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KREATÍV VÁROS RÉSZE A MÁV-ÁRVAHÁZ?
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Ingatlanok
V ÁRO SHÁ Z A

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg,
06/9 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlant megvásárolta,
az önkormányzat javára bejegyzett
elővásárlási jog alapján. A vételárat
(3 800 000 Ft) a vagyonhasznosítási tartalék terhére fizeti meg. Az
eladó kereste meg a várost azzal a
kéréssel, hogy a 11 909 m2 területű
ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog érvényesítéséről nyilatkozzon a
képviselő-testület. Az eladó bemutatta az egyik kőszegi vállalkozó által aláírt vételi szándéklevelet is. Ha
a testület elővásárlási jogával nem
kíván élni, akkor a tulajdonos eladhatja másnak, vagyis az ajánlatot
adó vásárlónak. Ha az önkormányzat kijelenti a vételi szándékát, akkor azt más áron nem vásárolhatja
meg, mint amit a vevőjelölt ajánlata
tartalmaz. A 06/9 helyrajzi számú
terület a 87-es út mellett fekszik,
ennek szomszédjában lévő már a
város tulajdona, és lehetséges fejlesztési területté válhat. Rába László
az ingatlan vásárlását ésszerűnek,
az árát magasnak tartotta.
Szabó és Társa Tüzép Kft. ingatlanok cseréjére vonatkozó kéréssel
fordult a képviselőkhöz. Felajánlotta, hogy a saját területéből átad
mintegy 1500 m2-nyi területet, és
átvesz a várostól 1274 m2 nagy-

ságú, az értékbecslés alapján 4200
Ft/m2 értékű ingatlanrészt a hozzá
tartozó felépítményekkel. Az értékarányos csere indoka a vállalkozás
segítése..A 87-es út mellett lévő
terület a városgondnokság használatában volt, illetve lesz az átadott
terület az ügylet lebonyolítása után.
Kőszeg Város Önkormányzata
tulajdonosa lehet a Kőszegfalvi
Lakóparkban kialakított 45 teleknek. Ha Kőszeg felől haladunk a
falu felé, akkor a tábla után balra
vezet egy út, amely a Readniness
Kft. által kialakított lakóparkba visz.
A közmű nélküli telkek egy részét
eladta a kft. osztrák és magyar magánszemélyeknek, 45 a birtokában
maradt, de a cég felszámolás alá
került. Jelzálogjoggal a HYPO NOE
Landesbank AG és Kőszeg önkormányzata rendelkezik. A felszámoló
tájékoztatása szerint az önkormányzat által jelzáloggal biztosított
5 ingatlant természetben átadják a
városnak, valamint a 4131 helyrajzi
számú saját használatú utat. A bank
jelzálogjogával terhelt 40 ingatlant
az önkormányzat megszerezheti, ha
megfizeti a 6 300 000 Ft vételárat.
A vásárlás szándékáról döntöttek a
képviselők, amely csak – banki elfogadás esetén – válhat érvényessé.
Lapzárta előtt dr. Zalán Gábor jegyző a pénzintézet válaszáról adott
tájékoztatást, miszerint a felszámolónak egy független értékbecslő
szakvéleményét kell kikérnie.

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: március 5.
Básthy Béla alpolgármester: február 19., március 19.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 12.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: február 26., március 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
Giczy József képviselő
február 24-én (hétfőn) 16–17 óra között tart fogadóórát.
DR. MÁTRAI ISTVÁN a 1. sz. választókerület képviselője
február 24-én (hétfőn) 16.30–18 óra között tart fogadóórát.
KISS ZOLTÁN a 3. sz. választókerület képviselője
március 13-án (csütörtökön) 16.30–18 óra között tart fogadóórát.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: lapcom Zrt.
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Rövid hírek
Dr. Zalán Gábor jegyző a testületi ülésen elmondta, hogy január
30-án levelet kapott a Kőszegi
Rendőrkapitányságtól, amely egy
eljárás megszüntetését tartalmazta. November 25-én az Árpád tér
2. szám alatt a kerítés kidőlése
okán személyi sérülés is történt,
majd ezt követően rendőrségi
vizsgálat kezdődött. A bűnügyi
osztály a határozat indoklásában
megállapította, hogy sem szabálysértés, sem pedig bűncselekmény
gyanúja nem merült fel, ezért született meg az eljárás befejezéséről
szóló a döntés.
*
Bolfán Csaba, az Utiro Leader
Egyesület elnöke kérését elfogad-

va Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezte
csatlakozási szándékát az UTIRO
LEADER Egyesülethez. Az indokok
között szerepelt, hogy ily módon a
város olyan pénzügyi forrásokhoz
is hozzájuthat, amire eddig nem
volt lehetősége. A szervezetnek
korábban csak a kisebb lakosságszámú települések lehettek
tagjai. A képviselők egy év múlva
vizsgálják a csatlakozás eredményességét.
*
Dr. Mátrai István képviselői fogadóráján egy kőszegi házaspár
azt kérte, hogy a bérlakások, amelyek kiírásra kerülnek, a honlapon
is olvashatóak legyenek. Huber
László polgármester válaszában
elmondta, hogy ennek nincs akadálya.

Gondoskodó
Forint betét
2 hónapos
futamidejû
betétrész kamatlába

5,00%
EBKM 5,00%

2 éves betétrész kamatlába
a kétéves maximális futamidô egyes féléveiben

1,00% 2,00% 3,50% 5,00%
A teljes futamidôre: EBKM 2,83%
A nem akciós betéti kamat jelenleg:
2 hónapos futamidôre 1,55%, EBKM: 1,55%

KÔSZEGI fiók
Várkör 6.,
Tel.: +36 94/562-030

f www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körû, a
hirdetés nem minõsül nyilvános
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés
további szerzõdési feltételeit a
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank
a kamatváltoztatás jogát fenntartja.
Az akció visszavonásig érvényes. Tovább részletekrõl érdeklõdjön bankfiókjainkban!

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu),
Hani Tibor (haniti@freemail.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

Elfogadták a költségvetést
Február 6-án a képviselők elfogadták az önkormányzat 2014. évre
szóló költségvetését. Simonits Zsolt,
a pénzügyi bizottság elnöke így fogalmazott: „A harmadik képviselői ciklusom végét járom, de ilyen
pozíciójú költésvetést még nem
láttam. Eltűnt az önkormányzat hitelállománya, az adóssága nagyon
pozitív képet mutat. Kiemelkedő
jelentősége van annak, hogy a civil
szervezeteinknek 20% többlettámogatást tudunk adni, hiszen nélkülük nem működhet a város.”

Dr. Mátrai István bizottsági elnök
arról beszélt, hogy két szakbizottság is támogatta a kommunális
adó 2000 Ft-tal történő csökkentését. A vita során kérdések merültek fel arról, hogy vajon jövőre is
lesz-e ilyen mértékű kormányzati
segítség, amely lehetővé teszi a támogató költségvetést.
Összefoglaló válaszában Huber
László polgármester arról beszélt,
hogy „az elmúlt évek, az évtized
arról szólt, honnan és mennyit
csípjünk le. És most végre egy kicsit

Új mentők érkeznek
A mentőszolgálat kőszegi kirendeltségének fejlesztési célra 1,5
millió forint átadását fogadták el
a képviselők, amit gépkocsi beálló
építésére használhatnak fel. Erre
azért van szükség, mert új – a réginél nagyobb – mentőautók érkeznek Kőszegre, és nem férnek el
a garázsban. Indokként dr. Mátrai
István így fogalmazott: „Az pedig
nem lehet, hogy a jég vakarása
után a mentős infúziót kössön be a
betegnek”.
A részletekről Gadó Gábor a kőszegi mentőszolgálat vezetője adott
tájékoztatást. Az új – Mercedes és
Volkswagen – mentőautók 2015.
január 1-től érkeznek. A Toyoták
megtették kötelességüket, közülük
az egyik 670 ezer km-t futott, a
járművek teljesítménye tiszteletre

méltó. Az új autóknak helyet kell
keresni. A kőszegi mentősök idő-

tároztuk az elodázhatatlan fejlesztéseket. Ehhez kérem, a képviselők
támogatását.”
A képviselők megszavazták az éves
költségvetést, így a civilek növelt
támogatását, a kommunális adó
2000 Ft-tal való csökkentését. Elkészülhet a Várkör és a rajnis utca
kereszteződésénél a gyalogátkelő a
Kőszegfalvi temető ravatalozójára
betervezett összegből. Indoklás szerint azért, mert ravatalozóról nincs
megvalósítható terv, viszont ha lesz
ilyen, akkor a tartalékalapból még
megépíthető. A változtatást Gyarmati Kálmán „rossz néven vette”.
KZ

ben kezdtek el gondolkodni, és
kértek segítséget a városvezetéstől.
Fedett, de oldalaiban nyitott – 7,5
m x 9 m alapterületű – beállót terveztek beton alappal. Úgy készítik

el az udvar északi oldalán, hogy később kaput és oldalfalakat lehessen
hozzáépíteni. Az önkormányzat támogatása, a másfél millió forint az
építés anyagaira lesz elegendő. A
mentősök felajánlották saját kétkezi munkájukat, de a szakmunkához
szükség lesz a segítségre. Köszönettel vesznek minden felajánlást,
az egy órányi segítséget is. A mentőállomás kőszegi, de a térségben
élők érdekeit szolgálja.
Azért fontos a segíteni kész emberek összefogása, hogy a mentő időben tudjon érkezni a beteghez.
–o–
Egyik olvasónk levélben arról adott
tájékoztatást, hogy február 13-án
cserép hullott le a Várkör 69. sz.
ház tetejéről egy járókelőnek okozva fejsérülést. A mentők példás
gyorsasággal látták el a beteget, és
szállították orvoshoz.
KZ

1.25 82 LE 5 ajtós

3 klíma 3 CD MP3 3 metálfény

3 190 000 Ft

34 730 Ft/hó**

* Az ajánlat érvényes 2014.01.20-2014.03.31-ig vagy a készlet erejéig. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2l/100 km,
CO2 kibocsátás: 120 g/km
** A feltüntetett ajánlat kizárólag Ford Credit akciós ﬁnanszírozás igénybevétele esetén érvényes 2014.01.20. - 2014.03.31. között.
Referencia THM forint alapon 6,99 %, amely 2.073.500 Ft hitelösszeg, 35 % önerő és 72 hónap futamidő ﬁgyelembevételével került
megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembe vételével történik, a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetések
tájékoztatójellegűek, nem minősül ajánlattételnek. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott
típussal, felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója a Lombard Lízing Zrt nyújtja.

Strauss Autószalon
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tudunk adni a civil szervezeteknek,
nekik ez valós értéket, gesztust is
jelent. Jeleznünk kell, hogy a városnak szüksége van a civilekre.
A családoknak is sokat jelenthet a
2000 Ft-os adócsökkentés. Ha az
önkormányzat olyan helyzetben
van, hogy tud egy kicsit enyhíteni
a terheken, akkor meg kell tenni.
Volt időszak, amikor emelni kellett,
mert akkora lyuk volt a költségvetésben, hogy meg kellett tenni.
Ezt az adócsökkentést érzi meg a
lakosság leggyorsabban. A költségvetésben azokat az összegeket
rögzítettük, amelyek szükségesek a
város működéséhez, illetve megha-

Ford Fiesta Trend
*

2014. FEbruár 18.

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

Az új Ford Fiesta egyszerre modern, stílusos megjelenésű és
technológiailag fejlett.
A női autós újságírókból álló nemzetközi zsűri szavazatai alapján a
„remek megjelenésű és kiváló minőségű” Fiesta nyerte a 2013as „Év Női Autója” címet. A stílusos,
látványos
külső
megjelenés, valamint az ergonomikusabb és komfortosabb utastér mellett a Ford MyKey, SYNC és
Active City Stop rendszereket is
kínáló Fiesta 1.0 EcoBoost a
2013-as Év Leggazdaságosabb
Női Autója címet is megszerezte.
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„Első kézből!” Jurisics-vár
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!

V á rO SHá Z A

Az előző lapszámban azzal zártam gondolataimat, hogy a város
anyagi helyzete stabil, és biztos
alapokra építhetjük ez évi költségvetésünket.

Február 6-án a képviselők levették
a napirendről a Jurisics-vár turisztikai fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetését. A kiírt kivitelezési munkákra
nem áll rendelkezésre a szükséges
pénzösszeg. A közbeszerzési eljárásról szóló törvény lehetővé teszi,
hogy ilyen esetben eredménytelen

2014. FEbruár 18.
legyen az eljárás, de a döntéshez
még hiányoztak a feltételek. A
testületi ülésen elhangzott, hogy a
vár-projekt szakaszolva lesz megvalósítva. Az elsőre 103 millió forint áll rendelkezésre. Huber László
polgármester elmondta, hogy ez az
összeg már tartalmazza a korábbi,
14 millió Ft értékű kötelezettség
vállalást is. A fennmaradó összeg
nem elegendő a teljes felújításhoz,
hanem csak külső híd, a külső ud-

Malomárok-híd
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Nos, azóta megtörtént a költségvetés megtárgyalása, és végleges
elfogadása, mely alapján büszkén
mondhatjuk, hogy az előző 15–20
évben folyamatosan meglévő, jelentős működési hiányunkkal végre (remélem véglegesen) szakítva
olyan költségvetése van Kőszeg
városának, melyben azon túl, hogy
a kötelező feladataink ellátásához
garantált a forrás, a nem kötelező
– önként vállalt – feladataink ellátására és a civil szervezetek támogatására is rendelkezünk forrással.
Sőt: ezeket a támogatásokat még
növelni is tudtuk legalább 20%kal. Ezen felül még arra is lehetőség van, hogy a lakosság terheinek
további csökkentéséhez mi is hozzá
tudjunk járulni azzal, hogy némiképp mérsékelhetjük a kommunális adó mértékét. Mindez annak
köszönhető, hogy az állam átvállalta az önkormányzat még meglévő
teljes adósságállományát és ezért
nem kell már a hitel törlesztését
fizetnünk 2014-ben, ami 15 millió
forint lett volna. Ezt adtuk tovább a
civil szervezeteknek és a lakosságnak támogatás, illetve adócsökkentés formájában.Továbbá örvendetes
dolog az is, hogy a fejlesztésekre is
jelentős összeget tudunk fordítani,
melyek révén akut problémákat tudunk felszámolni.
Huber László
polgármester

Egy SMS-író abban bízik, hogy
a Malomárok-híd felújításával
egyidőben átépítik a Kiss János utcát is. Sok más útszakasz mellett,
erre az idei évben biztosan nem
kerül sor, ugyanakkor bízni lehet
abban, hogy az utak építésére is
megjelennek pályázatok. Február
6-án a testületi ülésen Huber László polgármester elmondta, hogy a
kormánytól kapott 330 millió forint
támogatás egy része (mintegy 100
MFt) a város működését, a többi pedig fejlesztési célokat
szolgál. Ennek egyike
a Kiss János utcában
lévő Malomárok-híd.
Az átépítésre már korábban is készültek
tervek 55 MFt végöszszeggel, de a városnak
nem volt meg erre a
pénzügyi fedezete. Ezt
követően megtörtént a

funkciócsökkentés, a közútkezelő is
elfogadta az egyirányú közlekedést,
és így már 36 MFt-ra zsugorodott
a beruházás összege. A híd felújítása azért is fontos, hiszen ezen
keresztül közelíthető meg az ország
egyedülálló oktatási intézménye, a
Dr. Nagy László EGYMI.
(Kiss Zoltán képviselő fogadóóráján
tájékoztatást ad a Malomárok-híd
felújításáról, illetve arról, hogyan
befolyásolhatja a felújítás a Kiss
János utcát.)

var átépítéséhez, illetve a csapadékvíz-elvezetés megoldásához.
Így az első szakaszban elmarad az
egykori turistaszálló, a belső udvar
és a belső híd nagyon is szükséges
rendbetétele. Ezekre a feladatokra
még pénzügyi forrásokat kell találni. Erre alkalmas lehet a norvégpályázat, amelynek a kiírási célja
– a fenntarthatóság biztosítása érdekében – a műemlékek felújítása.
KZ

