, olvas-
sa az erről szóló könyveket, majd 
következik az első próba. Gondot 

fordít a színek, minták, formák ösz-
szeállítására, munkáit több kiállítá-
son mutatta be. Kedveli a szabad 
kézi tűzést, számára a foltvarrás a 
kikapcsolódást jelent, és hozzá tar-

tozik a mindennapi életéhez.
Sándorné Draskovits Marian-
na családjában természetes volt a 
saját készítésű hasznos vagy szép 
tárgyakat létrehozni. A varrógépet 
gyerekként megismerte, először 
kisebb munkákat végzett 
el, aztán terítő, díszpárna, 
függöny következett. A ter-
mészetből meríti az ihletet 
egy-egy motívum vagy 
színösszeállítás kialakításá-
hoz. Lelkes természetvédő, 
erőssége az újrahasznosí-
tás. Leginkább használati 
tárgyakat készít: falvédők, 
táskák, ünnepi asztalterí-
tők, ágyterítők kerülnek ki 
varrógépe alól. Családta-

gok, barátok ajándékként foltvar-
rott vagy bőrből készült ajándéko-
kat kapnak tőle. A Dr. Nagy László 
EGYMI-ben dolgozik, és szorgal-
masan „fertőzi a gyerekeket” a bar-
kácsolással.

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, februártól 10%-os béremelést, 
1 évre előre  megadott fix munkarendet, havonta 2 szabad hétvégét, 
számos programot valamint 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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Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz

• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások

Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Összefogással a fehér sáfrányért
Több szervezet szoros együttmű-
ködésének köszönhető a növény-
ritkaság megőrzése.
A téli fagyok elmúltával szinte 
mindannyian sürgetően várjuk az 
első virágok megjelenését. Ekkor 
tájt nyílik az Alpokalján egy sze-
rény megjelenésű, bájos krókusz, a 
fehér sáfrány. Hófehér leplek közt 
bújó aranysárga bibéjét rovarok 
porozzák be, magjait hangyák ter-
jesztik. Míg ez az alig néhány cen-

timéteres növény tőlünk nyugatra 
gyakorinak mondható, Magyaror-
szágon kizárólag Kőszegen fordul 
elő. Hazánkban védett növény, 
természetvédelmi értéke 50 000 
Ft. Természetes állományait fel-
tételezhetően a Gyöngyös-patak 
szállította hozzánk, de mestersé-
ges telepítések is ismertek. Több 
ezer példányt számláló populációja 
a Kőszegi Tájvédelmi Körzet ré-
szét képező Alsó-réten él, kisebb 

gi Evangélikus Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
rendszeres és kíméletes kaszálás-
sal példásan kezeli.
Megközelítőleg az ezredfordulóig 
csak irodalmi utalásokat olvas-
hattunk arra vonatkozóan, hogy 
a Rőti-völgyben is megtalálható. 
A Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zrt. (VASIVÍZ ZRt.) telepén sike-
rült újra rátalálni az akkor több 
százas egyedszámra. Mivel az 
évek során az állománynagyság 
erős ingadozását figyeltük meg, 
szükségét éreztük, hogy a popu-
láció fennmaradása érdekében 
intézkedéseket tegyünk. Általá-
nosságban elmondható, hogy a 
fajok eltűnését okozó tényezők 
között elsők között szerepel az 
élőhelyek megszűnése, illetve 
degradálódása,  ezért e konkrét 
esetben is az élőhely megfelelő 
kezelésével szeretnénk biztosítani 
a faj számára az optimális életkö-
rülményeket. Ennek érdekében a 
VASIVÍZ ZRt. vezetőivel, dolgozó-
ival élő kapcsolatot ápolunk, akik 
Igazgatóságunkkal együttműköd-
ve, természetvédelmi szempontú 
javaslatainkat figyelembe véve 
igyekeznek fenntartani az értékes 
faj élőhelyéül szolgáló gyepet. 
Kerülik a vegyi anyagok kijutta-
tását, a gépjárművek által okozott 
taposást, rendszeresen kaszálnak 
és eltávolítják a szerves anyagot 
(lomb, széna) az élőhelyről. 
Odafigyelésüket ezúton is köszön-
jük! Reméljük, sikerül megőriz-
nünk a fehér sáfrányt – nem csak 
– Kőszeg számára.

Kóródi Blanka
természetvédelmi

tájegységvezető

egyedszám-
ban a Király-
völgyben ta-
lálkozhatunk 
vele. Az alsó-
réti területet 
az Igazga-
tóságunkkal 
kötött megál-
lapodás alap-
ján évtizedek 
óta a Kősze-
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Keveházi Lászlóné
Czégényi Klára
(1930–2019)