Concordia
Január 28-án tartotta a Concordiabarátság Énekegyesület a tisztújító
közgyűlését. Újra bizalmat kapott
Szilágyi Imre elnök, és Szilágyi
Miklós karnagy. Az eseményen részt
vett Huber László polgármester is.
A beszámolóban és a hozzászólásokban kiemelt szerepet kapott a
nagy múlttal rendelkező egyesület
méltatlan helyzete. Sem az énekkari próbákra, sem pedig a relikviák
elhelyezésére nincs saját használatú termük. Az elmúlt időszakban a
próbákat a brenner Közösségi Házban tartották, amely felújítás előtt
áll, így megszűnik ez a lehetőség.
A tervek szerint a Jurisics-várban
lévő egykori turistaházban kapnak
majd helyet. Január 30-án a városvezető a testületi ülésen arról
beszélt, hogy az átmeneti időszakra
vonatkozó probléma megoldásában „mindenképpen közre kell,
hogy működjünk”.
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Mint ismertes, 2012-ben a Józsefforrás és a Kövi-dűlői kút vízét megvizsgálta az áNTSZ, és a sérülékeny
vízbázis okán nem engedélyezte
ezek használatát. Ezt megelőzően,
és azóta is, a VASIVÍZ vezetékeiből
mindenkor tiszta ivóvíz folyik. Az
elmúlt években a hegyoldalt sokan
választották lakhelyként, megépültek a nyaralók, a családi házak, az
ott élők szennyvize – sok esetben
– a hegy gyomrában marad(t), és
ezzel szennyezi a tiszta vizet. Nem
minden „hegylakó” gyűjtőaknájából folyik ki akadálytalanul a
szennyvíz, mert néhányan kiépítették a házi víztisztítót. Az áNTSZ
által talált szennyeződés eredete
a lakosság szennyvizére vezethető
vissza. Egy korábbi felmérés szerint
a kőszegi hegyekben élők 2012ben egy alkalommal sem rendelték
meg gyűjtőaknájuk tartalmának
elszállítását, pedig ezen a területen nincs kiépített szennycsatorna.
A vízfogyasztással pedig együtt jár
a szennyvíz keletkezése is. Ha nem
szállítatták el, pedig a technikai
lehetőség megvolt rá, akkor az ott
maradt a saját környezetükben.
Az unokák számára pedig egyre
fontosabb lesz a levegő tisztasága
mellett, a folyóvizek tisztasága, az
ivóvíz bázis biztosítása.
A törvényi előírások szerint „a települési önkormányzat kötelező
közszolgáltatásként gondoskodik
a településen található szennyvíz-

bekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének
szervezéséről és ellenőrzéséről”.
Ennek a – dokumentumokkal bizonyított – folyamatnak a kialakítása
folytatódik a képviselők január 30án meghozott döntésével.
Az elmúlt év decemberétől a
Kőszeg Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában lévő
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
rendelkezik a – nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz – közszolgáltatás végzéséhez
szükséges feltételekkel. Vagyis a
kft. – az önkormányzat támogatásával – vásárolt egy db MTZ
gyártmányú bELOruSZ 820 típusú traktort, amelyhez tartozik egy
AGrOGÉP gyártmányú, DETK128
típusú 7 m3 űrtartalmú szippantó
tartály. Mindezek eredményeként
a képviselők megbízták a céget a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére. Az
önkormányzat egyben felkérte a
Kőszegi Városüzemeltető Kft.-t a
közszolgáltatás igénybevételéért
fizetendő díj kalkulációjának elkészítésére. A közszolgáltatási szerződést, az új jogi szabályozásnak
megfelelő önkormányzati rendeletet, és a – a kft.-vel egyeztetett
– fizetendő díjat a februári testületi
ülésen tárgyalják a képviselők.
Január 30-án Kiss Péter a város-

Égtek!!!

a balog iskola melletti területre.
Nem először, hiszen – úgy tudjuk
– hat éve volt az első nyilvános
égetés. Kétszer szólt közbe az időjárás, amely meghiúsította a tervet. A lángok hírére azért érkezett
oda a sajtó, mert egyedi esemény
volt. Ne erről legyen híres Kőszeg!
Érdemes más települések példáját
követni, ahol ilyen senkinek eszébe
sem jut, mert „ez egy méltatlan és
semmiféle múltban nem gyökerező
jelenség”.
Január 30-án a képviselők elfogadták az éves munkatervüket, arról is
határoztak, hogy a februári testületi ülésen tárgyalják a karácsonyfa
égetésének kérdését.
KZ

Január 17-én a lakótelepen karácsonyfákat égettek, ugyanúgy, mint
egykoron a könyveket – hallottuk
egyik olvasónktól. Egy sajtóhír
örömünnepként kategorizálta az
eseményt, de tény az is, hogy ennek
nem örült mindenki. Az indokok
szerint a karácsony, a karácsonyfa
a születés jelképe. Nem tartozik a
hagyományok közé a tömeges égetése, mert az égetés a pusztítás jelképe is lehet. Azok a gyerekek, akik
ott voltak a magasba törő lángok
mellett, ezt még nem tudhatták,
erre nem gondolhattak. A tűz látványa csalogatta őket és szüleiket

fejlesztési bizottság elnökeként
elmondta:
„A bizottság örömmel vette
tudomásul, hogy a városüzemeltető rendelkezik megfelelő
gépjárművel az aknákban öszszegyűjtött szennyvizek elszállításához. bízunk abban, hogy
mielőbb megköthetik a szerződést mindazokkal, akik nem
tudtak csatlakozni szennyvízcsatornához, és a saját szennyvizükkel nem szennyezik tovább
Kőszeg város külterületét.”
A Kedves Olvasó tájékoztatása
érdekében szükséges elmondani,
hogy miért fontos a szerződés megkötése. Ennek és a majdan leadott
– elszállításra vonatkozó – megrendelések birtokában ellenőrizhető
lesz a szennyvíz „sorsa”. Köztudott,
hogy egy lakásban a vezetékes ivóvíz többségéből szennyvíz lesz. Ha
ez a gyűjtőaknában marad, vagyis
nem szivárog el a falakon, alapzaton keresztül a környező talajba,
akkor elszállítható. Ha elszállították,
akkor lesz dokumentum a mennyi-

KÖ Z Ü GY

A szennyvíz és a tiszta ivóvíz

ségről. A városnak korábban is volt
szerződése egy Sárváron működő,
erre szakosodott céggel, amely elszállíthatta Kőszegről a szennyvizet,
amely csak Szombathelyen helyezhető el. A távolság pedig növeli a
költségeket. A szállító jármű beszerzése – a környezet védelmén
túlmenően – része a rezsicsökkentésnek is.
(A fotó a József-forrást őszi, zöld
környezetben mutatja be.)
Kámán Z
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Kávészünet Bakos Zoltán művelődésszervezővel
Kitüntették a fúvószenészt
Ká V É SZ Ü NE T
6

Felmenői között mind apai, mind anyai ágon
találhatók ismert, Kőszeg társadalmi életében meghatározó személyek. Ez az örökség egyrészről felemelő érzés, másrészről
kötelezettséget is jelent. Édesapja, Bakos
György a művelődési központ egykori
igazgatója, ifiklub vezetőként is dolgozott,
amely akkor a város ifjúsága számára a
legjelentősebb intézmény volt. Anyai nagyapja Bechtold István, az ismert ornitológus, polihisztor. Ragadozómadaraival
és hűséges kutyájával égett az emlékezetünkbe felejthetetlen alakja. Zoltán Kőszeg Város Fúvószenekarának
képviselőjeként a Kőszeg-Vaihingeni
10 éves testvérvárosi ünnepségen vett
részt, ahol Pócza Zoltánnal beszélgetve – annak meghívására – került
a Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínházba. Kezdetben szerződésesként, majd polgári szolgálatos
„katonaként”. 2001-től főállású művelődésszervező. Zoltán a művelődési
központban a rendezvények technikai
hátterének biztosításáért és a Jurisicsvár műszaki működtetéséért felel a
szakmai feladatok mellett. A felújítás
óta az egész ház műszaki működtetése
is az ő vállán nyugszik. Ma is aktívan
zenél, hangszere a tuba, a kultúrához,
művelődéshez való kötődése e téren is
23 éve töretlen.

– Itt munka közben is nagyon sok mindent
meg lehet tanulni, el lehet sajátítani e szakma fortélyait.

– Munkába lépésemkor belecsöppentem a színházi évad kellős közepébe. Már kezdő művelődésszervezőként nagyon jó érzés volt olyan emberek közelében dolgozni, mint Molnár Piroska,
Jordán Tamás, Hollósi Frigyes… Életreszóló
élményekben van részem azóta is. Látom, hogy
minél nagyobb színész valaki, annál emberibb,
közvetlenebb. Ez nagyon sok erőt, kitartást ad
nekünk munkánk végzéséhez. A művelődésszervező munka nem napi nyolcórás tevékenység.
Elsősorban a májustól októberig tartó időszakban nem ritka, hogy 10–12 órát dolgozunk.
A rendezvények lebonyolítása nem ér véget a
vendégek távozásával. Színházi időszakban az
előadások után következik a díszletek bontása,
majd az újak felállítása, bevilágítása. Hiszen
majd minden nap más előadás van. Mindennapi
munkám mellett az egyes rendezvények technikai hátterének biztosítása is a feladatom, ami
elsősorban a nyári, színházi évadban teljesedik
ki. Egyeztetnem kell az egyes produkciókkal
technikai igényükről, és azt elő is kell készíteni
megérkezésükig. Ezzel biztosítva a gördülékeny
lebonyolítást. Ezért személyesen felelek.

minden körülmények között összetartó, összeszokott, már fél szavakból is megértjük egymást.
Többen mondják, hogy ez kívülről is így látszik
és ez jó érzés. Most már van néhány rendezvény,
melyeket teljes egészében én hangosítok, világítok. Munkánk sava-borsa a nyári színházi szezon
idejére tehető. Az a másfél hónap nekünk olyan
feltöltődés, ami semmihez nem fogható, a végén
persze a jól végzett munka öröme megpróbálja
elfedni a fizikai fáradtságot.

– Sőt, csak így lehet! A művelődésszervezés nem
kifejezetten elméleti szakma, azt a gyakorlatban
kell megtanulni. Nekem immár 15 éves szakmai
tapasztalatom van. Ez idő alatt nagyon sokat
tanultam kollégáimtól, illetve saját tapasztalataimból. Szerencsésnek mondhatom magam,
hiszen egy olyan csapat része vagyok, amely

– Hogyan lesz a pék-cukrászból művelődésszervező?

– Pályaválasztás idején úgy gondoltam, hogy
szakács vagy pék szeretnék lenni. Maradt a pékcukrász szakma, ebből érettségiztem. Aztán már
az utolsó vizsgám előtt jött a lehetőség a művelődési központban, és mivel már korábban is
szerettem a zenekari rendezvényeken „nyüzsögni”, ezért kapva kaptam az alkalmon, és 1999.
július 1-jén elkezdtem dolgozni a várban. Az elmúlt 15 évben végigjártam a művelődésszervező ranglétrát, ragasztottam plakátot, néha voltam fűtő, technikus… büszke vagyok rá, hogy
a felújított várban már az én terveim alapján

került kiépítésre a lovagterem hangtechnikája.
– Nagy megtiszteltetésben volt részed a
közelmúltban, a Dr. Kiss Gyula Kulturális
Egyesület a Magyar kultúra napja alkalmából a Közösségi Kultúráért elismerő oklevelet
adományozta neked.

– Az egyesületet a megyében élő népművelők
alapították. Ők hozták létre ezt az elismerést
is, elsősorban olyan embereknek, akik a mindennapi tevékenységük mellett sokat tesznek a
szűkebb vagy tágabb közösségük fejlesztése
érdekében. Engem a kollégáim terjesztettek
fel, elsősorban a munkám mellett a különböző
civil szervezetekben végzett munkámért, melyet ezúton is köszönök nekik. Legtöbbet Kőszeg Város Fúvószenekaráért dolgozom, tagja
vagyok annak vezetőségének. büszke vagyok
arra, hogy ötletemmel sikerült megyei hírűre
fejleszteni az immár évtizedes hagyományokkal rendelkező Jelmezes fúvós farsangi bált,
melynek szervezése is az én feladatom. Erre
azért is büszke vagyok, mert egy hónappal a
rendezvény előtt már nem lehet jegyet kapni,
460 fővel telt ház van. Ez a bál megalapozza
a zenekar következő évi költségvetését. Nagy
eredménynek tartom, hogy 2008-ban sikerült megtalálnunk a zenekar új próbatermét.
A zenekaron kívül segítem még a Hajnalcsillag Néptáncegyüttest, tagja vagyok a Kőszegi
Testvérvárosi Egyesületnek, és friss cáki lakosként a Cáki Kulturális Egyesületnek is. Ez a díj
is igazolja számomra, hogy érdemes Kőszegen
a civil szervezetekben tevékenykedni, azokat
minden formában segíteni.
Kiss János

Ismét az egészségházról
Január 30-án ismét tárgyaltak a
képviselők az egészségház építéséről. Huber László polgármester
tájékoztatása szerint az építésre
négy pályázat érkezett, ebből kettő „a pénzügyi keretünk alatti, míg
a másik kettő feletti” ajánlati árat
tartalmaz. Az elhangzottak szerint
várhatóan február középén – rendkívüli testületi ülésen – hozzák
meg a képviselők a döntésüket a
beruházást végző nyertes cég kiválasztásáról. Az építés befejezésének
határideje 2014. szeptember. Ezt
követően kerülhet sor az orvosi
rendelők felszerelésére, majd az
évforduló tájékán a betegellátás
megkezdésére.
Gyarmati Kálmán kérdésére, hogy
a Deák Ferenc utca irányából megközelíthető lesz-e az egészségház,
Huber László polgármester válaszolt. Elmondta: a tervekben ez a

megoldás egyelőre nem szerepel,
de a későbbi fejlesztéseket figyelembe véve elmondható, hogy
„nem fog sokáig váratni magára ez
a lehetőség”.
Dr. Mátrai István a következőképpen elemezte a helyzetet:
„Az egészségházzal kapcsolatban
szeretnék kérni. A Kőszeg és Vidékében több ízben is megjelent,
hogy mindenki nagyon boldog,
mindenki nagyon örül az építésnek. A körzetemben emiatt többször is megállítottak, és jelezték,
hogy örülnek, hogy én is örülök, de
azt kérdezték, hogy a buszközlekedéssel mi lesz. Szeretném, ha ez
valamilyen formában megjelenne,
hogy az északi városrészt csak akkor teszi boldoggá az egészségház,
ha a közlekedés is megoldott lesz.
Ezért én minden követ szeretnék
megmozgatni.”

A lencsék tisztításáról
Húsz-harminc évvel ezelőtt csak egy
lencsetípus volt forgalomban, az
üveg. Ezt könnyű volt tisztítani, jobb
esetben fújtunk rá egy kis ablaktisztítót és megtöröltük zsebkendővel.
Ha a mai rengeteg lencsetípust és
felületkezelést vesszük alapul, nem
is olyan egyszerű a helyzetünk. A
különböző felületkeményített, tükröződésmentesítő-, uV bevonatú
lencséket könnyen tönkretehetjük.
Ezáltal ma már nem is lencsetisztításról, hanem szemüveglencse gondos karbantartásáról kell beszélnünk.
Hiszen, ha vásárlóként figyelmet
fordítunk a jó minőségű lencsénkre,
joggal várjuk el, hogy a lencsénk a

maximális komfortot és a lehető
leghosszabb tartósságot biztosítsa
számunkra. Nem tesz jót, ha a szemüveget a hajra tolva hajpántként
használjuk. Különösen ártalmas, ha
a nyári napsütésben a kocsi kalaptartóján 90 fok hőmérsékleten tároljuk. Nem használ az aceton, a hajfesték, a körömlakklemosó, a benzin
gázolaj, vagy a folttisztító spray. Még
ma is népszerű a hagyományos szarvasbőr, de ezt csak a nem felületkezelt üveglencsékhez ajánlhatjuk.
Papírtörölőt semmi esetre se használjunk. Olyan papírzsebkendő, ami
valamely folyadékkal át van itatva,
könnyen leoldhatja a felületkezelt
réteget. Természetesen legjobb a
nedves, esetleg folyóvizes tisztítás,
márkázott szemüvegtisztító folyadék
illetve a mikroszálas (Microfiber)
textília nyújtja a legnagyobb biztonságot, amelyet célszerű a tiszta
szemüvegtokba tartani és alkalmanként kimosni, elkerülve ez által a
rajta lévő porszemcsék karcolását a
szemüveglencsén.
Kőhalmi-Szalay Mónika
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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Mint ismeretes az elmúlt évben
megszűnt a városban a helyi járatú
autóbusz közlekedés annak kihasználatlansága miatt. Többnyire üresen közlekedtek a járművek, ezért
jelentős összegű támogatásra volt
szükség a veszteség pótlására. Dr.
Mátrai István által elmondottakkal
a szerkesztőséget is megkeresték
az olvasók. Egy középkorú, felsővárosban lakó férfi, aki egyébként
rendszeresen jár háziorvoshoz, el-
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mondta, hogy ő „oda le nem fog
elmenni az orvosi rendelésre”.
Olvasói kérésre megmértük a jelenlegi orvosi rendelő és a SPAr
közötti távolságot – pontosabban
nem lehetett mérni –, amely nem
érte el az ötszáz métert. A felsővárosban, illetve a belvárosban élők
számára ennyi többlettávolságot
biztosan jelent majd a rendelő elérhetősége.
KZ
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A látogatók száma: 1575
A Kálvária-hegy lábánál lévő koronaőrző bunkert 2012 őszen adták
át az alpannonia® projekt keretében történt felújítás után. Ezt követően – az önkormányzattal kötött
szerződés alapján – az Írottkő Natúrparkért Egyesület gondoskodott
a nyitva tartásról, a tavasztól az ősz
közepéig tartó látogatási időszakban. Az egyesület tájékoztatása
szerint ezideig 1575 látogatója volt
a létesítménynek.

A képviselők kedvezőnek ítélték a
működtetés tapasztalatait, és indokoltnak látták a szerződés – határozatlan időre szóló – meghosszabbítását. Dr. Mátrai István a Humán
Erőforrás bizottság nevében fejezte ki köszönetét az egyesületnek
az eredményes munkáért. bakos
György az Írottkő Natúrparkért
Egyesület elnöke viszont Giczy József képviselőnek, könyvkereskedőnek köszönte meg nyilvánosan
azt a segítséget, amit több esetben
nyújtott a rendezvények lebonyolításában. (A képviselő közreműködésével került egy-egy rendezvény
helyszínére a Szent Korona másolata /a szerk./) Az elnök elmondta,
hogy a bunker és a külső levegő
hőmérséklete közötti jelentős különbség miatt a falakon és a táblákon páralecsapódás tapasztalható.
A problémára – az önkormányzatnak és az üzemeltetőnek – közösen
kell megtalálni a megoldást.