Czégényi Klára 1930. szeptember 
16-án született Czégényi Károly 
rendőrezredes, Kőszeg várospa-
rancsnoka és Róth Sarolta gyer-
mekeként. A kőszegi nyomdász és 
könyvkereskedő Róth család há-
zában nőtt fel a város Főterén. A 
kőszegi Gyurátz Ferenc leánynevelő 
intézetében, akkor gimnáziumában 
tanult. 
Gimnáziumi évei alatt a Kőszegen 
szolgáló Balikó Zoltán lelkész ige-
hirdetése hatott rá, és eldöntötte, 
hogy ő is Krisztust akarja szolgálni. 
1949-ben felvételt nyert a Teoló-
giai Akadémiára, öt éven át Sop-
ronban, majd Budapesten ennek az 
intézetnek volt hallgatója. 
Tanulmányai végeztével a beledi 
gyülekezetbe került kántori és hit-
oktatói szolgálatra, hiszen akkori-
ban a nőket még nem szentelték 
lelkésszé. Teológiai tanulmányai 

idején ismerkedett meg későbbi 
férjével, Keveházi Lászlóval, aki 
1955-ben békéscsabai esperesi 
segédlelkész lett. Czégényi Klára is 
Békéscsabára került, annak egyik 
városrészében szolgált. 
1956. augusztus 12-én kötöttek 
házasságot a kőszegi evangélikus 
templomban az akkori lelkész, 
Fliegenschnee Frigyes áldásával. 
Házasságukból három leánygyer-
mekük született.
Közös szolgálatukat az alföldi Ge-
rendáson kezdték, és innen kerül-
tek Pilisre 1958-ban. Keveházi 
Lászlóné akkor még nem nyerte 
el a lelkésszé szentelést, úgymond 
„civilként” végezte a szolgálatot. 
Hitoktatott, látogatott és elkezdte 
az ifjúság összegyűjtését. Pilisen 
a legkeményebb évek alatt sem 
szűnt meg a hitoktatás. A szomszé-
dos Alberti gyülekezet papnéjával 
kezdték el a Nők Világimanapja 
magyarországi bevezetését. A ké-
sőbbi években a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női 

Bizottságának elnöke lett, és a vi-
lágot bejárta konferenciákon való 
részvétellel és azok szervezésével 
angol és német nyelven.
1996-ban, 37 évnyi pilisi szol-
gálat után vonultak nyugdíjba és 
jöttek „haza” Kőszegre, ahol 16 
évig laktak a Malomárok utcai kis 
házukban. Persze a szolgálatból itt 
is kijutott. A kőszegi lelki élet segí-
tésén túl végigjárta az egyházme-
gye gyülekezeteit a női imanapok 
szervezésével.
2011-ben költöztek férjével a bu-
dai Sarepta Nyugdíjas Lelkészek 

Otthonába, itt élt békességgel, és 
már betegségével is küzdve. 2019. 
január 12-én 89. életévében adta 
vissza lelkét Teremtő Urának. Férje, 
három lánya, unokái, dédunokái és 
nagy gyülekezet búcsúzott tőle a 
pilisi temetőben. 
2019. március 1-jén pénteken 17 
órakor ismét lesz Kőszegen ökume-
nikus imanap, ahol megemlékezünk 
Keveházi Lászlóné Czégényi Klárá-
ról, és hálát adunk Istennek mind-
azért, amit rajta keresztül kaptunk. 

Baranyay Csaba
lelkész
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Boksz: Hámori 5. a Bocskain
Nem sikerült érmet szereznie Hámori Ádámnak a 63. Bocskai István Nem-
zetközi Ökölvívó Emlékversenyen. A négy közé jutásért vívott mérkőzésen 
az angol Williams Lewis-től szenvedett vereséget egyhangú pontozással. 
Legyőzője ezüstéremig jutott.

Régiós Küzdelmi Napon jártak a Fitt-Boksz ÖE versenyzői Győrben 
(01.26.). Az Olimpiai Parkban rendezett megmérettetésen 3 ország, 30 
egyesület, 175 versenyzője lépett szorítóba. Utánpótlás korosztálytól fel-
nőttig, nők és férfiak 87 edzőmérkőzést vívtak. A kőszegi versenyzők – a 
tétnélküliség ellenére – komoly küzdelmeket vívtak, remek teljesítményt 
nyújtottak. A rendezvény remek lehetőséget biztosított, hogy a résztve-
vők kötetlen formában, de mégis versenyszerű formában készülhessenek 
2019 éles mérkőzéseire.

Síugrás télben és tavaszban
Decemberben kezdődött a steiermarki (Ausztria) tartomány síugró soroza-
ta, a „Raffeisen Landescup”. A kőszegi ugrók négy versenyen vettek részt, 
változatos versenykörülmények között. Téli havas zimankóban és meleg, 
esős időben egyaránt ugrottak. Egy forduló (Murauban) hó hiány miatt el 
is maradt. A kőszegi fiatalok hullámzóan teljesítettek, de összességében jó 
eredményeket értek el edzőik megítélése szerint.

Eredmények: Ramsau am Dachstein (2018.12.30) K-30-as sánc 
Kinder II. 2. Kelemen Zalán, 10. Weigl Hugó, Schüler I. 6. Pónácz-Tóth 
Dárius, Schülerinnen 6. Tuczai Izabella, 8. Kohl Hédi, 10. Gnädig Dóra, 
Schüler II. 7. Kelemen Dávid. Bad Goisern (2019.01.20.) K-20-
as sánc Kinder II. 4. Kelemen Zalán, 10. Weigl Hugó, Schüler I/B 1. 
Pónácz-Tóth Dárius. Rottenmann (02.02.) K-15-ös sánc Kinder II. 
9. Kelemen Zalán, B-Klasse II 4. Kohl Hédi, 6. Pónácz-Tóth Dárius, 7. 
Gnädig Dóra, K-30-as sánc Schüler II. 8. Kelemen Dávid, K-44-es 
sánc Schülerinnen 7. Tuczai Izabella. Mürzzuschlag (02.03.) K-30-
as sánc  Kinder II. 3. Kelemen Zalán, 14. Weigl Hugó, K-28-as sánc 
B-Klasse II 2. Tuczai Izabella, 3. Kohl Hédi, 5. Pónácz-Tóth Dárius, 
K-55-ös sánc Schüler II. 9. Kelemen Dávid.

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

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Könyvtári hírek 
A 2018-as folyóiratok kiárusítása március 2-ig tart a felnőttrészlegben.
Az idén július 1-től 5-ig (hétfőtől péntekig) várja könyvtári tábor a 
2-6. osztályba induló gyerekeket naponta 8-16 óráig.
A részvételi díj 10.000 Ft/fő. Jelentkezni személyesen a gyermekrész-
legben lehet 2000 Ft/fő előleg befizetésével június 8-ig.

RENDEZVÉNY: 
Február 27. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Február 28. (csütörtök) 17.00 óra: A világ kőszegi szemmel: Japán, 
a tökéletesség országa címmel a Kuntner házaspár (Zsuzsa és Ferenc) 
vetítéssel egybekötött előadása.
Március 1. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Nyáry Krisztián 
és művei
Március 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és 
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)

Felhívás
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2019. június 20-23. között bentla-
kásos „Ottlik – irodalmi tábort” szervez Kőszegen, az eredeti környezet-
ben irodalmat kedvelő 16-18 éves középiskolás fiataloknak.
A tábort Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész vezeti, neves előadók be-
vonásával.
A részvétel ingyenes, amely tartalmazza a programok költségeit, a 3 éj-
szaka szállásdíját és a napi háromszori étkezést.
A részletes programról érdeklődni lehet személyesen március 5-től, a 
könyvtár felnőtt részlegében Németh Brigittánál.

Programajánló
Február 19.  Jurisics vár – Gyermekszínházi Bérlet: Holle anyó – 

Mesebolt Bábszínház 10.00 és 13.00 csak bérleteseknek
Február 21. 17.00 Állatorvos a Szavannán – Dr. Lukács Gábor 

élménybeszámolója dél-afrikai kalandjairól a Bechtold 
István Természetvédelmi Látogatóközpontban.

Február 23.  10.00 Mátyás napi borverseny „Termeld, bíráld ma-
gad” – Bozsok

Február 23.  Sváb Bál – Jurisics vár lovagterem  
Február 23. Fúvós Farsangi Bál – Balog iskola tornacsarnoka
Február 24. 17.00 „Vissza-néző” – Pócza Irma kiállítása a Hotel 

Írottkőben (Csók István Művészkör)
Február 25.  Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Temető
Február 25. 18.00 Tudomány a kocsmában – Tömegparanoia - 

Az összeesküvés elméletek és az álhírek társadalomlé-
lektana – Krekó Péter előadása a Hotel Írottkő Bárjában.

Március 1.  Határtalan kerékpározás – a magyar és osztrák na-
túrparkok tavaszköszöntő találkozója Kőszegen

Március 2. Pincés Kemencés Böllérverseny, Lukácsháza, 
Csömötei-kilátó

Március 2. Disznóvágás Kiszsidányban
Március 2.  17.00 Hajnalcsillag Táncház – KÖSZHÁZ
Március 2.  Concordia Bál – lovagterem
Március 3. Mingás farsang – Kőszegfalva
Március 4.  14.00 Városi és Városkörnyéki Művészeti Szemle – 

alsó tagozat
Március 5.  Farsangfarka – Kőszeg város utcáin
Március 5. Beborotválás –farsangzárás Kiszsidányban
Március 6.  14.00 Városi és Városkörnyéki Művészeti Szemle – 

felső tagozat
Március 6.  11.00-17.00 Városi Véradás – KÖSZHÁZ
Március 7.    14.00  Városi és Városkörnyéki Művészeti Szemle – 

középiskola
Március 8. id. Ördögh László kiállításának megnyitója – Juri-

sics vár lovagterem
Március 9. Sárkányokkal a sáfrány nyomában – Közepesen ne-

héz nőnapi túra (Bogáti András 30/252-3488).
Március 9.  14.00 Városi és Városkörnyéki Művészeti Szemle – 

felnőtt kategória és táncgála 
Március 14.  Művészeti Szemle Gála és díjátadó – Jurisics vár
Március 15. Cáki tavaszköszöntő – Tamásné Geröly Mária népi 

iparművész életmű kiállítása Cákon, a Közösségi Házban.
Március 16. Panoráma túra – közepesen nehéz túra. Találkozó 

9.00 óra, Natúrpark Iroda (Kőszeg, Fő tér 2.) (Hegyvári 
Ferenc 30/396-8050) 

Március 16. „Vagy esik, vagy fúj, vagy harangoznak...” – Város-
nézés Kőszegen. Találkozó: 10 óra Tourinform (Kőszeg, 
Fő tér 2.)  díj: 600 Ft/fő, családoknak 1500 Ft (2 felnőtt 
és gyerekek).