Járdák tisztítása
Az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot a járdák tisztításáról szóló
kötelezettségről, amit az önkormányzat rendelete szabályoz.
„Téli időszakban, vagy amikor a
hőmérséklet fagypont alá süllyed,
az ingatlanhasználók gondoskodnak az ingatlanjaikkal határos
járdaszakaszok hótól való megtisztításáról, illetve jegesedés esetén
csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel legkésőbb
7 óráig eleget kell tenniük, majd a
nap folyamán az időjárástól függően legalább még egyszer szükség
szerint meg kell ismételniük.”

A régi rendelet biztosan újdonságnak számit, viszont a kötelezettséget egyértelműen meghatározza. A
tisztítás más városokban is hasonlóképpen működik. Az idei első havazás után egy tulajdonos délután
mutatta a járdát, azt, amelyikről a
háza előtt ellapátolta a havat és a
közvetlen szomszédja is ezt tette. A
melletük lévő tömbházban egyik lakónak sem volt kedve és ideje takarítani. Fontos információ: ha valaki
egy ilyen ház előtt elesik, megsérül
a csúszós járda miatt, akkor a jogi
folyamat végén fizetheti a kárt a
lakóközösség.
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Tovább működhet

Új kisbusz!?

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.
pénzügyi helyzetének bizonytalanságáról már többször beszámoltunk.
Még novemberben Szanyi Gyula
igazgató Huber László polgármestert kereste fel a problémával, aki
ezt követően levelet írt a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak, és ágh
Péter az ügyben illetékes országgyűlési képviselő, a Fidesz frakcióvezető-helyettese felé is érkezett
kérés. ágh Pétertől már korábban is
kaptunk olyan előzetes információt,
hogy – kormányzati támogatással –
megnyugtatóan megoldódik a cég
működése. A hírt megerősítette a
politikus: „örömömre szolgál, hogy
a közös munka meghozta az eredményt, és Kőszegen a – távhőszolgáltatást igénybe vevő – lakásokban
nem szűnhet meg a szolgáltatás, a
kft. továbbra is működőképes lesz”.
A képviselő emlékeztetett arra is,
hogy Kőszeg az elmúlt időszakban
többször is kapott a kormánytól
segítséget, amely az „együttgondolkodásnak, a közös célok vállalásának az eredménye”. Február 1-től

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – sikeres pályázat esetén – egy új kisbusz tulajdonosa
lehet. Kőszeg képviselő-testülete
arról döntött, hogy támogatja a
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata által „Essen auf

a kft. a lakosság által elfogyasztott
– egy gigajoul – hőenergiára 2392
Ft támogatást kap, a korábbi 1427
Ft helyett. Szanyi Gyula, a cég igazgatója örömmel vette tudomásul a
pénzügyi segítséget.
Januárban számoltunk be arról,
hogy a Kőszegi Távhőszolgáltató
Kft. három tulajdonosa decemberben meghirdette a cég értékesítését. Egy pályázatról van információnk, és annyit tudunk, hogy még
nem született meg a döntés.
KZ
A Kőszegfalvi Baráti Kör január 25-én a a hagyományoknak megfelelően megtartotta
a faluban a disznóvágást. Az
egész napos, jó hangulatú munka baráti vacsorával ért véget,
ahova eljöttek az osztrák partnerfalu, Pillingsdorf képviselői
is. „Nem csináltunk akkora reklámot az eseménynek, de ettől
függetlenül nagyon jól sikerült”
– mondta Gyarmati Kálmán.

Rädern 2014” (Ételkiosztás négy
keréken) címmel kiírt pályázatán

történő részvételt, amelyen csak
a települési német nemzetiségi
önkormányzatok vehetnek részt.
A képviselők a szavazatukkal biztosították a kisbusz beszerzéséhez
önrészként szükséges 1 782 188
Ft-ot a 2014. évi önkormányzati
költségvetés terhére, valamint a
jármű fenntartásához – 2014-től
kezdődően – évenként szükséges
770 000 Ft-ot a Szociális Gondozási Központ költségvetésében.
Az önrész összege a beszerzési ár
maximum 25%-a, a pályázati támogatás összege legfeljebb 18 750
Eur. Így egy forint befektetésével
további négy érkezik a „városba”.
A képviselők a vásárlás indoklásaként azt is fontosnak tartották,

hogy a kisbusz a pályázatban foglalt elsődleges célon kívül szociális
és egyéb közösségi célokra is használható lesz.
A Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat – a pályázatban biztosított feltételeknek megfelelően
– a Szociális Gondozási Központtal
együttműködve üzemelteti a gépjárművet, ha sikeres lesz a pályázat.
Ezt követően el kell készíteni a használat szabályairól szóló megállapodást. Nyitott kérdésként maradt: ki
lesz a gépkocsi vezetője?

Lakossági
apróhirdetés
• KŐSZEGEN panorámás
környezetben teljesen közművesített teleK eladó.
Telefon: 0620/361-6380 és
0630/4094-213.
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS
a ruhákból és a lakástextilekből,
nagy kedvezménnyel!
Kőszeg, Petőfi tér 29.
Turkáló és lakástextil diszkont
Nyitva tartás:
H-P: 8.15 – 17.00 óráig
Sz: 8.00 – 13.00 óráig
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Felnőtt-, Gyermek-, Bébi ruházat, lakástextil, játékok,
cipők, táskák, kiegészítők.
Klasszikus és modern szőnyegek dIsZKONt áron, nálunk a legolcsóbban.
Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, terítők, díszpárnák és mindenféle lakástextília készre varrását, nálunk vásárolt
anyagból bármi méret szerinti elkészítését.
Közületeknek kedvezménnyel készítjük
el anyagainkból asztalterítőiket, függönyeiket, egyéb megrendelt textíliájukat.

Új projekt
Eredményes gazdasági évet zárt 2013-ban a
Kromberg-Schubert Kft. A második félévtől egy
új projekthez kapcsolódóan jelentős gépberuházás valósult meg, melyhez az üzemcsarnok
átrendezése is szükséges volt. Ezeken az új eszközökön gyártják a Mercedes gépkocsik számára
az új típusú alumínium- és rézvezeték kombinációjával kialakított kábelkötegeket. Az átállás
átmeneti időszakban a termelés megtorpanását
is jelentette, hiszen a régi gépek már, az újak
pedig még nem működtek. A változásra a folyamatos fejlődés okán van szükség, hiszen egyegy projekt 6–7 évig működik, vagyis ezt kö-
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vetően befejeződik az adott gépkocsitípus gyártása. Egy projekt elnyerése, viszont újabb 6–7
évre biztosít megrendelést. Az új kábelkötegek
gyártása jelenleg két műszakban történik, de a
felfutás folyamatos, és idén megindul a harmadik műszakban is a termelés. A növekedés okán
közel negyven dolgozót vettek fel az elbocsátott,
egykori ruhaipari dolgozók közül. A jelenlegi
aktív dolgozói létszám meghaladja a nyolcszáz
főt, Kőszeg önkormányzatának mintegy hetven
millió forint iparűzési adót fizettek meg. Precíz
munkával telt el az elmúlt év, a megrendelők
elégedettek, ennek folytatását tűzte ki célul az
üzem kollektívája. Az anyavállalat fejlődik, növelte gyártó telephelyeinek a számát, és továbbra is igényli a kőszegiek minőségi munkáját.

Víztömeg zúdult a hegyekből
Február 12-én a Hegyalján 25 mm, majd másnap éjszaka – négy óra alatt – 40 mm csapadék
esett. A kerékpárúttól a hegy felé, szinte határozott vonalban már hó hullott. Egyik megfogalmazás szerint ez volt a szerencséje Velem,
Kőszegszerdahely, és Cák településeknek, mert
az esővíz nem egyszerre zúdult le a hegyekből.
Az áradás így is jelentős károkat okozott. A kerékpárút használhatatlan, Cák előtt hatalmas
árkot mosott ki a víz, és ömlött a művelődési ház
környékén, az amúgy is meglévő buzgárokból. A
templom melletti házakban is keletkeztek károk,
ugyanígy a csárdában. Kőszegszerdahelyen az
áteresszek eltömődtek, több utcában maradandó nyomokat hagyott a víztömeg. Így van
ez Velemben is, a nem aszfaltozott hegyi utakról a köveket elvitte a meredek hegyoldalból

áramló víz. A három falu csapadéka zúdult rá
Kőszegdoroszlóra. A károk elhárítása miatt, a
továbbiak megelőzése érdekében nekik is szükségük van külső segítségre. A tájékoztatás szerint mind a négy település elindult a vis maior
pályázati támogatás irányába. Más lehetőségük
nincs, az eseményeket felmérő katasztrófavédelem tud ehhez adatokat szolgáltatni.
Kőszegen a Lóránt Gyula utcából kaptunk tájékoztatást a házak elázásáról. Az osztrák oldalon
is hullott a csapadék, amit a Gyöngyös-patak
szállított tovább emelkedett vízszinttel. A Lukácsházi-víztározó is működésbe lépett, felfogta
a patakból kilépett vizet, a hordalékot pedig a
betongát. A betonkolosszusból zuhogott a víz
kifelé szabályozott mennyiségben. Az e célból
készült víztározó megvédte Szombathely irányában a patak melletti házakat a károktól.
KZ
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Külön köszönet
Január 26-án a kőszegit követően Deutschlandsbergben is szentmisét mutattak be az áldozatokért. A megemlékezés ügyét szívén viseli az ottani
magyar származású plébános, Holló István, aki
mély megrendüléssel emlékezett meg a balesetben elhunytakról, a túlélőkről és mindenkiről, aki
a tragédiában érintett volt. A szertartásra Kőszegről közel negyvenen érkeztek. Tele busszal jöttek
a kapuváriak is. Az osztrák megemlékezőkkel
együtt megtelt a templom – kaptuk a tájékoztatást Horváthné Kutasi Mária igazgatónőtől, aki
külön köszönetét fejezte ki a szolgálatkész atyának, az osztrák partnereknek. Az emlékezők a tragédia helyszínén felállított keresztnél is lerótták
kegyeletüket. A helyi tűzoltók az évforduló óráiban mondták el imáikat. Az utazás segítésének
szándékával Kőszeg Város Önkormányzata, illetve
a Jurisich Miklós Gimnázium egy-egy kisbuszt bocsátott a hozzátartozók rendelkezésére.

A KT u á LI S
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Senki
Az elmúlt év végén közel háromszáz dolgozó
munkaviszonya szűnt meg a Kőszegi ruhaipari
Zrt.-nél. További sorsukról keveset tudni. Annyi
bizonyos, hogy a Kromberg-Schubert Kft.-nél
negyvenen kaptak munkát. Az elmúlt lapszámunkban megjelent egy hirdetés, miszerint gyakorlattal rendelkező varrónőket, illetve ruhaipari
technikust keres egy szombathelyi cég. Senki
nem jelentkezett.

Pontosítás
A januári lapszám 3. oldalán „Új üzem!?” címmel írás jelent meg arról, hogy kínai befektetők
egy új üzem építésének lehetőségéről érdeklődtek a városvezetésnél. A tervezett helyszín – a
Horvátzsidányi út melletti, létesítés alatt lévő
– ipari park. Ebben a tudósításban a „rizsliszt”
üzem tervezett építéséről írtam, holott rizslisztből
készülő tészta gyártásának lehetőségéről szóltak
a tárgyalások. „Egy fél mondattal” – sajnos –
lemaradtam a tudósítás írásakor, ezért kérem a
Kedves Olvasó megértését. A városban gyakran
előforduló személyes találkozásokon erről már
biztosított több kőszegi, kiegészítve azzal, hogy
az „új üzem lenne a lényeg”. Köszönjük azokat
a mondatokat is, amelyek „az újságban található
sok, olvasmányos hírt” tartják értékesnek.Tudjuk,
hogy az olvasók figyelnek minden hírre, és rögtön
telefonálnak, akkor is, ha a Szent Korona kőszegi
őrzési időszakáról, vagy a táblabíróság megszüntetéséről tudnak pontosabb információkat adni.
Kámán Z
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189

Ft/kg

Ft/db

mini abc szuper

mini abc szuper

Viola Sertés Apróhús
70%, előhűtött (Viola-Hús Kft.)

149

mini abc száraztészta
szuper
4 tojásos
Spagetti vagy Szarvacska

500 g, 378,-Ft/kg
(Mary-Ker Pasta Kft., Co-op Hungary Kft.)

159

Ft/db

Ft/db

mini abc szuper
mini abc szuper

**** Fornetti Hot-Dog
150 g, 993,33Ft/kg (Fornetti Kft.)

1199
Ft/kg

Papírtörlő

fehér, 2 rétegű, 2tekercs, 79,50Ft/tekercs
(Forest Papir Kft., Co-op Hungary Kft.)
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279
Ft/db

mini abc szuper
mini abc szuper

Viola Sertés Dagadó

Instant kávéitalpor

259

1199

előhűtött
(Viola-Hús Kft.)

Ft/kg

mini abc szuper

*** Narancs
I.o., lédig

3in1, 10x18 g, 1550,-Ft/kg
(Co-op Hungary Zrt.)

Ft/kg

**** Fornetti
Csirkehúsos elõkelesztett
(Fornetti Kft.)

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt! * Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! ** Ajánlatunk csak
vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes! *** Ajánlatunk csak zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes! **** Ajánlatunk csak Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes.

mini abc szuper
abc szuper
szuper

Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.; 9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Nem elég álmodozni
A 1011/2014 számú kormányhatározat alapjául (1. oldal) az a kötet
szolgált, amelyet Miszlivetz Ferenc
és az ISES kutatói „Kreatív városok
és fenntarthatóság” címmel tettek
közzé 2012 decemberében. A kétszáz oldalnyi könyv két év (2011–
12) munkájának eredménye. A Siemens Magyarország Zrt. innovációs
járadékából készített – egy évvel
ezelőtt a sajtónak bemutatott alkotás – felkeltette a tudósok, a gazdasági szakemberek, és a politikusok
érdeklődését. Ezek együttes hatása
a kormányhatározat megjelenése.
– Egy olyan integrált, ezért újszerű fejlesztési koncepció, amely
magában foglalja az egy térségi
fejlesztési egységnek is tekinthető
város-együttest, és összekapcsolja
a kutatás, a felsőoktatás, a kultúra,
a rekreáció, a turizmus, a sport, a
közlekedés és a gazdasági megtérülés szempontjait, az felkelti a
politika és a piaci szereplők érdeklődését. A tanulmánykötet Kőszeg
– Szombathely városegyüttest állítja a középpontba, azaz egy olyan
térségi agglomerációs gazdaságot,
amelynek népessége megfelel egy
európai középváros átlagának.
ráadásul itt Európa közepén, ott,
ahol a természeti és épített örök-

séget átszövik a kulturális hagyományok, a
soknyelvűség, a határokat átszelő gazdasági,
emberi kapcsolatok –
fejtette ki egy hosszú,
munkával telitett nap
után, az esti sötétség
időszakában Miszlivetz
professzor abban az Európa Házban, amely az
ő kezdeményezésének
köszönhetően idén lesz
húsz esztendős.
– Gondoljunk bele abba
– folytatta –, hogy itt
1532-ben egy horvát
várkapitány,
Jurisics
Miklós harcolt a magyar és a német vitézek élén a török sereggel,
Kőszeg, a kőszegi vár védelmében,
bécs megtámadásának elkerülése
érdekében. A középkortól a soknemzetiségű kultúra folyamatosan jelen van a térségben. Mindez
olyan érték, amivel eddig nem gazdálkodtunk megfelelően. Új megközelítésre és gondolkodásmódra
van szükség, nem elég álmodozni
és panaszkodni, hanem helyben
kell megtalálni vagy megteremteni azokat a feltételeket, hogy a sok
rejtett érték felszínre kerüljön, és

együtt fejtse ki szinergikus hatását.
Ha ezt sikerül összekapcsolnunk a
megfelelő infrastrukturális fejlesztésekkel, illetve intézményi innovációval, akkor Kőszeg újra élvonalbeli, kreatív város lesz, amelynek
kisugárzása az egész régióra kihat.
Az ezt képessé tevő intézmények,
valamint a bennük tevékenykedő
emberek – a városalkotásra serkenő miliőjében – csodákra lehetnek
képesek.
– Milyen rejtett értékekre gondol?
– Nagyon sok van ezekből akkor
is, ha csak az épített örökséget és

Látogatható lesz a zsinagóga
Ebben az évben emlékezünk a
holokauszt 70. évfordulójára. A kőszegi zsidóság emlékét őrzi a zsinagóga. A lerobbant állapotú
épület sorsáról a Miniszterelnökségtől kértünk tájékoztatást, és a következő
választ kaptuk.
A kőszegi zsinagóga felújításának szükségességéről
– többek között – a Kormány 1213/2013. (IV. 16.)
határozata rendelkezett.
A felújításhoz alapvetően
szükséges volt a zsinagóga
tulajdonviszonyainak rendezése, amelyet követően
megkezdődhettek az épület
állagmegóvásának előkészítő munkálatai. A kőszegi
zsinagóga előzetes műsza-

ki állapotfelmérése és a felújítás
tervezésének előkészítéseként a
művészettörténeti és a restaurátori

kutatásokhoz szükséges engedélyek
megszerzése 2013 decemberében
kezdődött el. A művészettörténeti
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a város történetét tekintjük. A Zsinagóga egy történelmi szimbólum
akkor is, ha már nincs a városban hitközség. A kőszegi zsidóság
történetének részletes feltárása,
bemutatása egyszerre hozna létre
tanuló és tanító várost. Az alapító
Shey Fülöp – a kultúrák és vallások
közötti együttműködés és megértés
– szimbólumává válhat. A bálház,
amely még a közelmúltban is társasági, közösségi élet fontos színhelye
volt, a jövőben is újra központja
lehet a város lüktető, kulturális
életének. A MáV-árvaház egyedi
adottságokkal rendelkező örökség.
Az épületeket nemcsak rendbe kell
hozni, hanem céllal, feladatokkal
is meg kell tölteni. Ez a csodálatos
– ma még teljesen elrejtve álló –
épület a legmagasabb szintű kutatások, a felsőoktatás egyik középeurópai fellegvára lehet. Mindezt
jól kiegészítheti a város csodálatos
természeti beágyazottsága, egyedi
klímája, és a kitűnő borai. Kőszeg
egy igazi közép-európai találkahely
lehet, ahol művészek, tudósok alkothatnak kreativitásra serkentő
környezetben, politikusok és gazdasági szereplők találkozhatnak,
cserélhetnek eszmét. Mindezek
feltárásáról szól a tanulmány, a
megvalósításról pedig a kormányhatározat.
Kámán Z
és restaurátori engedélyek, valamint a tervdokumentáció elkészülte után – amely hosszadalmas időt
vesz igénybe – kezdődhetnek el a
felújítási munkák.
Az állagmegóvás várhatóan 2014.
februárban elkezdődik, és
megtörténik a huzatmentesítés, a beázások megszűntetése, csapadékvíz elvezetése,
a karzat szakszerű dúcolása,
valamint az épület zárhatóvá
tétele.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. arra törekszik, hogy
az állagmegóvási munkálatok minél kevesebb időt
vegyenek igénybe annak
érdekében, hogy az épület
bizonyos részeit 2014. év
második felében a nagyközönség részére látogathatóvá
tegye.
KZ

V áJÖrO
V ŐSHá
KÉ PZ A
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Kőszeg és Paks II.
GA Z DA Sá G

Telefonon készítettünk interjút Nagy
Sándorral, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. vezérigazgatójával, aki a szülővárosába, Kőszegre
szívesen tér vissza. Itt él édesanyja,
testvére, rokonsága. A Jurisich gimnáziumban érettségizett, ’73-ban
indult el a nagy útra, akkor kezdte
el az egyetemi tanulmányait. Azóta
rendszerint hazalátogat Kőszegre,
abba a városba, amely a szívéhez
nőtt, mert „más a hangulata, mint
bármelyik más városnak”. Édesanyja összegyűjti számára a Kőszeg
és Vidéke példányait, és abból is
tájékozódik a kőszegi történésekről.
Paks mellett él családjával, feleségével hat fiúról gondoskodnak. beszélgetésünk idején, egyik vasárnap
este, éppen budapest felé autózott,
hiszen a munkája döntően a fővároshoz köti.
– A normál munkarendem szerint minden nap estig kötnek le a
feladatok, a hét végén is van tennivalóm. A vegyipari gépész diploma megszerzése után egy évet
Peremartonban dolgoztam, majd
ezt követően választottam a paksi
atomerőművet.
– Mit jelent a Paks II. beruházás?

– 2009. március 30-án a parlament
megszavazta az atomtörvény által
megkövetelt elvi engedélyt, amely
annyit jelent, hogy a paksi telephelyen két atomerőmű blokk építésé-

12

nek előkészítési
tevékenységét
lehetett megkezdeni. Ennek
érdekében az
MVM – a paksi
atomerőművel
közösen – létrehozott
egy
projekttársaságot. Majd ezt
követően, 2011
októberében a
parlament megszavazta a nemzeti energia-stratégiát, és a lefolytatott vizsgálatok
után az atom-zöld-szén változatot
fogadta el. Így jött létre 2012-ben
a Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.,
amelynek feladata a megvalósítás
előkészítése, és majd a beruházás
lebonyolítása a magyar oldalról.
– Mit jelent a második atomerőművi
kiépítés az országnak?

– Az atomerőművi blokkok a teljes
élettartamára vonatkoztatva a legolcsóbban termelik meg a villamos
energiát. Az új blokk hatvan éven
keresztül képes ezt teljesíteni.
– Hogyan lesz az uránból villamos energia?

– Az urán 235 izotópja hasadásra képes, az atom magja neutron
befogást követően hasad. Az u235
jelentős neutron felesleggel rendelkezik, és a hasadás során átlagosan
2–3 neutron keletkezik, az így ki-

turbinák forgatják a generátort, amely már villamos energiát termel.
– Mekkora lesz a két új
reaktorblokk teljesítménye?

lépő neutronok lassítás után újból
hasítanak egy másik uránatomot.
Így indul meg a láncreakció, Ennek a sebességét neutron elnyelő
rudakkal lehet szabályozni. Az aktív
zónában, ott, ahol a hasadási reakció lejátszódik, a felszabaduló hőenergia felmelegíti a hűtőközeget,
a (könnyű) vizet. Ezt keringtetik
a szivattyúk, miközben a hőenergiát egy speciális kazánban, amit
gőzfejlesztőnek hívunk, átadja a
tápvíznek, amiből gőz keletkezik.
Ez a gőz meghajtja a turbinákat, a

– A két generátor összesen 2400 megawattos
lesz. Magyarországon
jelenleg a beépített öszszes teljesítmény 9076
megawatt. A jelenleg
működő atomerőmű 4
blokkja 2000 megawattos, amely 2032 és 2037
között eléri az élettartama végét, így szükséges lesz a leállítása. Ezt követően
csak a két új generátor termel
majd villamos energiát. Optimális
esetben az új erőmű első generátora 2023–2024-ben készülhet el,
majd másfél év múlva a második.
A köztes időszakban, amikor a régi
és az új blokkok is működnek, az
ország villamosenergia-szükségletének 50%-a származik atomerőműből. A Paks II-re a jelenleg
működő egységek pótlása miatt
van szükség.
Kámán Z
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Január 25-én újra hangos volt a
balog iskola sportcsarnoka, ekkor
tartották a – tantestület és a szülői
munkaközösség által rendezett –
bált, 17. alkalommal.
A hagyományos batyus rendez-

vényre, hagyományosan sokan,
közel kétszázan érkeztek. A jó
hangulatot az iskola művészeti
csoportja, a Dance Jam táncosai
alapozták meg. Tizenegy óra előtt
fehér ruhás anyukák, tanárnők –
közel húszan – várakoztak a folyosón, izgalommal figyelve a színpadi szereplés kezdő pillanatát. Aztán taps és retrozene
mellett lépegettek a
tánctérre. A „Made
in Hungary” dallamait a tanárokból
és apukákból verbuválódott hegedűs
cigányzenészek adták elő, fergeteges
módon. A prímást
a lányok körbetáncolták, a lelkes nézők állva tapsoltak,
majd hajnalig táncoltak. A szünetekben fogyaszthattak
a bálozók a szülők
által készített bóléból, kóstolhatták a
finom süteményeket.
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Gyöngyösfalu – bál
„Tudod, én így is jól érzem magam”
– énekelték a Szent Márton Énekkar tagjai. Nemcsak énekelték, hanem a valóságban is így volt. A farsangi bált január 25-én rendezték
meg a kórus tagjai Lukácsházán, a
Közösségi Házban. Sokan érkeztek,
nemcsak az énekesek, és a hozzátartozók, hanem Gyöngyösfalu és
Lukácsháza lakói is. Valódi közösségi, baráti bál volt ezen az estén.
A terem két oldalán helyezték el az

asztalokat, majd az est folyamán
szervezetten, batyus módra itták –
sok esetben – a pösei hegy borát,
a sajátjukat. A bál indítása, illetve
a csúcspontja az énekkar fellépése
volt. A „kócos kis ördögök”-et nemcsak énekelték, hanem talán azzá is
változtak a szereplők. A bálozó azt
látta, hogy élvezik a saját műsorukat, amit a közönség tapssal jutalmazott. Az ének után az előadás a
táncparketten folytatódott hajnalig.
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A prímás
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Új Magyarország Párt

Kőszegi párt, kőszegi célokkal!
Kérünk egy esélyt!
www.ujmagyarorszagpart.hu
Keress minket a facebookon is!
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40 éves egyesület
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Vas megyei Csoportja és a Nyugatmagyarországi Egyetem Természettudományi
Kara emlékülést rendezett az MME alapításának
40. és Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából Kőszegen, a bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpontban 2014.
február 1-jén. Az emlékülés résztvevőit Básthy
Béla Kőszeg város alpolgármestere köszöntötte.
Kőszegen, 1974. március 24-én a Mezőgazdasági Szakközépiskola műszaki előadójában 33
fővel alakult meg az MME 8. számú Vas megyei
Csoportja, mely megalakulásakor Nyugat-Dunántúl egyetlen MME-szervezete volt. A csoport
első elnökének, majd tiszteletbeli elnökének a
kőszegi Bechtold Istvánt választották. 1984ben az ugyancsak kőszegi Chernel István nevét
vette fel a Vas megyei Csoport, és rövidesen
egész Vas megyét behálózó szervezetté fejlődött, melynek székhelye 1985-ben került át
Kőszegről Szombathelyre. Az egyesület célja,
hogy széles társadalmi hátteret biztosítson a
madártani kutatásoknak és a gyakorlati természetvédelemnek. A Vas megyei Csoportnak
jelenleg több mint 160 tagja van, akik közül
sokan rendszeresen részt vesznek az egyesület madárfelmérési, madárgyűrűzési, ún.
madármonitoring programjaiban, valamint
természetvédelmi tevékenységében. A Kőszegi-hegységben felmérték a fészkelő ragadozó
madarak állományát, fokozott figyelmet fordítanak a hegység erdeinek fokozottan védett,
ritka fészkelő madárfajára a kis légykapóra
(Ficedula parva), és az ugyancsak fokozottan védett, a kőszegi rétek rejtett életmódú
madarára, a harisra (Crex crex). Ha szükséges, intézkednek a veszélyeztetett élőhelyek
védelméről, vagy odúk kihelyezésével segítik
az odúköltő madarak megtelepedését. A közelmúltban létesített Abért-tó számos vízimadár megtelepedését is lehetővé teszi, melyek
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előfordulásáról ugyancsak rendszeresen gyűjtenek adatokat az
egyesület helyi tagjai. Kőszegtől
18 kilométerre működik 1998
óta a Tömördi Madárvárta, mely
országos és nemzetközi jelentőségű
madárvonulás-kutató
állomás. 2013-ig 131 madárfaj
közel 100 000 példányát gyűrűzték meg és számos új ismeretet
tártak fel a vonuló madarak állományváltozásáról, útvonaláról, telelőterületéről. Tömördön
bizonyították először a kékfarkú
(Tarsiger cyanurus) magyarországi előfordulását. A madárvárta nemcsak kutatóhely, hanem
oktatóbázis is, ahol az életkori sajátosságoknak
megfelelően szervezett programok keretében
folyik a fiatalok ökológiai szemléletformálása az
óvodásoktól az egyetemistákig. Az MME orszá-

gos és a Vas megyei Csoport helyi programjairól,
madártani és természetvédelmi eredményeiről
az egyesület honlapján (www.mme.hu), valamint a Cinege, vasi madártani tájékoztató köteteiből értesülhetnek az érdeklődők (http://www.
chernelmte.extra.hu/chcinege.html).
dr. Gyurácz József
MME Vas megyei Csoport elnöke
(Fotó: Kis légykapó gyűrűzött példánya, illetve
az emlékülés résztvevői.)

A galambok
hazatérnek
A postagalamboknak az a képessége, hogy a távoli, ismeretlen vidékről is képesek hazatalálni a
gazdához, talán örök rejtély marad a szakemberek körében is. Azt az örömet, amit a galambász
érez, amikor a kedvence a galambdúcra érkezik,
nem lehet megfogalmazni.
Február 1-jén Peresznyén tartotta a kőszegi
„H-07” jelű postagalamb egyesület díjkiosztó
ünnepségét. A tagokat két helyi galambász, Orbán balázs és Krizmanich Pál fogadta a tűzoltószertárban. Az egyesületi csapatbajnokságban a
következő eredmények születtek: 1. buza Gábor,
2. Krizmanich Pál, 3. Schönfeld Gyula. Az egyesület a 2003-ban alakult, tíz fő a taglétszáma,
akik Horvátzsidányban, Kőszegen, Peresznyén és
Pusztacsóban élnek. Aktívan tevékenykednek, a
gyűlésükön megtárgyalták a 2014. évi feladataikat is.
A „röptetésről” Orbán balázs adott tájékoztatást.
A galambokat április második felétől kezdik el
tréningeztetni, majd május első vasárnapján indul a verseny. A nyáron minden hétvégén van
verseny, a távolság pedig egyre nagyobb. A
„versenyzőket” Kőszegről kamion szállítja el a
feleresztési helyre, majd ott egy megadott időpontban engedik el őket. Az elmúlt évben a legtávolabbi hely Magdeburg volt. Alkalmanként
osztrák, cseh és német földről is indítják hazafelé a galambokat. A sport után érdeklődőket
szívesen látják a galambászok.
KZ
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Az újság nyomdába adása után,
február 17-én 14 órakor adta át
Huber László polgármester az orvosi ügyelet új helyszínét a rákóczi
út 19. szám alatt, amit a fotón is
bemutatunk. Ezentúl itt fogadják
a betegeket az ügyeleti szolgálat
ideje alatt. A hívható telefonszám
változatlan 94/ 317-000.
Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszere keretében,
GOP-2.1.1-11/M-2013-0512 jelű
„Orvosi Ügyelet és Szűrő Központ
kialakítása” pályázat révén került a
projekt megvalósításra.
A Pusztai Egészségügyi bt. a

„Mikrovállalkozások fejlesztése”
című pályázaton, 4 147 587 forint
vissza nem térítendő támogatást
nyert, amelyet 4 147 588 forint
visszatérítendő támogatott hitel
egészített ki. Az elnyert uniós támogatással megvalósított 9 216 862
forintos beruházás nyomán – ami
10% önerőből, 45% vissza nem
térítendő támogatásból és 45%
kedvező kamatozású mikrohitelből
áll – felújításra került Kőszeg belvárosában található orvosi ügyelet
és szűrőközpont. A 17 helyiségből
álló épület a dolgozók és a betegek
igényeit mindenben kiszolgálja,
ezzel is biztosítva a magas szintű

Vállalkozók

honnan kaptak segítséget feladataikhoz. A paktum fontos célja a
vállalkozások segítése, az információáramlás, képzések, tapasztalatcserék szervezése. A TáMOP 1.4.512/1-2012-0010 számú pályázat
keretében összeállított ív segítségével rákérdeznek a vállalkozók jövőre vonatkozó terveire, kilátásaira,
fejlesztési, bővülési elképzeléseire
is. Felmérik a tanácsadó és egyéb
támogató szolgáltatásokra vonatkozó igényeket, illetve vizsgálják,

Kérdőíves vállalkozói helyzet- és
igényfelmérést végez a térségi
munkáltatók, vállalkozók körében a
Kőszegi és a Felső-répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma. A
2014–2020-as időszakra való felkészülés jegyében felmérik, menynyire tudtak a vállalkozások részt
venni az elmúlt időszak pályázatain,
milyen akadályokba ütköztek és
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Új helyen az orvosi ügyelet

munkakörnyezet megteremtését és
az ellátás színvonalának emelését.
Kőszeg Város Önkormányzata partnerként biztosította az épület hasz-

nálati jogát a pályázatban szereplő
célokra, és a projekt megvalósulását adminisztrációs eszközeivel is
segítette.

hogyan tudnák támogatni a vállal- Kőszeg-Csepreg-bük térségi vállalkozásokat az önkormányzatok. Cél, kozókat, hogy töltsék ki a kérdőívet,
hogy a helyi vállalkozások sikeresen és vegyenek részt a paktum további
tudjanak működni, fejlődni, és mi- munkájában a jövőben is! Szeretnél több új munkahely jöjjön létre, nék, ha ez a lehetőség újabb lépés
növelve a foglalkoztatást. A kér- lenne a szorosabban együttműködő
dőív elérhető
és letölthető a 2www.
térség, a 9:56
vállalkozások és a gazda90x130codex.pdf
2014.02.11.
kfr.hu honlapról. Ezúton is kérik a ság fejlesztése felé.