Március 16.  14.00-19.00 Kőszegi Borudvar a Jurisics vár udvará-
ban, kőszegi és környéki pincészetek borkóstolója kul-
turális műsorokkal.

Felhívás Farsangfarkára!
A Művelődési Központ felhívja Kőszeg polgárait, hogy a nemes civil 

kezdeményezést folytassák és zenével, tánccal, mulatsággal
búcsúztassák a FARSANGOT!

Március 5-én, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, vendéglá-
tóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is 
hozzájárulva a jó hangulathoz. Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék 

házaikat, lakókörnyezetüket és a maguk módján tegyék emlékezetessé 
e napot. Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK vendégszeretetét 

egymásnak és a turistáknak! 

Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:
9.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás

(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
10.00 Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerekműsora

15.00 – 18.00 UTCABÁL
zene: Horváth Meggie és Horváth Tamás

közben 15.00-tól felvonulás és jelmezverseny
17.00 eredményhirdetés

Napközben végiglátogatjuk a LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY 
kategóriára jelentkezőket, melyet este díjazunk!

Kérjük jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában készülnek 
(LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport fogadása, 

farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani tudjuk,
és a médiában is meg tudjuk jelentetni!

Díjazni a 17 órás díjkiosztáson is jelmezben megjelenőket fogjuk!

Jelentkezés: Művelődési Központ: 360-113
További információk, jelentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu

Jégpálya
Várhatóan március közepéig lehet 
megtartani a kőszegi jégpályán a 
közönség korcsolyázást. Akit érde-

kel a korcsolyázás, olvassa a kősze-
gi jég facebook oldalon az aktuális 
híreket! A kőszegi ifjú hokisok rend-
szeresen edzenek, március utolsó 
két hétvégéjén hokitornát tartanak 
a jégpályán. Várják a nézőket!
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Anyakönyvi hírek
Születések: Neválovits Enikő és Héra Péter fia Levente, Lájer Evelin 
és Antalovics Ádám lánya Hanna, Móricz Krisztina és Wurst Balázs fia 
Noé Balázs, Papp Alíz és Harkai Norbert fia Zénó.
Házasság:  Hauer Petra – Molnár Gábor, Gróf Barbara – Lantos Márk, 
Gáspár Dóra – Kiss Ádám.                 
Halálozás: Rába Józsefné szül. Kovács Erzsébet, Hittaller Lajosné szül. 
Varga Irén. 

Művészeti szemle
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2019-ben is megrendezi 
a hagyományos KI-MIT-TUD Művészeti Szemle döntőjét a Kőszegi és vá-
roskörnyéki általános-és középiskolai tanulók részére. 
Március 4. (hétfő) 14.00 óra - alsó tagozat.  Március 6. (szerda) 14.00 
óra - felső tagozat. Március 7. (csütörtök) 14.00 óra – középiskola. Már-
cius 9. (szombat) 14.00 óra - táncgála és felnőtt kategória. 
Nevezési határidő: 2019. február 25. (hétfő), ezért kérjük, hogy az is-
kolai fordulókat ennek függvényében ütemezzék! Kategóriák: vers-próza, 
ének, hangszeres zene, tánc, egyéb. Egy produkció maximális időtartama 
5 perc! A Művészeti Szemlét 2019. március 14-én a legjobb produkciók-
ból összeállított ünnepi gálaműsor zárja.
Művészeti Szemle Felnőtteknek 
A szemlére olyan felnőttek és csoportok jelentkezését várják, akik Kő-
szeg és környékén élnek, illetve csoportok esetén oda bejegyzett szék-
hellyel rendelkeznek. Szeretnénk lehetőséget adni azoknak a felnőttek-
nek, akik úgy érzik, szívesen megmutatnák másoknak is tehetségüket. 
Időpont: 2019. március 9. (szombat) 14.00 óra Jurisics vár lovagterme. 
Nevezési határidő: 2019. február 25. (hétfő). A nevezési lapot kitöltve 
juttassák el a Művelődési Központ irodájába (Rajnis u. 9.) vagy emailben 
a gelencser@koszeg.hu címre.
A produkciókat szakértő zsűri fogja értékelni, de minősítéseket a fellépők 
nem kapnak. A kiemelkedő előadásokat díjazzuk.

Megemlékezés
2019. február 25-én, hétfőn a Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapjára tisztelettel hívja Önt és Kedves családját Kőszeg Város Ön-
kormányzata, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, illetve 
a Kőszegi Polgári Kaszinó.
17.30 óra  gyertyás felvonulás a Jurisics térről a temető falán elhe-

lyezett emléktáblához, ahol beszédet mond dr. Kondora 
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

A megemlékezés után a Kőszegi Polgári Kaszinó várja az érdeklődőket 
a Jurisics vár KÖSZHÁZ-ba, Szamuely Tibor, a vörösterror magyar ark-
angyala című előadásra. Előadó: Dr. Ligeti Dávid történész, VERITAS 
Intézet.