Pontos válasz
– jogi kérdéseire
Vitája van munkáltatójával?
Vállalkozást indítana?
Táppénz, GYES, nyugdíjproblémája van?
Lakáskölcsöne, devizahitele jogi háttere érdekli?
Válik vagy családi jogi kérdése van?
Az adóhatósággal egyeztetne?
Ingyenes, minőségi, személyre szabott jogi szolgáltatás az alábbi
témakörökben:
• munkajog,
• társadalombiztosítás,
• társasági és cégjog,
• közigazgatási jog,
• családjog, pénzügyi és adótanácsadás témakörében várjuk
Szombathelyen, Kőszegen, Körmenden, Sárváron és a megye
több városában.
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Keressen bennünket, segítünk: www.jogpontplusz.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Böllérverseny

VIDÉK
16

Február 15-én legalább négy-ötezer
látogató kereste fel Lukácsházán a
böllérversenyt, amit a borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete Leader
EMVA pályázatának eredményeként
rendeztek meg. Délután a Schott
forma vitrum Kft.-től kezdődően
a „sztráda” minőségű hegyi utak
tömve voltak autókkal és gyalogosokkal. A rendezvény szervezettsége
a Gesztenyeünnephez és a Kőszegi
Szürethez hasonlítható, sikere a
legoptimistább várakozásokat is
felülmúlta. Az eredményhirdetésnél
ágh Péter országgyűlési képviselő
ígérte, hogy jövőre újra lesz böllérverseny. Virág János polgármester,
mint a rendezvény motorja így fogalmazott: „Most már elvárás, hogy
hagyomány legyen”. A főrendező
Csejtei Péter és csapata kiválóan
teljesített.
reggel hét órától folyamatosan
hozták a (tíz db) kivéreztetett, 100120 kg-os disznókat a biotájházhoz.
Egyik sem röfögött, téves volt a „figyelmeztetés”. A várakozás időszakában fogyott a körmös-pálinka,
vagyis a disznókörömből kínált
erősítő. Egy kőszegszerdahelyi
megfogalmazása szerint a vágásra
váró állatok menekülés közben elhagyták cipőjüket, ezt szedték össze
a böllérek. Ami nem lehetett igaz,
hiszen a pörzsölésnél erős lángban
megsütötték a körmöt, majd egy
mozdulattal lehúzták. Az állat szőrét pörzsölték, amelyhez a többség
gázlángot használt. A lukácsházi
Zadravecz Ferenc (63), aki 40 év
alatt legalább ezer vágást végzett,
megmutatta a fiataloknak a fatüzelésű technikát (fotó). A szőrt
szalmalánggal égették le a szerdahelyiek, miközben a kivérzett állatot
elsiratta Erzsi néni, akinek csak az
elfogyasztott pálinka után jött vissza
az énekhangja. A gyöngyösfalusiak,
és mások is katlanban melegített
vízzel mosták meg a pörzsölés után
a „trag”-ra helyezett disznót. A
„Nemescsói Potya Koca Osztogatók”
késekkel vakarták le az égett szőrt.
A tapasztalt férfi bölléreket túlszárnyalta Pusztacsó lánya, Lőrinc Lilla,
aki rutinosan végezte a darabolást.
A kiforduló bél, a belsőség nem
szép látvány, de a sült hús, a kolbász készítése itt „kezdődik”. Szín-

padias volt, amikor a hátsó lábain
kampózott disznót a rendfán a magasba emelték, mert a bontást így
tudták elvégezni. A kőszegpatyiak a
„karajnál” fűrésszel vágták ketté az
állatot. A cákiak bárdszerű hosszú
késsel tették ugyanezt. A natúrparkosok a feldolgozás gyorsaságában
az élen jártak. A tíz kemencés helyen történt meg a hús feldolgozása.
A csapatok hatféle ételt készítettek,
és tettek a zsűri asztalára. Az egyik
az orjaleves volt, amely karajcsontból készült. Nap közben a látogatók
járták körbe a pösei hegy kemencés helyeit, ahol a versenycsapatok
mindenkit kiszolgáltak. Az elhangzottak szerint „az utolsó csontig
minden elfogyott”. Egyik böllér a
sajátjukból egy kis darabot evett
egész nap. Este a lukácsházi csapat
még osztogatta a májas hurkát az
érdeklődőknek, egyikük filozofált:
„beálljak a sorba még egyszer?” A
nap során a gyöngyösfalusiaknál
közel száz liter bort kóstolgattak
el a vendégek. Mind a tíz csapat
teljesítményét az is dicséri, hogy
nemcsak a feldolgozáshoz szükséges felszerelést vitték magukkal,
hanem igazi vendéglátóként a pogácsát, a pálinkát is.
Ezen a napon mindenki nyert, ehhez
hozzájárult a pompás tavaszias időjárás is. A verseny szabályai szerint
győztest kellett hirdetni. A zsűri az
összteljesítményt értékelte, annak
titkos tagjai a „vendégfogadást” minősítették. Üdvrivalgás volt, amikor
kihirdették Pusztacsó győzelmét,
boldogok voltak a csapattagok.
Magasba lendültek a kezek, amikor
a közönségdíjat Kőszegszerdahely
átvette. Joó Tamás polgármester megmutatta a közönségnek a
Kőszegdoroszló ezüstérmét jelképező kupát. Az Írottkő Natúrparkért
bronz érmét básthy béla alpolgármester vette át. Győztek a negyedik helyezettek is: Kőszegpaty,
Kőszegszerdahely,
Nemescsó,
Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Cák,
Oszkói Hegypásztor Kör. A cákiak
kitettek magukért. Mézeskalácsból
készítették el a pincesor egyik épületét, amelynek egy-egy példányát
ajándékozta Paukovics Józsefné a
résztvevő csapatoknak. Azért lehetett verseny és győztes, mert a
kemencés helyeken is mindenki keményen dolgozott a célért.
Írta éa fényképezte: Kámán Z.
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Lukácsháza
Február 5-én Lukácsháza képviselő-testülete tárgyalta a település
2014. évi költségvetését. Ebben jelennek meg a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi adatai, valamint
az óvoda építésére Gyöngyösfaluval
közösen elnyert 120 MFt pályázati
támogatás összege is. Ez lesz az év
fő projektje, amelynek közbeszerzési eljárása február 20-ig zárul le.
Ezt követően márciusban kezdődhet a kivitelezés. A Kisposta utca
aszfaltozása áprilisban történhet
meg. Az önkormányzat két EMVA
pályázati támogatást nyert el. Ezek
szerint új mikrobusz beszerzésére

Hagyomány
Ólmod: Március 2-án egy félévszázados hagyományt folytatnak
a kicsi falu fiataljai – horvát nyelven énekelve –, elbúcsúztatják a
farsangot. Délután 15
órakor az egykori laktanya felöli faluvégről
indul a csapat, majd
házról-házra járva érkeznek meg a faluházba, ahol folytatódik a
télbúcsúztató. A maskarák talán a fogasra
kerülnek, az asztalon
viszont biztosan lesz
melegítő ital. Akihez

Peresznye
December 21-én asztaliteniszben mérték össze tudásukat a
peresznyei és a környékbeli fiatalok.
Az első alkalommal megrendezett
verseny sorrendje a következő: 1.
Zakics Sándor; 2. Szinger Gábor; 3.
Kelemen Miklós. A sporteseményt
Peresznye Község Önkormányzata
támogatta. Orbán Gyula alpolgármester és Tihanyi Tibor a Vas Megyei
Asztalitenisz Szövetség elnöke adta
át a díjakat. A Tégláskert Kisvendéglő tulajdonosától, Szinger Gábortól vehették át a versenyzők a
különdíjaikat.
Január 19-én – a több éves hagyományt követve – tekeversenyt

kerül sor, önerőként csak az áFA-t
kell megfizetni. Egy új sportöltöző megépítésére is lesz lehetőség.
A költségvetés része lesz a civil
szervezet által elnyert rendezvénypályázatok előfinanszírozása is.
Adóerőképesség miatt mintegy 35
MFt állami feladatfinanszírozástól
elesik a település, de a pénzügyi
egyensúly továbbra is biztosított.
Rendezvények:
Február 22-én tartja a Nyugdíjas
Klub farsangi jelmezes rendezvényét a Közösségi Házban.
Március 8-án, szombaton a Közösségi Házban köszönti az Önkormányzat a település 16 éven felüli
lányait, asszonyait.
ezen a napon bekopogtatnak, az
nyisson ajtót, mert különben szalmával lesz megtöltve a postaláda.
(A fotó az elmúlt évi télbúcsúztatón
készült. Dömötör Szabolcs alakítja
maskarában, a Ded, azaz a férfiembert.)
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Jelöltek
Velem: A március 9-én lesznek az
időközi önkormányzati választások.
A jelölt állítás határideje február
7-én 16 óra volt. Polgármester
jelölt az lehetett, akit a 2014. január 1-i népesség-nyilvántartási
állapot szerint a választópolgárok
legalább 3%-a ajánlott, képviselő
jelöltséghez legalább 1% ajánlás
volt szükséges. (A 2013. november
10-i népszavazáskor 288 választópolgár szerepelt a névjegyzékben.)
A szavazócédulákra az alábbi nevek
lesznek feltüntetve:
Polgármester jelölt:
Szél Józsefné független

Faludélután
Kőszegszerdahely: Január 25én tartották harmadik alkalommal, mint közösséget összetartó
programot, a faludélutánt. Takács
Péter polgármester köszöntője
után a Vadrózsa Népdalkör lépett a „színpadra”, vadonatúj,
vidámságot közvetítő dalcsokor
előadásával. A közönség egyértelműen kinyilvánította tetszését.
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Képviselő jelöltek:
Szél Józsefné független
Szabó Zoltán független
bíró László független
rába ákos független
balázs ádám független
ifj. Kern István KDNP jelölt.
A megválasztható önkormányzati
képviselők száma 4 fő. Amennyiben
valaki polgármesternek és képviselőnek is indul és megválasztják
polgármesternek, az egyéni listáról
képviselőként törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot
kapott jelölt lép. Polgármester az a
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta, az egyéni listán
képviselő az első négy legtöbb szavazatot kapott jelölt lesz.
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Ezt követően kivetítették az elmúlt évben készült – a falu életét
bemutató – fényképeket. A hangulatos estén mintegy ötvenen
voltak jelen, amely aztán éjszakába hajló beszélgetésben folytatódott. Aki éhes, vagy szomjas
volt, kinyitotta batyuját, amiből
jutott a szomszédnak is. Az önkormányzat bort, süteményt, teát,
zsíros kenyeret tett az asztalokra.
A falubeliek jól érezték magukat
ezen a találkozón is.

Már nagyon várjuk!
szervezett Orbán Gyula alpolgármester Peresznye Község Önkormányzatának anyagi támogatásával. Tizennyolcan versenyeztek,
a 14 éves blázs Mónika, aki most
versenyen kívül indult, jelezte,
hogy a jövőben vele is számolni
kell.
A férfiak 120, a nők 80 dobásos
versenyén fele teli, fele tar dobás
volt. Helyezések, férfiak: 1. Orbán
balázs (460 fa); 2. Koósz Krisztián
(430 fa); 3. Csóka Attila (403 fa).
A nők versenyét Tóth Tímea nyerte
205 fával.
A szervezők ezúton is kifejezik köszönetüket a Tekepálya Söröző tulajdonosának, illetve dolgozóinak,
akik térítésmentesen engedélyezték a pálya használatát.

Február 1-jén tartottuk meg
Kőszegdoroszlón a hagyományos
farsangi bálunkat a Színjátszó kör
rendezésében. A buli 19 órakor
kezdődött, majd 20 órakor indult
a jelmezes felvonulás. A csúszós,
veszélyes útviszonyok ellenére
sokan összegyűltünk. Kicsik és
nagyok egyaránt maskarát öltöttek. Volt boszorkány, hercegnő,
pókember, kalózok, katicabogár,
katona, kacsa, maci, rém, három

kismalac és a gazdájuk, besenyő-család. A jelmezes résztvevők
közül mindenki jutalomban részesült. Jól mulatott mindenki, volt
tombola és a zenészeink hajnalig
húzták a nagyszerű talpalávalót.
Hazafelé az járt jól, aki korcsolyát
is hozott magával. Órákig tartott
a hazaút.
Folytatás március 8-án, nőnapon.
Már nagyon várjuk!
Horváth Dóra

Kertészeti Kisgépszaküzlet és szervíz
KERTEK ALATT KOPOGTAT A TAVASZ!
Kapálógépek, fűnyírók, fűnyírótraktorok
gyors, szakszerű javítása garanciával.
KEDVEZŐ ÁRON vásárolható: kapálógép, fűnyíró, fűkasza,
fűnyírótraktor, magasgazvágó, motorfűrész.
Szombathely, 11-es Huszár út 196.
Tel/fax: 94/327-496
Nyitva H-P: 8.00–17.00
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AZ ÖN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTJE

Ágh Péter
Vas megye | 2. választókerület

ﬁdesz.hu

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2014. ÁPRILIS 6.
Képviselőjelöltet eddig kopogtatócédulákon ajánlhattunk.
Az új törvényi szabályozás értelmében az idei választásokon már nem
lesz kopogtatócédula. Az ajánlásokat ajánlóíven gyűjtik a pártok.
Kérjük, aláírásával támogassa
a Fidesz és a KDNP közös jelöltjét:

Ágh
Pétert.

Keressen minket az irodánkban, telefonáljon,
vagy írjon e-mailt, és munkatársunk felkeresi
Önt.

9730 Kőszeg,
Rajnis utca 11.
06 30 334 3347
vas02@ﬁdesz.hu

aghpeter.ﬁdesz.hu
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Földön és vízen!
Szükség esetén Kőszegen negyvenöt tűzoltó helyezhető szolgálatba, és
nyolc percen belül kigördül az első
autó, ha riasztás történik! „Szerencsésnek mondható ez az év, hiszen
az elmúlt időszakban csupán egy
szénmonoxidmérésre volt szükség,
és egy autó, amelyik árokba borult,
azt kellett kimenteni” – nyilatkozta
Schwahofer Károly önkormányzati
tűzoltóparancsnok.
Az tűzoltók életében azonban az
eseménymentes időszakok sem
telnek eseménytelenül. Február
8-án az Abért-tónál álltak alakzatba a szombathelyi, a kőszegi,
kőszegfalvi, nemescsói és hegyaljai
tűzoltó egyesületek tagjai. A hűvös időben – a borostyánkő Járási

Mentőcsapat búvárainak a bevonásával – vízről mentési
gyakorlatot hajtottak végre.
– Télen a jégbeszakadás, nyáron pedig
a vízbeesés veszélye
nő meg. A mentést,
minden évben gyakorolják a Kőszegi Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság tagjai. Volt
már arra is precedens, hogy őzet
kellett kimenteni a befagyott tóból. Nagy örömünkre a tározónál
olyan esemény még nem történt,
hogy embert kellett kimenteni, de
a gyakorlás, a mozdulatok elsajátí-

tása fontos – mondta Lakatár Gábor tűzoltóőrnagy a Szombathelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője, a gyakorlat irányítója.
Nem mindennapos esemény, hogy
a búvárokkal együtt nyílik alkalom
veszélyhelyzetek
szimulálására,
ezért különös fontosságú volt ez a
gyakorlat. Nem mindennapos az
sem, hogy ennyi felszerelt tűzoltó
együtt tevékenykedik. Ez alkalommal piroslott az Abért-tó parkolója a tűzoltóautóktól. Negyvenöt
önkéntes és hét hivatásos tűzoltó
sorakozott fel, hogy elvégezze a
feladatokat.
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Sűrített levegővel töltött „csónakról” folyt a
mentés, de gyakorolták
a tömlővel való segítségnyújtást is. Erre akkor van
szükség, ha több embert
egyszerre kell menteni.
Szükség esetén egy jól
kiépített szervezet védelmét élvezhetjük: A Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság három kirendeltsége – Szombathely, Sárvár és Körmend
– működik, mindegyik
kirendeltséghez tartozik egy-egy
hivatásos parancsnok, akiknek a
szakmai felügyelete alatt, a megyében öt helyen, hivatásos tűzoltó
parancsnokságok végzik a munkájukat: répcelakon, Csepregen,
Kőszegen és Vasváron, melyek élén
önkormányzati tűzoltóparancsnokok állnak.
Az egyik tűzoltószlogen így szól:
„Minden házban otthon vagyunk!”
Nem kell bizonyítani, de ezen a
délutánon is kiderült, lánglovagjaink helyt állnak házban és házon
kívül, földön és vízen egyaránt!
Tóthárpád F
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Horvátzsidányi sportsikerek
A Horvátzsidány Sport Club
benevezett a Vas megyei asztalitenisz csapatbajnokság II.
osztályának küzdelmeibe. A
bajnokságban hat csapat vesz
részt. Elkészült a sorsolás,
együttesünk hazai mérkőzéseinek tervezett időpontja: szombat 14.00.
I. forduló:
II. forduló:
III. forduló:
IV. forduló:
V. forduló:

március 3-9.
március 17-23.
március 24-30.
március 31–április 6.
április 7-13.

Horvátzsidány – Szentgotthárd
Horvátzsidány – bejcgyertyános
Horvátzsidány – Taródfa City
Egervölgy II. – Horvátzsidány
Káld II. – Horvátzsidány

Az egyesület szervezésében amatőr tekeversenyt rendezünk a kőszegi
tekepályán március 2-jén délután 14.00 órától. A Magyar Szabadidősport Szövetség által támogatott eseményen a részvétel ingyenes. Várjuk a sportolni vágyókat. Jelentkezés a hzsidany@citromail.hu email
címen vagy a helyszíneken. További infók a www.horvatzsidany.comli.
com oldalon.

Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-val egyesületünket.
A Horvátzsidány Sport Club adószáma: 19892715-1-18.
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Lóránt Imre
(1925 – 2013)
E M LÉ KE Z Ü NK

A kőszegi rendőr tiszthelyettes Lóránt Károly három fia közül a legfiatalabb, Imre (Kekec) is itt hagyott
bennünket váratlanul: karácsonykor.
A növekedő Lóránt fivérek hatalmas mozgásigényüket és elevenségüket a lakásukhoz közeli Széchenyi-téren a focizással vezették le.
Az elemi iskola négy osztályának
befejezése után a gondos szülők
a gimnáziumba irányították csemetéiket. Kedves történet: Ekkor
történt, hogy amikor Imrét íratták
be, dr. Szalai Arnulf igazgató ekként nyilvánult meg: „Lóránt néni!
Még egy?”
A gömbölyű labda irányította életútjukat, és a KSE-ig vezette őket. A
nagyobbak a II. és az I. csapatban
azonnal szerepet kaptak, míg Imre,
közülük a legtechnikásabb, 1940ben mutatkozott be az ifjúságiak
között. Az öccséhez ragaszkodó
– a világhír, a magyar „Aranycsapat”, az olimpiai bajnokság, a Vb
ezüstérem felé induló – Gyulával

(Gyuka) Szombathelyre, az FChez, majd a Nagyváradi AC-hoz is
együtt távozott.
Imre a háború befejezése után
az új nevet felvevő csapatban, a
KMSE ágyterítőgyárban játszott.
Az üzemben munkát is kapott.
Vezetésével feljutottak az I. osztályba. Közben az ’50-es évek
elején az ágyterítőgyár kitűnő
színjátszó csoportjában számos
operettben tűnt fel. A darabokban
Imre igen magas színvonalon komikus szerepeket játszott. Sikert
sikerre halmozva nevettette meg
a publikumot. Ebben az időben ő
volt Kőszeg egyik kedvenc személyisége.
Később – ismét Gyula bátyja hívására – kőszegi feleségével, csa-
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ládjával budapestre költözött, ahol
halálukig éltek. Imre szülővárosát
sosem felejtette el, ha tehette, hazalátogatott. Különösen 1976-tól
a KSE Öregfiúk találkozóinak volt
hűséges tagja, résztvevője, összetartó kovásza. A kőszegiekhez való
ragaszkodását azzal is megerősítette, hogy 1998-tól úgy szervezte hazalátogatásait, hogy a Hétfői
Társaság összejövetelein is részt

tudjon venni. Népszerűségét ekkor
is növelte remek humorával.
Imre! Mi, akik még itt maradtunk,
nehezen tudunk búcsúzni Tőled, de
vigasztalást nyújt az a tudat, hogy
Feleségeddel, szüleiddel, bátyáiddal már újból együtt vagytok!
Imre, Isten veled, nyugodjál békében, álmodjál Kőszegről!
A KSE Öregfiúk nevében:
Jenkei Ede

Dr. Mohr Tamás (1924 – 2013)
A gyógyszerészeti tudományok kandidátusa, a vezető főgyógyszerész,
egyetemi docens – Móhr Mihály és
Gratzl Irma első gyermekeként –
1924. december 8-án született Kőszegen. (Testvérei: Zsuzsa, János és
György.) Élete első szakasza a helyi
evangélikus közösséghez kötődik. A
kőszegi evangélikus templomban
keresztelték meg, és ott kötött házasságot. (Szeretett felesége 1998ban hunyt el.)
Az Evangélikus Elemi Iskolában, a
bencés Gimnáziumban kezdte tanulmányait, majd Szombathelyen
a Faludy György Gimnáziumban
érettségizett. Jogot hallgatott Pécsett, végül a gyógyszerészet lett
az élethivatása. 1950-ben szerzett
diplomát, 1968-ban doktorált.
1972-től az Orvostovábbképző
Intézet vezető főgyógyszerészeként
dolgozott. Számos szakmai funkciót
töltött be, több szervezet vezetőségi
tagja, elnöke volt.
Több mint 110 dolgozata hazai és
külföldi lapokban volt olvasható,
de nem csak szaktémákban publikált. Első kötette Hit és vergődés címmel 2002-ben jelent meg,
melyet az Útjelzők, a Hagyaték
és jövendő követett. Könyveivel
a kőszegiek a városi könyvtárban

2007-ben ismerkedhettek meg.
Mindezek mellett a zenében is jártas volt. Tizennyolc egyházi zenemű, és az Oszaka című történelmi
opera szövegírója.
A németül is jól beszélő Mohr Tamás szervezőkészségét, kapcsolatrendszerét mutatja, hogy nemzetközi konferenciák, kongresszusok
is fűződnek a nevéhez. Ezek közül
Kőszegen került megrendezésre
kettő is (1982, 1998). Több magas
rangú állami kitüntetés, tudományos emlékérem birtokosa.
Már nyugdíjas volt, amikor Szerecsen Patika néven 1993-ban megalapította az első magán gyógyszertárat Kőszegen.
Aktívan kivette részét az ev. egyházi közösségi életből, hitét sohasem tagadta meg. 2013. december
8-án még megünnepelte születésnapját, aztán december 15-én
végleg lehunyta szemét. utolsó útján a Farkasréti Temetőben január
22-én elsőként a Kőszegi Evangélikus Templom harangjának hangja
szólalt meg – felvételről –, majd
életének fontosabb helyszíneit jelképezve: ötven különböző település
harangjainak zúgása búcsúztatta!
Nyugodjon békében!
táf

Most ne! Halottunk van!
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A faluban rendszeresen tartottak
közös szilvesztert. Az utolsónál azt
mondta a vezető: „Gyerekek, most
ne! Halottunk van!” Azon az estén
mégis csörgött a telefonja, jelezték,
hogy várják, a „zenekar” már felszerelt. Odament. A teremben csak
néhány gyertya égett, síri volt a

csend, a várakozás. Az érkező beszélt néhány szót Jancsi életéről, a
faluért tett huszonéves tevékenységéről. A több, mint harminc jelenlévő közül egyik így szólt: „Jancsi
karácsonykor megígérte, hogy idén
is eljön. Most is itt van velünk. Ha
kérdezhetnénk, ő is akarná …”
KZ
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Rajzpályázat diákoknak

Villámcsődület

A Herendi Kft. rajzpályázatot hirdet Vas megye általános iskolás felső
tagozatos diákjai számára „ŐRSÉG, AHOGY ÉN LÁTOM” címmel
két – 5. és 6. osztály, valamint 7. és 8. osztály – kategóriában.
Az alkotásokat pasztell vagy olajpasztell (zsírkréta) technikával szükséges készíteni. A kép méretében nincs megkötés, igény esetén minőségi engré papír átvehető a Herendi Művészkellék Szaküzletben. Az
alkotások hátoldalán fel kell tüntetni: iskola neve, címe, e-mail cím,
telefonszám, osztály, alkotó neve, felkészítő tanár neve.
A beküldési határidő: 2014. május 1.
átadás személyesen vagy postán. Cím: Herendi Képkeretező és Művészkellék Szaküzlet, 9700 Szombathely, Mártírok tere 10.
Az alkotásokat művésztanárokból álló szakmai zsűri értékeli, a legszebb
pályamunkákat május végén kiállítják az Őrségben.
További információk: www.facebook.com/herendikepkeret

A tanév első félévének lezárását
követő héten a diákoké lett a főszerep a Jurisich Miklós Gimnáziumban. Három évfolyam állított
egy-egy diákigazgatói jelöltet. Az
elsősöknek, a 13. évfolyamosoknak és a tanároknak van szavazati
joga. Előtte sok a feladat, hiszen
kampányolni kell plakáttal, kitűzővel, pólóval, önállóan készített
kisfilmmel. Két napon keresztül a

hogy mosolyt fakaszt, vidámságot
csal ki az utcán sétáló, többségében
ismeretlen emberekből. Az egyes
osztályoknak az volt a feladata,
hogy „villámcsődületet”, meglepetést szerezve, minél több embert
vonjanak be a közös dalolásba,
táncolásba. Ezt videofelvétellel kellett bizonyítani. Az értékelésbe beszámított a későbbi megtekintések
száma is. A feladatot kitűző bancsó

jelölteket támogatók gazdag büfékínálattal kápráztatták el a potenciális szavazókat. Így a diákhéten a
szülők, sok esetben egykori gimnazisták is kaptak házi feladatot. A
jelöltek közötti szoros versenyben
András béla Levente 12. C osztályos tanuló került ki győztesen.
Nem maradt ki a város lakossága
sem a meglepetésekből. A diákigazgató megválasztásán túl osztályok
közötti vetélkedő is a hét programja. Egy kisebb társaság elhatározza,

Andrea tanárnő a szervező 11. A
osztállyal együtt érdeklődéssel várta az eredményt. Ötletből nem volt
hiány, megjelentek a gimnazisták a
tereken, a forgalmasabb utcákon, a
buszpályaudvaron is.
Horváthné Kutasi Mária igazgatónő
elmondta: a tanári kar abban bízik,
hogy a közös élmények gazdagítják
a diákéletet, annak hagyományőrző
szerepe erősíti a tanulók iskolához
való kötődését.
Fotó: Vadász Péter 12.D

Ovi-Hívogató

segíti a leendő óvoda, óvónénik
megismerése. Ezzel is segítséget
nyújtanak az óvodai élet megkezdéséhez. Az Ovi-Hívogató során
kínálnak: kézműves foglalkozást,
ölbéli játékokat, bábozást, játékos
mozgást, lehetőséget betekinteni
az óvoda délutáni életébe, barangolást a Sóbarlangban. Négy
alkalommal délután
15.00-tól 16.30-ig
lesz lehetőség a közös
játékra, melynek időpontja: február 27.;
március 6.; március
13.; március 20.
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Elhagyott épületek
Pusztacsó és Lukácsháza között
lévő elhagyott katonai raktárra az
egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket. Ha a Lukácsháza temetőjéhez vezető úton tovább megyünk
még két km-t, akkor bejutunk az
erdőbe, amelynek a másik oldala
Pusztacsóval határos. A fák közötti
út aszfaltos, de már töredezett. Egy
kinyitott vaskapu, „őrtorony” fogadja az arrajárót. A sűrű növényzet
között futó drótkerítés hatalmas
területet zár körbe, szabályos négyzet alakban, amely Google térképen otthonról, meleg szobából is

szemügyre vehető. A területen belül
vezető út nyílegyenes, amely derékszögben többször megtörik, egy
téglalap alakút zár körbe. Az út mellett elhagyott raktárak omladoznak.
Olvasónk szerint itt lőszert raktároz-

tak a katonák, amit megerősítenek
az ajtókon maradt – rendfokozatot
is tartalmazó – felíratok. Arról tájékoztatnak: ki és milyen módon
nyithatta ki az épületet. A téglalap
alakú raktárak egymástól meghatározott távolságban helyezkednek
el, talán azért, ha robbanás történt
volna, akkor ne sérülhessen a másik
is. A falakon belül a betonon műanyag dobozok hevernek, az egyikben katonai rendben rakták össze a
tároló edényeket. Az épületen kívül
magasba nyúlnak a fák, az itt élő
erdei állatok biztos nyugalmat ta-

lálnak. Lehullott falevelek borítják
az „egyetlen”, tölcsérszerű mélyedést. Környékünkön nem egyedüli a
magára hagyott, omladozó, egykori
katonai bázis.
KZ

A Központi Művészeti Óvoda (Kőszeg, Várkör 42.) ebben az évben is szeretettel hívja és várja
az érdeklődő szülőket, valamint
a játszani szerető, leendő óvodás
gyermekeket Ovi-Hívogató programjaira. A befogadási
időszak folyamán hangsúlyt helyeznek a kicsik
érzelmi
biztonságának
erősítésére, a szülőktől
való elválás megkönnyítésére. Ezt a folyamatot
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Kőszegi téli sportok

Farsangi összefogás

A tél kevesebb alkalmat kínál erőnlétünk megőrzéséhez. Hivatkozhatunk sokféle hiányosságra (pálya,
felszerelés, mostoha időjárás, stb.),
de jóakaratú szándékkal mindez
kiküszöbölhető. A címben említett
időszakban is hódoltunk a tél örömeinek, noha a mai lehetőségektől
ez nagyon messze volt.
Egy 1923-as útikönyv különleges lehetőségként említette a
szánkózást és sízést. Nem voltak
lesiklópályák és síugrósáncok, de
kínálták magukat a hófedte, lejtős
domboldalak. Segítettek ebben
sífutó versenyek és túrák szervezésével az iskolák cserkészcsapatai és
sportkörei. Az állami Polgári Fiúiskolának kb. 30 pár síléce volt, és
ugyanennyi korcsolyával is el tudta
látni tanulóit. Vártuk a hét utolsó
tanítási óráját, hogy kikérhessük

A Kőszegi roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei farsangi bálját
január 30-án rendezte meg a Csikar Csárdában. Más elfoglaltsága,
és az ónos eső okozta rossz útviszonyok miatt néhány meghívott nem
ülhetett az ünnepi asztalhoz.

kormányzata mindig is támogatta
és támogatja a három: német,
horvát és roma önkormányzatot.
Számíthatnak a további segítségre, és nem csak azért, mert baranyai Mihály – képviselve a helyi
cigányság érdekeit – szinte „nap

baranyai Mihály üdvözölte a megjelenteket, nagy hangsúlyt fektetve
az összefogásra, és a romaság jövőjének egyik zálogára, a LungoDrom országos szövetségével folyó
együttműködés fontosságára.
Ezt az együttműködést erősítették
meg Dávid Attila a Lungo-Drom
Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség Vas megyei elnökének gondolatai is. Kiemelte,
hogy „sem Magyarországon, sem
Nyugat-Európában nincsen olyan
erős roma szervezet, nincsen olyan
tömörülés, mint maga a LungoDrom”.
Huber László polgármester úr
üdvözölte a közösség tagjait, és
elmondta, hogy „Kőszeg Város Ön-

mint nap ott van a polgármesteri hivatalban”, hanem mert olyan
támogatást kapott a város, hogy a
feladatait biztonsággal el tudja látni, és az önkormányzatnak nincsen
működési hiánya.
A meghívott ágh Péter országgyűlési képviselő levélben kívánt „jó
szórakozást és felhőtlen örömöket”.
Ezek az alkalmak összehozzák az
embereket, a közösségeket, új barátságok köttetnek, akár új szerelmek is szövődhetnek, ezek „az erős
közösségek jelentik egy település,
egy térség és egy ország fennmaradását” – írta.
Az étel és ital mellé a jó muzsikát
Standi István szolgáltatta.
Tóthárpád F.

gyakorlásra az iskola szertárából, az
akkor még csak fából, bőrkötéssel
készült síléceket. A magaslatokra
való feljutás fáradtságát feledtette
a hófedte erdei tisztások, a csillogó
fehérbe öltözött fák látványa, miközben éppen az őzek és szarvasok
hóban hagyott nyomában jártunk.
A Táncsics Mihály utca végén, a
volt villanyteleptől a Liszt Ferenc

utcáig, a Gyöngyös mellett fagyos
téli időben korcsolyapálya működött. A botgyár zsilipjei által felduzzasztott patak vizét kis árkon
át vezették erre a mélyebben fekvő
füves területre. Az elgondolást és
működtetést Kincs István akkori
apátplébános úrnak tulajdonították. A jégpályára kis téglaépületen keresztül lehetett bejutni, ami
öltöző és melegedő helyiségként
is szolgált. utcai cipőinkre csavarkulcsok segítségével bőrszíjakkal erősítettük korcsolyánkat,
és már futhattunk is a jégre. E
sport iránti rajongásunkat tovább
fokozta Király István országos
műkorcsolyabajnok
káprázatos
bemutatója városunkban. A nézők
többsége akkoriban csak a mozi
filmhíradójában látott műkorcsolyázást. Ilyen közvetlen, személyes

élmény sokat lendített e sportág
népszerűsítésén.
Az akkori nagy telek – a mostohább körülmények ellenére is
– sok örömet és olyan kikapcsolódást jelentettek, melyekben
ügyesedtünk, testileg, lelkileg
edződtünk, és életre szóló élményeket szereztünk.
Galánfi Ede

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid
határidővel, garanciával!
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Augustin Blazović: Koliko smo to smo
Igrokazačko društvo Hrvatskoga Židana dosidob Hvaluvridna je ekipa ka je bez režiserke na
je na svojem repertoaru držala igrokaze Joške ovaj nivou dobrimila priredbu. Amaterski
Weindingera. Na ovoljetošnjem premijernom glumci su bili jednostavno dobri u svojimi
pozivu mogli smo čitati naslov: „Koliko smo, to uloga. Joško ravadić u ulogi krčmara Lojzeka
smo”- od pisca Augustina blazovića (1921.- rozicha, Zoltan Keresteš i Mirjana Šteiner u
2004.) On je bio jedan od najpoznatijih i uloga Hanzija i Elze - ditce rozicha, rodjakinje
najmarljivijih stvaralaca gradišćanskohrvatke Marija i Emily-Marija Kolhofer i Marija Kralj,
Člani Hrvatskoga kazališnoga kruga
po premijeri
književnosti za pučko kazalište. Počeo je svoje Marijina kčer Dorka - Eva Domnanović, učitelj
dramsko stvaranje 1955. ljeta i svenek nas Ivo Zlatković- Kristian Csenar, službena – Ester
opomeni u njima „na neku vrstu nemoći protiv Katona,varalica Maksimilian Fuchs – Petar A horvátzsidányi amatőr színjátszó kör janusudbine, koju ionako ne možemo mijenjati.”piše o Horvat i s prirodnim elanom su glumili ljubitelje ár 26-án tartotta idei évadnyitó premierjét. Új
njemu Nikola benčić. (Književnost Gradišćanskih krčmarske atmosfere, Pave - János Pántos i szerzőt avattak Augustin Blazović személyében, akinek komédiájával bemutató körútra
Hrvata) Židanci su malo
Pere - bernat busić.
indulnak a körpreoblikovali tekst na
PPrepuna židanska kulrurnyékbeli horvát
svoj dijalekat i 26na dvorana oduševljeno
településeken. A
oga januara u 17 uri
je slavila svoje uspješne
társulat képviseli
počela se je premijera.
amatere, ki će ukratkom
a magyarországi
Dosadašnja režiserka posjetiti i druga gradišćanhorvátokat HorAdrien Orban Toth - nije
ska naselja. Društvo će
vátországban az
mogla pomagati društvo
nastupati u Hercegovcu,
amatőr színját/samo na početku –,
u Hrvatskoj, kade će ovoga
szók találkozózbog osobnih uzroka –
ljeta zastupati za gradiján.
tako da su se glumci
šćanske amaterske grupe
svećega sami priredili
iz ugarske. Željimo im doHuljevné
Emily i Lojzek na putu
Ljubavni par Dorka i Hanzi
na ovo predpostavljanje.
Fülöp Mária
bar uspjeh!
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Uspješna premijera židanskoga kazališnoga kruga

uvjerenja

Két év kihagyás után, idén sikerült felújítani,
illetve folytatni a német – sváb bál – hagyományát, mely gyér érdeklődés, illetve a zord
időjárás miatt maradt el az elmúlt években.
A médiában is eredményesen kampányoltunk,
így sokan, száznál is többen jelezték részvételüket a közelmúltban felújított kőszegi Jurisics-vár
lovagtermében.
Friedl Tamás, a Német Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetségének elnöke és Básthy Béla
Kőszeg alpolgármestere köszöntötte a bálozókat. Az alpolgármester úr kiemelte a 2013. évi
németséget érintő ünnepségeket: Kőszegfalva
alapításának 300. évfordulóját, az „Asszonyfarsang” című kiállítást.
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus német énekei

megalapozták a hangulatot és nagy sikert
arattak.
Örültünk, hogy a Pornóapátiból meghívott
tánccsoport elfogadta meghívásunkat, és
fellépésével a kultúrműsort színesítette.
reméljük, jövőre is újra találkozhatunk a
vidám táncosokkal, és újra tapsolhatunk
nekik.
A svábbál remek hangulatáról a már korábbról ismert herendi Franz Kapellle gondoskodott. Izgalmas volt a tombolasorsolás.
Itt köszönjük meg minden felajánlónknak a
támogatást.
Éjfélkor egy kőszegfalvi népi hagyományt, az
asszonyfarsangot frissítettük fel: különböző maskarákba beöltöztek az asszonyok, és fakanállal

táncoltatták meg az asztalok mellett ülőket.
Vendégeink, barátaink érkeztek Kirschlagból, a
környező településekről: azok magyar és német
ajkú lakói. Mindenkit igyekszünk számon tartani, és mindenkinek, minden új érdeklődőnek
nagyon örülünk, szeretettel várjuk.
Korábban a Vas megyei németekkel már beszélgettünk, játszunk a gondolattal, talán jó ötlet
lenne, hogy ha évente felváltva Kőszegen, illetve
Szombathelyen szerveznénk bált. Így még több
településről lenne lehetőségünk együtt lenni barátainkkal, beszélgetni és szórakozni.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEGI N ÉMETEK