Kőszeg rejtett kincsei
Kőszeg, 2019. március 22–30.
Két kikeleti hétvégén megelevenedik a múlt, megnyílnak Kőszeg rejtett 
kincsei, délceg tornyai, híres kápolnái, a kőszegi családok régi történetei 
és a város különleges természeti értékei is. A Bach Mindenkinek országos 
fesztivál keretében Kőszegen is felharsan a zeneszerző univerzális zenéje! 
Március a kultúra ünnepe Kőszegen! Várjuk Önöket szeretettel!
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Futsal: A bronzérem küszöbén

A regionális futsal bajnokság nyitányán a KFC 
megfricskázta a Haladást, most a 9. fordulóban 
újabb nagy skalpot gyűjtöttek be: a listavezető 
Mosonmagyaróvárt múlták felül 6:2 arányban. 
Pázmándfalu nem okozott gondot, bár 6:0 után 
csökkent a koncentráció, s az ellenfél az utolsó 
öt percben kozmetikázott az eredményen. (Há-
rom gólt lőttek, míg a kőszegiek csak eggyel 
növelték találataik számát.) A 11. fordulóban a 
Haladás érvényesítette a papírformát. A csapat 
utolsó hazai mérkőzésének tétje az volt, hogy 
kilencpontosra növeli-e előnyét a Baráti FC előtt 
a Kőszeg vagy három pontosra zsugorodik a kü-
lönbség. A KFC hamar nyomatékosította, hogy 
feltétlenül győzni akar. Az első félidő közepén 
már 3:0 volt az állás. Egy szépítő gólra még fu-
totta a barátiak erejéből, de aztán már csak a 
kőszegiek találtak a kapuba. A hét gólon hatan 
osztoztak. A bronzérem ezzel szinte zsebben. A 
hátralévő három fordulóban két mérkőzésen a 
Kőszeg az esélyes, s ha Mosonmagyaróváron is 
sikerülne győzni, pontszámban őket is utolérhet-
nék. A bajnoki ezüsthöz azonban más csapat se-
gítségére is szükség van. A gólkülönbség ugyan-
is minden valószínűség szerint az óváriakat 
rangsorolná előrébb.

Eredmények: 9. forduló: Kőszegi FC- MTE 
1904 (Mosonmagyaróvár) 6:2 (2:2) gólok: 
Gugcsó (3), Szolyák (2), Fehér András, 10. 
forduló Kőszegi FC-Auto-Szoft Pázmándfalu 
7:3 (4:0) gólok: Fehér András (2), Bíró (2), 
Biegner, Lintner, Dévai, 11- forduló Kőszegi 
FC-Haladás VSE II. 1:6 (0:2) gól: Szolyák, 
12. forduló Kőszegi FC-Baráti Futsal Club 
7:1 (4:1) gólok: Dan (2), Bíró, Fehér András, 
Fehér Dániel, Csák, Tóth.

Egy hétvége, most már hagyomány szerint, 
disznóvágással egybekötött csapatépítő tré-
ninggel telik.