Stimmungsvoller Deutscher Ball (Schwabenball) in Güns
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Múzeumtúra – Kezdetét vette a Mozaik Múzeumtúra. Kőszegi kiállítóhelyként a Jurisics-vár
Művelődési Központ és Várszínház nevezett a
programba.
– Mostantól a várlátogatók közül azok, akik fel
tudják mutatni a Mozaik Múzeumtúra gyűjtőfüzetet, belépőt váltanak, és az adataikat felrögzítik a korábban átadott gyűjtőívre: az intézmény
belső terét ábrázoló matricát kapnak – tudtuk
meg Pócza Zoltán igazgató úrtól.

(Felvételünkön Tóth botond tart ismertetőt a
fegyvertárban Móricz Imre – mindketten darabontok – és gimnazisták társaságában.)
A túrahelyszínek száma folyamatosan gyarapodik. Gyűjtőfüzeteket 379 forintos áron az Alexandra-hálózat boltjaiban lehet beszerezni.
A 2014. február 1. és május 31. között tartó
program szóvivője és reklámarca rátonyi Krisztina, a köztévéből ismert műsorvezető.
*
Sikersorozatot könyvelhet el a Máli néni című
darab a Weöres Sándor Színházban. Az utolsó
előadást február 8-án láthatta a közönség. A
„gyerek” szerepét alakító ujhelyi barna balázs a
Dr. Tolnay Sándor általános Iskola tanulója.
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Az első osztályos kisfiú már otthonosan mozog
a színpadon, de ez – természetesen – nem csak
a talpraesettségének köszönhető. Koltai róbert
vezetésével kiváló szakmai gárda formálta, és
nagy szükség volt a család áldozatos munkájára

2014. FEbruár 18.

is. Az édesanya ezúton mond köszönetet a támogatásért, nem megfeledkezve a „Tolnay iskola” nélkülözhetetlen segítségéről sem.
A Dr. Tolnay Sándor általános Iskola tette lehetővé azt is, hogy az ifjú színjátszó újabb
szerepálma megvalósulhasson. A Dzsungel
könyve rendezője Horgas ádám számít barnára, mint a darab kis Mauglijára. (A felnőtt
Maugli megformálója balogh János lesz.) Az új
szerep újabb, más jellegű feladatokat is jelent,
hiszen zenés, táncos előadásról van szó. A darab koreográfusa, bodor Johanna. A táncpróbák már folynak, a bemutató március 21-én
lesz a nagyszínpadon.
„Dés László magával ragadó zenéje, Geszti Péter
szellemes dalszövegei és békés Pál pörgő dramaturgiájú történetmesélése egyaránt kedvence lett
kicsiknek és nagyoknak” – olvashatjuk a színház
ajánlójában. Igazi családi szórakozás ígérkezik.
*
Hatodik alkalommal gyűlt össze január 25én a kőszegi horvát közösség, hogy köszöntse a
tagjait, és azokat a nem horvátokat, akik az év
során munkájukkal segítik a nemzetiség eredményes tevékenységét.

Korán, fagyos reggelen keltek a férfiak, hogy Vilhelmina, a kőszegpatyi 180 kilogrammos disznóhölgy mielőbb a rendfára kerüljön. Gyakorlott
kezek dolgozták fel a húst, készítették az aranyló
levest, a káposztát, a hurkákat és a sülteket, a
tepertőt, hogy estére, amire a hölgyek megérkeznek, minden készen álljon, és a brennerházban jó muzsika mellett kóstolhassák meg a
sok finomságot. A hangulatról a zsidányi tamburások gondoskodtak.
Ezen a napon „nőszemély” nem léphet a konyhába, az ő feladatuk ilyenkor csak annyi, hogy
élvezzék az esti vendéglátást… no és „csupán
annyi”, hogy másnap eltakarítsák a „romokat”,
elmosogassanak, rendet csináljanak.
*
A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola január 17-én rendezte Versmondó versenyét. Ez
alkalommal hirdették ki a rajzverseny eredményeit is. A zsűri által legjobbnak ítélt versmondók (név / kategória): Kalincsák Balázs
/ óvodás, Kőszegpaty; Ujhelyi Barna / 1-2.
o. Gyöngyösfalu; Németh Eszter / 3-4. o.
Gyöngyösfalu; Gasparics Laura / 5-6. o. Cell-

dömölk. A 7-8. osztály korcsoportjában nem
adtak ki első helyezést.
A legjobb rajzokat készítették: Puhr Dávid
/ óvodás, Lukácsháza; Kapis Máté / 1-2.
o. Gyöngyösfalu; Balaton Donát / 3-4. o.
Gyöngyösfalu; Molnár Eszter / 5-6. o. bersek
- Kőszegszerdahey; Foki Bianka /7-8. o.
Gyöngyösfalu. A rajzok, festmények… balogh
József, Devecsery László és Tóthárpád Ferenc
verseihez készültek. A belőlük összeállított kiállítás megnyitója február 25-én lesz az Oladi
Művelődési Központban.
*
Beköltözött a Kossuth Lajos utca 7. szám alatti
ingatlanba a borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Csók István Művészkör.

A két rendkívül aktív egyesület régi gondja oldódott meg. A kulcsokat egy baráti találkozó
alkalmával, de ünnepélyes keretek között január
közepén vehette át a két civil csoport vezetője
Orbán-Tóth Adrienn és Palcsó Julianna. A borbarát hölgyek január végi közgyűlésüket már az
új helyet tartották.
Külön öröm, hogy most már el tudják helyezni az évek alatt összegyűlt ajándéktárgyakat,
kellékeket, ruhákat, eszközöket. Január végén
meg is kezdték a birtokbavételt. Kitakarították a két szobát, konyhát, mellékhelyiséget.
Az otthonossá tételt segítette, hogy székeket
kaptak az árpád-házi Szent Margit általános
Iskolától, asztalokat pedig a Dr. Nagy László
EGYMI-ből.
A borbarát Hölgyek Egyesülete legközelebb
március 1-jén „lép újra a közönség elé”. Ekkor
rendezik meg a számos finomságot felvonultató
következő borkorcsolyaversenyt.
Összeállította: TáF
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Kultúrát magunkból

Liu Ming Kőszegen

– Amikor tavaly májusban,
a Magyar Natúrpark Szövetség találkozója alkalmából
Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc fehérmárvány síremléke
előtt álltam, nem sejtettem,
milyen más megvilágításba
kerül számomra az a látogatás néhány hónap múlva.
A szatmárcsekei református
temető egyedülálló az országban. Egyedülálló, mert itt
nyugszik a Himnusz szerzője,
aki 1823. január 22-én itt
tisztázta le nemzeti imádságunk kéziratát – kezdte
ünnepi beszédét básthy béla
alpolgármester úr a Magyar kultúra
napja alkalmából rendezett ünnepségen.
A lovagteremben versekkel és zenével emlékeztek a színre lépők és
a közönség. Mint az előző években
is, a Himnusz soraival – de ezúttal nem szavalva, hanem énekelve – kezdődött az esemény.
Alpolgármesterünk gondolatait
követően a szombathelyi művészeti iskola növendékei, Prehoffer
Gábor tanítványai, reneszánsz és
barokk zeneművekkel léptek a
„színpadra”. A zeneszámok között
a Jurisich Miklós Gimnázium (a
képen Kovács Nikolett) és az ár-

A tervek szerint ez év nyarán kínai
művészeti csoport látogat Kőszegre.
Az együttes várhatóan „fesztiválvárossá” varázsolja Kőszeget! A nemzetközi zenei rendezvény résztvevői
hazánk számos pontján is fellépnek
majd. Az ötven tehetséges zongorista, egy hongkongi zenei alapítvány
jóvoltából, állami támogatással
Kínából, Hongkongból, Taiwanról
és Macaoról érkezik. A koncertkörút apropóját a kínai új év adja. Az
együttes vezetője Liu Ming Fei több
zenei díj birtokosa, Hong Kong, Kína
művészeti életének meghatározó
személyisége, intézményalapító.
Tóth Katalin Anna szervezőnek
köszönhetően kedves városunk,
mint a turné központja segítetné

a rendezvénysorozatot.
– Szeretnénk ha a gyerekek fogadásában, köszöntésében, egy
városi programban és egy kőszegi
koncertben a helyi önkormányzat,
Polgármester úr is aktívan közreműködne – mondta Liu Ming Fei a
bécsi egyeztetés alkalmával. (A képen Liu Ming Fei,Tóth Katalin Anna
és Cao Tian Xiao,)
A csoport nem pénzt kér, hanem az
általunk felépített programokhoz
való hozzájárulást. Egy kisebb, 5
– 10 fős küldöttség szeretne előzetesen városunkba látogatni Szent
György-napkor, és természetesen
szívesen bekapcsolódnának a rendezvények sorába már akkor is.
táf

revétlenekké szűk környezetűkön
kívül sem. Az államtitkár a kultúráért élő alkotókról így fogalmazott:
„Sokszor mondják valakire, hogy
nagyon nagy művész, de nehéz
ember. … Én nem hiszek abban,
hogy a nagy művész az nem jó ember. A művészet célja, hogy
az embert jobbá tegye, és a
művét nem hitelesíti – Isten
és ember előtt – az emberi
gyengesége.”
Egy színpompás műsorfolyam kíséretében adták át az
elismeréseket. Térségünkből
ketten kapták meg a közösségi kultúráért díjat: Horváth
Miklós Velem polgármestere
(a fényképen), valamint bakos Zoltán (6. oldal), akinek
a tiszteletére a fúvóstársak
az Ostromoperából játszottak
el egy részletet. Vas megye

díjazottai: dr. Tilcsik György, Kozma
Gábor, Keszei barki Katalin, Györke
Gyuláné, Szórádi Enikő, Virágh árpád, Konti Zoltán, bősze Krisztián,
a Szombathelyi Pedagógus Kórus, a
Vépi motorosok, a Vitalitás Galéria.
KZ

A díjazottak
A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület 1991-ben alakult, felvállalva a
megye kulturális értékeinek a védelmét, úgy is, hogy a legkiválóbb
tevékenységet végzőket közösségi
kultúráért díj átadásával jutalmazza. Január 25-én a lovagteremben
huszonegyedik alkalommal került
sor az eseményre. A kőszegi kulturális csoportok – fúvósok, be-Jó,
Kisgöncöl, Dance Jam, Hajnalcsillag
– színpadi bemutatkozása adta az
ünnepség különlegességét. Horvát

pád-házi Szt. Margit ált. Iskola tanulói adtak ízelítőt a „30 legszebb
magyar versből”.
A hangulatos est végén a básthy
béla által idézett Kodály-sorok
csengtek vissza: „Mi a magunk lábán akarunk állni, és az egész világ
kultúrájából azt akarjuk felszívni,
ami nekünk használ, ami minket
táplál, erősít... Európa nem arra
kíváncsi, hogy hogyan utánozzuk
őket, hanem arra, hogy mit adunk
magunkból!” E fantasztikus megállapítás megszívlelendő – a Magyar
kultúra napján, és az év többi, 364
napján egyaránt!
Tóthárpád F.
György egyesületi elnök szavai szerint azokat jutalmazták, akik „sokat, nagyon sokat tesznek a saját
kis közösségükben”, akik szakmai
felkészültséggel végzik kitartóan a
munkájukat.
V. Németh Zsolt államtitkár szavai
szerint „a kultúra mai művelőire
emlékezünk, azokra, akik köztünk
élnek”. Majd kifejtette, hogy a Dr.
Kiss Gyula Kulturális Egyesület
számba veszi mindazokat, akik ebben a széles tárházban kiválót alkotnak, közösséget teremtenek. Az
egyesület gondoskodik arról, hogy
a jeles képviselők ne váljanak ész-
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É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
dÍJtalaN HáZHOZsZállÍtás

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.

Pizzák

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma)
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

590 Ft
750 Ft
850 Ft
850 Ft
850 Ft
850 Ft
850 Ft
900 ft
900 ft
900 ft
950 Ft
950 Ft
1000 ft
1000 ft
1000 ft
1000 ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1090 ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft

790 ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
1000 ft
1000 ft
1000 ft
1050 Ft
1050 Ft
1100 ft
1100 ft
1100 ft
1100 ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1190 ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft

1290 ft
1850 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2050 Ft
2100 ft
2100 ft
2100 ft
2150 Ft
2150 Ft
2200 ft
2200 ft
2200 ft
2200 ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2290 ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft

Tésztafélék
1. Spaghetti Bolognese (bolognai ragu, reszelt trappista, bazsalikom, spagetti tésztával)
2. Spaghetti Carbonara (Tejszínes baconos szósz, sonka, tojás, parmezán, reszelt trappista, spagetti tésztával)
3. A’la Cataniana (Fokhagymás tejfölös szósz, roston csirkemell filé, mozzarella, trappista, füstölt sajt, parmezán)

1270 ft
1270 ft
1270 ft

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel)
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
5. Kékfény saláta (Vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet)

910 ft
1210 ft
1210 ft
1210 ft
1310 ft

Ora et labora!
A Szent benedek rendi szerzetesek
jelmondatát megfogadva – Imádkozzál és dolgozzál! –, nemes cél
megvalósításához fogtak a kőszegiek. A barokk temetőkápolna
(1747) falai hosszú ideje nedvesedtek, a vakolat néhol omladozott,
szükségessé vált a beavatkozás.
Az ökumenikus imahétre készültek
a helyi egyházak vezetői, amikor
konkréttá vált, hogy a belső vakolat
leverésére
mozgósítják a helyi
katolikus és evangélikus
híveket.
baranyay Csaba
evangélikus lelkész
még aznap beszélt
a munka fontosságáról a Férfiköri
alkalmon. A megszólítás eredményeként tizenhatan
csatlakoztak a katolikus csoporthoz,
így – kőműveskalapácsokkal és

vésőkkel felszerelkezve – több mint
negyven fő kezdett a falak megtisztításához január 18-án.
A fedőréteg a cementkötés miatt
sok helyen csak nehezen volt eltávolítható, mégis – erős porfelhőben
ugyan –, de alig több mint másfél
óra múltán, két és fél méter magasságig sikerült megtisztítani a keleti,
a nyugati és az északi oldalt.
– A kápolnát mi is használjuk a téli
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időszakokban evangélikus temetésekkor, ez is magától értetődővé
teszi, hogy amikor ilyen önkéntes
munka folyik, akkor itt vagyunk –
mondta baranyay Csaba lelkész.
– Négy éve tervezem, hogy a temetőkápolnát rendbe tesszük. Január 18-án Atiatya vezetésével el
is kezdődhetett a munka – mesélte
Harangozó Vilmos plébános úr.
– Az újravakolás előtt még a falaknak jól ki kell száradniuk. Szeretnénk szakszerűen megcsinálni a
szigetelést, a vízelvezetést is. Ahhoz
viszont a falak mellől exhumálni kellene a sírokat.
A munkát Mikolás
Attila (Atiatya) vezette:
– Az összefogás
szép példáját tapasztalhattuk meg
ezen a napon.
Őszintén
szólva nem gondoltam volna, hogy
ennyien eljönnek. A
templomi hirdetésre, illetve a szemé-

AranyHitel ZÁLOGHÁZ „Mária Út”
KŐSZEGEN

KIEMELKEDŐEN JÓ FELTÉTELEK!
Hitel azonnal
ARANY és EZÜST ékszerekre!
10 és 30 napra KAMATMENTES hitel!