– Milyen edzőmérkőzéseket terveznek? A le-
játszott meccseknek mi az eredménye?
– 6 edzőmérkőzést terveztünk, valamennyit 
műfüvön. Szentpéterfát 3:0-ra, Hrvatit (osztrák 
csapat) 5:1-re győztük le. A tervek szerint ját-
szunk még a Sopron FAC, Pecöl, Vasszécseny és 
a Spari Szombathely együtteseivel.
– Mik a tapasztatai a meccsekről?
– Jók a benyomásaim. Uraltuk a mérkőzéseket, 
többnyire a mi akaratunk érvényesült. A meg-
beszélteket a srácok igyekeztek betartani. A tá-
madások építésében van még hova fejlődnünk. 
Javultunk a labdavesztés utáni labda visszaszer-
zésben, az egy az egy elleni játékban. Létszám-
ban megvagyunk: a srácok munka, iskola mellett 
is igyekeznek minél több eseményen részt venni.
– Változik-e a játékoskeret? 
– A csapat legnagyobb erőssége, hogy együtt 
maradt. Nagy mozgás nem volt.
A keret életkorát tekintve ideális. A nem túl idős 
játékosokat jól egészíthetik ki a fiatal kőszegi-
ek, akik között igazán kivételes képességűek 
is vannak. Ketten távoztak: Dévai Roland és 
Kasalo Jure Ausztriába igazolt. Érkezett: Rák-
hely Martin. Nagykanizsai születésű, Kanizsán 
és Egerszegen nevelkedett. NB III-as múlttal 
rendelkezik, 26 éves. Elsődlegesen belső védő 
és védekező középpályás poszton bevethető 
játékos. A sors Kőszegre hozta: az uszodában 
úszómester. Vele tovább erősödik a védelmünk. 
Prán Dominik sérüléssel bajlódik, de a bajnoki 
rajtra reményeim szerint felépül.
– A csapat a 10. helyen telel. Változtak-e a 
célkitűzések?
– A hullámvölgyben felmerült bennem a me-
gyei I-es tagság létjogosultsága. Most félidőben 
azt mondom, ez nem is lehet kérdés. A tabella 
beszédes, aki ellen győztünk, azok mind mögöt-
tünk helyezkednek el. Legalább hat csapatnál 
jobbak vagyunk. A cél nem változott. Továbbra is 
az első nyolcban szeretnénk végezni. A nehezét 
már teljesítettük, még 2 csapatot kell megelőz-
nünk. A stílus nem változik. Saját játékunkat és 
elképzeléseinket akarjuk ráerőltetni az ellenfélre. 
Ez erősebb ellenfél ellen nehezen megy, de egy 
csapat ellen sem fogunk bunkerfocit játszani. Az 
eleve alárendelt szerep: nem ösztönöz jó és szép 
focira és a közönséget sem szórakoztatja. Sze-
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Futball: Tavaszra várva
Őri Gábort a Kőszegi FC edzőjét Hani Tibor 
kérdezte a tavaszi szezon előtt.
– Kérem, értékelje az őszi szezont edzői 
szemmel! Hogyan élte meg a csapat és a 
szakvezetés az októberi vesszőfutást?
– Természetesen jobbra számítottam. Az elvárá-
som az volt, hogy stabil középcsapattá váljunk. 
Ez részben meg is valósult: a középmezőny vé-
gén helyezkedünk el: Stabilitásról viszont nem 
igazán beszélhetünk. Az utóbbi évek legsikere-
sebb nyári felkészülése után, nagy remények-
kel vágtunk neki a szezonnak. A Celldömölk 
elleni kupa továbbjutás tovább növelte biza-
kodásunkat. Ennek ellenére nem kezdtük jól a 
bajnokságot, hazai pályán szoros vereség, majd 
következett az a mérkőzés – a Lukácsháza elle-
ni hazai kupamérkőzés, melynek drámai végki-
menetele és veresége megalapozta a következő 
másfél hónap gyenge szereplését. Hazai pályán 
Jánosházát még jó és szép játékkal simán ver-
tük, utána viszont igazi rémálom következett. 5 
mérkőzés sorozatban 5 zakó. Bármit csináltunk, 
nagy verés lett a vége. Bevallom, megfordult 
a fejemben, rossz úton járunk. A játékunk a 
labdabírtoklásra és a több passzos, kombina-
tív játékra épül, melyben egy eladott labda 
végzetes lehet. Fiatal átlagéletkorú  csapatunk 
több hibát is vétett kritikus helyzetekben, amit 
a rutinosabb ellenfeleink könyörtelenül kihasz-
náltak. A 9. forduló előtt 3 ponttal az utolsó 
helyen álltunk. A csapat tartását bizonyítja az 
utolsó hét fordulóban elért 14 pont (5 győze-
lem, 1 döntetlen mellett egyetlen vereség). 10. 
helyen állunk 17 ponttal. Az Ikervár elleni hazai 
győzelemmel újra rátaláltunk a helyes útra. Az 
ősz utolsó vasvári mérkőzésen elért magabiztos 
siker, ami nagyszerű játékkal és hozzáállással 
párosult, visszaadta hitünket. Igazán nem tet-
tünk mást, minthogy stabilizáltuk a védelmün-
ket.  Lintner Dénes visszatérésével, majd fel-
épülésével rutin került a hátsó alakzatba, ami jó 
hatással volt a fiatalokra, akik aztán lendületet 
és kreativitást vittek a játékunkba. A labdarú-
gás iránti elkötelezettség és szeretet, valamint 
a csapatszellem a siker kulcsa.
– Hogyan készülnek a tavaszra, hogy alakul 
a felkészülés menetrendje?
– A felkészülést január 15-én kezdtük. Heti há-
rom edzéssel és egy vagy két edzőmérkőzéssel 
készülünk. A futsal is a felkészülés része, fej-
lődésünket szolgálja. Játékosaink megkapják 
a kellő terhelést. A heti program: hétfőn futsal 
mérkőzés (nagy az átfedés a nagypályás és a 
futsal csapat között). Kedden különböző távú 
futások kerülnek előtérbe szabadban, illetve két 
alkalommal spinning edzés az Elixírben, Takács 
Eszter fitnesz edző vezérletével. Szerdán estébe 
nyúló futsal tréning a Balogban, Rácz Bence 
edzővel. Péntekenként uszodai edzés a műsor. 
A hétvégén edzőmérkőzések. 

retném, ha a csapat hétről hétre fejlődne, ha a 
játokosok nem túlélni, hanem megélni akarnák 
a pályán töltött perceket. Ott szeretnénk foly-
tatni, ahol az ősszel abbahagytuk: Kőszeg város 
hírnevét öregbítve, minél több örömet szerezni 
szurkolóinknak.
– Mikor indul a tavaszi szezon?
– A tavaszi első mérkőzés március 3-án, vasár-
nap Rábapatyon lesz.

Lépcsőzés után
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Asztalitenisz: 
Edződés az NB III-hoz

A 2017-2018-as megyei bajnokság tavaszi so-
rozatát veretlenül zárta a Kőszegi SE asztalite-
nisz csapata. Az új bajnokságban, a megyeiben 
is megszigorították a nevezési feltételeket, mely 
a csapatok számát szinte megfelezte. A KSE, 
hála a jó szereplésnek, egy osztállyal feljebb, az 
NB III-ban kezdhette az új bajnokságot. Képzet-
tebb játékosok, erősebb csapatok ellen kellett 
fordulóról fordulóra bizonyítaniuk. Három olyan 
ellenfelük volt, akik ellen közel álltak a pont-
szerzéshez. A tavaszi kör második mérkőzésén 
sikerült az első győzelmet kiharcolni: a Szom-
bathelyi Haladást sikerült 11:7-re legyőzni. 
Terplán Zoltán játékos-edző reális célnak látja a 
bennmaradást. Ehhez két győzelmet még leg-
alább be kell gyűjteniük.

Csapatstatisztika: 7 játékos szerepelt a 
csapatban. Ihász Máté 29, Terplán Zoltán 14, 
Markovits András 6, Karádi László 4, Szűcs 
János 2 és Nagy Réka 2 győzelmet szerzett.

DIÁKSPORT
Úszás diákolimpia
Nagy létszámú mezőnyöket hozott az Úszás 
Diákolimpia megyei döntője. A versenyen az 
igazolt úszók nem rajtolhattak, de a szombat-
helyi vízilabdázók magasra tették a mércét a 
többi indulónak. Az Árpád-házi iskola nagy csa-
pattal érkezett. A középiskolásoknál a Jurisich 
gimnáziumból tízen rajtoltak, de volt képvise-
lője a kőszegi körzetből a Balog iskolának, a 
gyöngyösfalui Dr. Tolnaynak és az Evangélikus 
szakgimnáziumnak is. A kőszegi körzet verseny-
zői az általános iskolások között 1 arany, 3 ezüst 
és 5 bronzérmet gyűjtöttek, a középiskolások 
kollekciója 1 első, 2 második, 6 harmadik he-
lyezés. Győzelmével a Dr. Tolnay iskolából Fekete 
Kata a IV. korcsoport 100 méter mellúszásban, 
az Árpád-házi iskolából az V-VI. korcsoportos, 
4x50 méteres, leány gyorsúszó váltó jutott az 
országos döntőbe. 

Kőszegi érmek: I. korcsoport lány 50 
gyors 3. Kiricsi Fanni/ÁH 47,7, 50 hát 2. 
Kiricsi Flóra/ÁH 51,3, 3. Kiricsi Fanni/ÁH 
51,4, II. korcsoport fiú 50 hát 3. Hóbor Ál-
mos/ÁH 45,2, fiú 4x50 gyors váltó 3. Árpád-
házi iskola 3:13,8, III. korcsoport fiú 100 
hát Hóbor Lehel/ÁH 1:29,9, fiú 4x50 gyors 
váltó 3. Árpád-házi iskola 2:26,3, IV. kor-
csoport  lány 100 gyors 2. Fekete Kata/TO 
1:13,5, 100 mell 1. Fekete Kata/TO 1:33,5, 
100 hát 3. Stumpf Anna/ÁH 1:30,0, fiú 100 
hát 2. Hóbor Zalán/ÁH 1:25,4, V-VI. kor-
csoport lány 100 gyors 3. Doszpoth Piros-
ka/ÁH 1:10,8, 100 mell 3. Marton Emese/
ÁH 1:38,7, 100 hát 2. Doszpoth Piroska/ÁH 
1:26,2, 3. Medvegy Nóra/JMG 1:29,4, lány 
4x50 gyors váltó 1. Árpád-házi (Doszpoth Pi-
roska, Hóbor Eszter, Marton Emese, Palatkás 
Anna) 2:13,9, 3. Jurisich gimnázium 2:20,9, 
fiú 100 hát 2. Nyul Marcell/ÁH 1:16,8, 3. 
Nyul Patrik/Evangélikus 1:17,7, fiú 4x50 
gyors váltó 3. Árpád-házi 1:58,3.

Körzeti teremfutás
Új helyszínen rendezte meg a Városi DSB, a már 
hagyományos körzeti „teremfutó” versenyt. Az 
Árpád-házi iskola új tornacsarnoka adott otthont 
a diákok állóképességét igénylő futóversenynek. 
A kőszegi iskolák közül a házigazdák és a Balog 
iskola indult nagy létszámú csapattal. A Bersek 
iskolából eljöttek a legjobbak. A győzelmi dobo-
gó felső fokára 6 balogos, 2-2 árpád-házis és 
bersekes diák állhatott. Az ezüst és bronzérme-
ket az Árpád-házi iskola (6-6) és a Balog (4-4) 
gyűjtötte be.

Érmesek 1.osztályosok (5 kör) lány 1. 
Ecker Viktória/BA, Ettinger Laura/BA, 3. 
Döbrösi Fanni/BA, fiú 1. Dudás Noel/BA, 2. 
Temesi Fanni/BA, Vámos Kristóf/ÁH,  I. kor-
csoport (6 kör) lány 1. Gergye Liliána/BA, 
2. Horváth Amira/BA, Kiricsi Fanni/ÁH, fiú 1. 
Zsigmond Bence/BE, 2. Laki Csanád/ÁH, 3. 
Kovács Levente/ÁH, II. korcsoport (8 kör) 

lány 1. Pápai Nerina/BA, Horváth Anna/ÁH, 
Kullai Petra/BA, fiú 1. Kumánovich Kristóf/
BE, 2. Ughy Barnabás/ÁH, 3. Marton Olivér/
BA, III. korcsoport (10 kör) lány 1. Kullai 
Fanni/BA, 2. Farren Hanna/ÁH, 3. Tucza 
Izabella/BA, fiú 1. Laki Barnabás/ÁH, 2. 
Medvegy András/ÁH, 3.Hóbor Lehel/ÁH, IV. 
korcsoport (10 kör) lány 1. Iker Natália/BA, 
2. Stumpf Anna/ÁH, Bozsó Fanni/ÁH, fiú 1. 
Gergácz Balázs/ÁH, 2. Wölfinger Erik/BA, 3. 
Neudl Gábor/ÁH

Atlétika: serdülő sikerek
Két balogos atléta, Gérnyiné Prácser Kinga ta-
nítványai, vett részt a Fedettpályás Országos 
Serdülő Atlétika Bajnokságon. Iker Natália és 
Róka Bora egyesületük, a Szombathelyi Sport-
iskola színeiben érték el eredményeiket. Edzőik: 
Lengyák György és Kamarás Ákos. Budapesten, 
a BOK Csarnokban rendezett versenyen vala-
mennyi futásuknál egyéni csúccsal értek célba. 
Iker 3000 m-en a dobogó harmadik fokára áll-
hatott. 1500-on 5. helyen ért célba. Róka 60 
m-en a „B” döntő másodikjaként 8. helyezést ért 
el. 300 méteren 15. lett.

Eredmények: 60 m (82 induló) 8. Róka 
Bora (SZSI) 8,36 (Ef. 8,37). 300 m (69 in-
duló) 15. Róka Bora 44,98. 1500 m (18 in-
duló) 5. Iker Natália (SZSI) 5:05,80, 3000 m 
(16 induló) 3. Iker Natália 10:56,80.

Kézilabda ezüst

Harmadik éve indít csapatot a Jurisich gimnázium 
a leány, „B” kategóriás (nem igazoltak) diákolim-
pián. A szűkös edzéslehetőséggel készülő csapat 
az előző két alkalommal ezüstérmet harcolt ki. 
A győzelmet mindkétszer a szentgotthárdi SZOI 
szerezte meg. A koreográfia idén sem változott: 
a megyei bajnoki címről ennek a két csapatnak 
a mérkőzése döntött. A korábbiaknál sokkal na-
gyobb küzdelemre késztette ellenfelét a Jurisich. 
10:9-re még vezettek, 12:13-nál is csak egy volt 
közte. A hajrában visszaütött a rövid kispad. A 
gotthárdiak, a csapat fáradtságát kihasználva, 
négygólosra növelték a különbséget.

Eredmények: Jurisich-Olad 13:5 (7:1), 
Jurisich-SZOI (Szentgotthárd)12:16 (7:8), 
Jurisich-Rázsó 15:6 (9:3). A csapat tagjai 
(zárójelben góljaik száma): Bécs Tamara 
és Kovács Rebeka (kapusok), Fekete Adél 
(3),  Szabó Angelika (9), Kelemen Adél (5), 
Kontics Dorka (16), Kontics Regina ((2), Né-
met Alexandra, Hanik Emese (2), Dombóvári 
Dalma (3). A csapat edzője: Toldi Beáta.

Kosárlabda: Győzelemhiány
Nem örülhettek győzelemnek a KSE játékosai 
utolsó négy mérkőzésükön. Cellben, a hazaiak 
gyors, rohanós játékával nem tudták felvenni a 
ritmust. A 9700.hu elleni hazain az első negyed-
ben elhúzott az ellenfél. Az ötpontos vereség 
szoros mérkőzést sejtet, de igazából a KSE-nek 
nem volt esélye megfordítani a mérkőzést. A 
Büki TK régi ellenfele a kőszegieknek. Régebben 
talán a kőszegi győzelmek voltak gyakoribbak, 
most azonban nem tudták megnehezíteni a büki 
sikert. A S.A.K.K. évek óta a bajnokság élcsa-
patai közé tartozik. Az első negyed azonban azt 
mutatta, ezúttal kevésbé meggyőző a fölényük. 
Az eredményjelző a KSE hárompontos előnyét 
mutatta. Mielőtt vérmesebb remények születtek 
volna, a második negyedben a sárváriak eldön-
tötték a mérkőzést. Bedeszkázták a gyűrűjüket: 
26 dobott pontjukra mindössze 2 érkezett vála-
szul. A második félidőben csak a különbség mér-
téke volt kérdéses. Barabás Krisztián távollété-
ben, Horváth Roland és Nyilicska Csaba mellett 
a többiek összesen 6 pontot tettek a közösbe.

Eredmények: 12. forduló CVSE Vulkán Für-
dő-Kőszegi SE 88:45 (15:8, 22:11, 25:9, 
26:17), 13. forduló Kőszegi SE-9700.hu 
Ingatlaniroda  60:65 (12:24, 15:11, 17:20, 
16:10), 14. forduló Kőszegi SE-Büki TK 
47:72  (11:21, 15:14, 7:16, 14:21), 16. 
Kőszegi SE-Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja 
KE 41:76  (17:14, 2:26, 13:18, 9:18).

A 2017-2018-as megyei bajnokság tavaszi so-
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körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

HOSSZÚTÁVON 
BIZTONSÁGBAN
THM: 5,08%-7,25%*
Lakáscélú forinthitel 10 éves 
kamatperiódusban rögzített kamatlábbal
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