Te tudtad hogy a záloghitel milyen egyszerű?
- nincs szükség semilyen okmányra vagy iratra
- nincs szükség jövedelemigazolásra
- nincs törlesztőrészlet, de akár elő is törleszthetsz
- 2 perc alatt kifizetésre kerül a teljes összeg
- előre semilyen költséget nem számítunk fel
- 1000 Ft-tól több millióig felvehető
- hiteled bármikor visszafizetheted
- a futamidőt akárhányszor hosszabbíthatod

www.aranyhitel.hu
9700
Tel.:
9730
Tel.:

SZOMBATHELY, KOSSUTH L U. 21.
06/94/311-821 H: 08-17h Szo: 08-12h
KŐSZEG, VÁRKÖR 18.
06/94/360-120 H:07-15h
K-P: 10-18h

Augusztus 16-án, szombaton a
„Mária Út” főútvonalán, Mariazelltől
Csíksomlyóig minden, a „Mária Út”
által érintett települést megmozgató, minden közösséget és személyt
hívó zarándoklást, zarándoknapot
szervezünk” – kaptuk az értesítést.
A mozgalom az Együtt az Úton nevet kapta.
A közel 1300 km-es úton, egynapi
járóföldnyi szakaszokra osztva azt,
mindkét irányból gyalogos zarándoklatok indulnak. A szervezés a
helyi közösségek bevonásával történik.
– Az egész
zarándoknapot a magyar
családokért, a
családok békéjéért és erősödéséért fogjuk
felajánlani. Ez
az év, az ENSZ
kezdeményezésére, a családok éve lesz
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lyes kérésre hallgatva, tettre kész
emberek ragadtak kalapácsot,
vésőt, gépet, lapátot, talicskát. A
temetkezési vállalat dolgozói, az
evangélikus és a katolikus felekezetek tagjai dolgoztunk együtt,
tettünk valamit Krisztusért és az
emberekért – Krisztusért, hiszen
egy templom (kápolna) mindig az
Istennel való találkozás helye; és
emberért, hiszen ebben a temetőkápolnában búcsúzunk kedves
halottainktól, megadva számukra
a végtisztességet.
Külön tetszett nekem, hogy az
ökumenikus imahét (amikor a keresztények egységéért imádkozunk
reformátusok, evangélikusok és
katolikusok) kezdőnapja előtt, a
„Nulladik napon” már „romboltuk
a falakat”, talán ezzel is jelképezve
azt a közeledést, amellyel ezen az
imahéten éppen azt keressük, ami
összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt!
Nagyon köszönöm mindenkinek,
hogy együtt voltunk, és együtt dolgoztunk! Isten tegye eredményessé
munkánkat!
Tóthárpád F.
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az egész világon. Szeretettel várjuk
a részt venni kívánókat” – nyilatkozta bodor Gergő szervező.
Külön munkát igényel, hogy az
Osztrák és a nyugat-magyarországi szakaszokhoz is találjanak
önkénteseket. Az előkészületek
Celldömölkön (Szentháromság tér
1.) február 22-én megkezdődnek.
Az érdeklődők ekkor kapnak részletes ismertetést Szabó Tamástól.
Az útvonalról, a zarándokvezetésről
Katona Pál beszél, és ismertetik a
szervezői kézikönyvet is. Az érdeklődők bodor Gergőnél a bodorgp@
gmail.com címen érdeklődhetnek.
táf
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Programajánló
KÁIVRÁNYT
É SZ Ü NE
Ű T

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház is benevezett a Kultúrházak Éjjelnappal akcióba. A programban a február
28-a és március 2-a közötti rendezvények
szerepelnek.
Február 19.
Február 22.
Február 26.

Február 26–27.
Február 28.
Február 28.
Március 1.
Március 2.
Március 4.
Március 3., 5 –7.

Március 14.
Március 15.

10.00 „Műhelylesen!” Foglalkozás a Központi
Művészeti Óvoda nagycsoportosai számára a városi múzeumban.
18.00 A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes farsangi bálja a lovagteremben.
17.30 A Kommunizmus áldozatainak emléknapja. (Helyszín a városi temető.) Ünnepi beszédet mond Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Ezt követően a Jurisics-vár lovagtermében Erdélyi
János: Sortűz után c. filmjét vetítik.
Kőről-kőre, az Írottkőre – vetélkedő a lovagteremben.
09.00 Kultúrházak Éjjel-nappal: Zeneovi – Zenevár. Témája a rézfúvós hangszerek.
17.00 Tájékoztató ausztriai munkavállalóknak.
19.00 Concordia Bál a lovagteremben.
10.00 – 12.00 Farsangi maszkkészítés gyerekeknek, a Jurisics-várban. Készülődés Farsangfarkára.
Farsangfarka a város utcáin terein, hivatalokban
és boltokban…
14.00 Városi Művészeti Szemle a lovagteremben. 3-án: alsó tagozatosok, 5-én felső tagozatosok, 6-án középiskolások, 7-én a tánc kategóriában szereplők.
17.30 NEMZETI ÜNNEP! Megemlékezés a
Jurisics téren, utána a Művészeti Szemle eredményhirdetése és gálaműsor.
10.00 A Szabad Sajtó napján kiállítás megnyitó
és közös emlékezés a Kőszeg és Vidéke újkori
működésének 25. évfordulója alkalmából a Városi
Könyvtárban.

2 0 1 4 . fe b r u á r 1 8 .

Könyvtári hírek
A január havi, alsós rejtvény („Mit kívánjak mindnyájunknak az új
esztendőre?”) nyertese Imre Eszter (Bersek, 3.a). Hárman választhatnak
posztert a hibátlan megfejtésért. A felső tagozatosok rejtvényének (Adjon
az Isten…) megfejtésében nyertek: Ipkovich Krisztina (Árpád-házi, 7.a)
és Rajnai Berta (Árpád-házi, 7.b).Két további tanuló kaphat posztert. A

jutalmak a gyermekrészlegben vehetők át.
Februártól kérhetnek pontgyűjtő füzetet a gyermekrészlegben azok a gyerekek, akik részt szeretnének venni az idei KÖNYVTÁRI KULTÚRKAPTÁR
pontgyűjtő játékban. A versenyzők november 15-ig gyűjtögethetik a pontokat. Egy-egy matricát ér a havi rejtvények megfejtése, és az aktív szerepvállalás könyvtári rendezvényen (pl. felolvasás, versmondás, stb.). A kölcsönzésért hetente jár 1 matrica. A rendezvényeken való részvétel, valamint a
rejtvénylapok, - füzetek megfejtésének 2 matrica a jutalma. Az a tíz tanuló,
aki november közepéig a legtöbb matricát gyűjti össze, a november végi,
gyermekkönyvheti eredményhirdetésen könyvjutalomban részesül.
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap megfejtőihez február végéig lehet csatlakozni. Fontos változás, hogy mostantól személyesen a gyermekrészlegben lehet csak hozzájutni a rejtvénylapokhoz,
ott is kell leadni a megfejtéseket, és az eredményhirdetésre is a könyvtárban kerül majd sor. A 3. szám megfejtési határideje: február 22.
Rendezvény:
Február 26. (10.00 óra: Baba-mama játszóház. • Március 3.
17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kötőklub (a 2. emeleten). • Március 5. 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Jerome David
Salinger Zabhegyező című műve. • Március 7. 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Jane Austen Büszkeség és balítélet című regénye.
• Március 20. 17.00 óra: Pék Tibor A /mitől vagy kitől?/ változó
klíma című könyvének bemutatója.
Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

Felhívás
A művelődési központ és a Kőszegért Egyesület felhívja Kőszeg
polgárait, hogy a nemes civil kezdeményezést folytassák és zenével, tánccal, mulatsággal búcsúztassák a FARSANGOT!
Március 4-én, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, 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:
10.00 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
15.00-18.00 UTCABÁL
közben 15.00-tól jelmezverseny, felvonulás, farsangtemetés
17.00 eredményhirdetés
Napközben az egyesület vezetősége végiglátogatja
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!
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Polgárőreink

Köszöntések

Sajtótájékoztatót tartott Méhes Lajos a Kőszegi Polgárőrség múlt évi
munkájáról február 6-án. Elmondta,
hogy a szervezet 47 tagja az elmúlt
évben 3222 órát dolgozott. Személygépkocsijuk és motorjuk 5698
km-t tett meg. Ez a kilométerszám
a közbiztonsági járőrszolgálat futott
kilométere. Az egyesület létszámából 38 fő rendszeresen tevékenykedik közcélokért. Az elmúlt évben
a saját bevételeiket is figyelembe
véve 1 240 000 forintból gazdálkodhattak. Az idei évben közel másfélmillió forintra számíthatnak.
Az alelnök Fogarasi János közbenjárásával részt vettek olyan programokban is, amelyek segítségével
növelni tudták bevételeiket. Ilyen
volt a Kossuthkifli című film forgatása, ahol a területet biztosították,
hasonló feladatokat láttak el az
Írottkő Natúrpark megbízásából,
és a várszínház rendezvényein.
Ezekkel a munkákkal mintegy 140
ezer forintot kerestek. Új oldalukat
is megmutatták az elmúlt évben: a
kondérjukból finom ízeket kínáltak
az Ostromnapokon és az Orsolyanapkor is, ahol a hagyományos
ételek kategóriájában elsők lettek.
ugyancsak főztek december 30-án
a Fő téren, ahol étel és teaosztásuk
eredményeként hetven rászoruló
kapott friss, meleg ételt. „Meg szeretném köszönni a támogatóink segítségét: A TESCO áruház és baráth
János biztosította a szükséges anyagokat” – mondta Méhes Lajos elnök.
A kőszegi polgárőrök a sportban is
képviselik magukat, méghozzá szép
eredménnyel. Az elmúlt évben a

Huber László az elmúlt időszakban
személyesen köszöntötte a születésnapját ünneplő (a képen) Foki
Lajosné baranyai Juliannát (95).

Polgárőr megyei tekeverseny első
helyét szerezték meg.
Nagy sikernek könyvelhető el az
egyesület részvétele a „Százszor
száz – biztonság a köbön” elnevezésű programban, melyben a
megyéből Sárvár, Szentgotthárd és
Jánosháza mellett a kőszegi egyesület vett részt. A program támogatására a belügyminisztériumban
250 ezer forintot kaptak. A program idén is folytatódik. Az egyesület
tagjai minden járőrözés alkalmával
érintik Kőszegfalvát, Nemescsót,

Pusztacsót, Kőszegszerdahelyet,
Kőszegdoroszlót, Velem, bozsok és
Cák településeket is.
Ez év legelején – a hideg miatt –
fontos feladatuk a hajléktalanok
felkeresése, figyelemmel kísérése
volt. Főként gyalogos járőrszolgálat
teljesített szolgálatot, felkeresték
az eldugott, elhagyatott területeket
is. A folyamatos járőrözés akkor is
hasznosnak bizonyult, amikor egy
idős embernek kellett mentőt hívni,
mert elesett a kerékpárjával.
táf

Képeslappal üdvözölte: Horváth
Józsefet (96), Dan Istvánné Tuczai
Klárát (96), raffai Józsefné Lang
Juliannát (92) és Gregorich Máriát
(92).

dig aktívan részt vesz a közösségi
életben.
Az éves programjukat decemberben már összeállították. A keddi
összejöveteleik, a különféle előadások helyszíne a Jurisics-vár.
Kirándulásaikat az erőnlét és az
anyagiak határozzák meg. Jártak
már Pápán, Sopronban, Fertődön,
de ellátogattak a közeli tájházba is,
és szívesen szerveznek programokat a Csónakázótóhoz, ahol sütnek,
főznek – egymás örömére.
– Tagjaink döntő többsége 60 év
körüli, illetve fölötte van. Kirándulásaink alkalmával jobban megnézik,

mire, mennyit költenek, költhetnek.
A programjainkat a többség igényeihez igazodva szervezzük – mondta
Szilágyi Imre elnök.
A kör első vezetője Kevei Pál volt,
akit Kiss Tibor követett. Jelenleg
Szilágyi Imre irányítja a csoportot. Vezetőségi tagjaik: Kövesdi
Gusztávné Erzsike, Márffyné
bardócz Emilia, rege Attila, Gróf
Gyula, Németh János és berényi
Sándor. Többségük más kőszegi
egyesületben, szervezetben is tevékenykedik. Nyitott szemmel járnak,
segítik a városi rendezvényeket.
táf
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Baráti Kör
A Kőszegi baráti Kör 30 éve alakult. A város tárgyi és szellemi értékeinek megőrzését, az összefogást
célul megjelölő egyesület máig
rendszeresen összehívja tagjait.
Legutóbb február 4-i farsangi estjükön – ahol a kör „saját zenekara”
játszott –, osztották meg egymással emlékeiket, és tűzték ki újabb
feladataikat. Az alakulás idején
több mint száz tagot számlált a kör.
Ma a mintegy ötvenfős társaságból
harmincöt-negyven fő még min-

Anyakönyvi hírek
sZÜletéseK: Bozsok: banga László és Somogyi Veronika fia: benedek; Frank János és Sziklai Márta fia: László; Perger András és Katona Teréz lánya: Krisztina Teréz. Gyöngyösfalu: Kaposi Zsolt és Pusztai
Zsuzsanna fia: Dániel Zsombor; Falvai Szabolcs és Polyák Diána lánya:
Fanni. Kőszeg: berényi Tamás és Németh Viktória lánya: Gréta; bokor
Péter és Nagy Katalin lánya: Kata; Tangl Kinga és Petrovics Gyula lánya: Lorina; Kökényesi Péter és Horváth Mónika lánya: Zea Zsófia; Katona Zoltán és Hauer Katalin lánya: Alisa; Ódor Márió és Szántó Gina
lánya: Hanna Kira. Kőszegdoroszló: Kern Csaba és Czubor Anita fia:
András. Velem: Jagodics roland és Geröly Szilvia lánya: Dorina.
HáZassáG: Stőger Lilla - rita-Simon András
HalálOZás: Nagy János, Oláh Sándorné szül: Márlovics Valéria,
Horváth István, Náray Ferencné szül: Czenki Mária, Feiner Gyuláné
szül: Nagy róza rózsa, róka György József, Varsányi Károly.
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SPO rT

Teke: Megerősítve az élen

Asztalitenisz: Jól rajtolt az első csapat

Győzelemmel zárta az őszi szezont és hármas győzelmi sorozattal kezdte
a tavaszit az Nb II észak-nyugati csoportjában a második „félidőnek” élről
nekivágó Kőszegi SK. Előnyük a tabellán három pont a Győri Komszol
SK előtt. A Chinoin elleni szezonzáró siker után, a három mérkőzésből a
két idegenbeli körömrágós végjátékot hozott. A TÜKEr ellen csupán 25 fa
döntött. Ezt is überelte a csóri meccs. Összesen nyolc fa plusz hozta meg
a győzelemhez szükséges két plusz pontot. A Petőháza elleni hazain nem
kellett ennyire izgulni, 177 volt közte.

A két kőszegi csapat mérkőzésével vette kezdetét a bajnoki pontvadászat
második köre az asztalitenisz Nb III. nyugati csoportjában. Az első csapat győzelmével megerősítette pozicióját az élmezőnyben. A kezdés kellő
lendületet adott nekik. A Győri Elektromos legyőzése a pillanatnyi állás
szerint ugyan papírforma eredmény, de a CVSE IV. elleni sikerrel olyan
ellenfelet sikerült megadásra kényszeríteni, mely fordított eredménnyel
két pontra megközelítette volna a kőszegieket. Kiss János mindhárom
mérkőzésen 100 %-osan teljesített, de Tauker Tamás is csak egyszer hibázott. A második csapat két olyan ellenféllel találkozott, melyek előttük
járnak a tabellán. Legyőzésük bravúr számba ment volna. Sajnos mindkét
ellenfél igazolta a rangsorban elfoglalt helyének jogosságát. benák András
a Széchenyi Egyetem ellen valamennyi egyesét hozta. A vereségekkel az
együttes leszakadt a középmezőnytől, és egyre inkább hátrafelé is kell
figyelnie.

Eredmények: CHINOIN SC-Kőszegi SK. Tabella félidőben: 1: Kőszegi SK
12 mérkőzés, 9 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 85:59 szettpont, 66,5:29,5
csapatpont, 19 pont. Újabb mérkőzések: TÜKEr SC-Kőszegi SK 3:5 (4:8,
2538:2563), Kőszegi SK-Petőháza SE 6:2 (9:3, 2551:2374), Csór TruckTrailer FC-Kőszegi SK 3:5 (7:5, 2562:2570).

Az őszi szezont egy győzelemmel és két vereséggel zárta a Kőszegi SK II. A
bajnokságban a két legjobb csapat elhúzott. A harmadik Szőce a nyolcadikat kettő, a kilencediket négy, de a tizenharmadikat is csak nyolc ponttal
előzi meg. Pozitív győzelem-vereség mutatójával a Kőszeg, egy ponttal
lemaradva a pillanatnyi dobogóról, a negyedik helyről kezdi a bajnokság
második körét. A tavaszi rajt jól sikerült. 7:1-es győzelemmel alapozták
meg a sorozatot. A második forduló, pecöli mérkőzését a rossz útviszonyok
miatt elhalasztották
Eredmények: Vasjármű II.-Kőszegi SK II. 5:3 (7:5, 2513:2488), Néró TC II.
Nárai-Kőszegi SK II. 2,5:5,5 (5,5:6,5, 2170:2357), Kőszegi SK II.-rum TTE
2:6 (4:8, 2399:2489), Tabella félidőben: 4. Kőszegi SK II. 14 mérkőzés,
8 győzelem, 0 döntetlen, 6 vereség, 85:83 szettpont, 60,5:51,5 csapatpont,
16 pont. Újabb eredmények: Kőszegi SK II.-bulcsú Vezér TK SE 7:1 (5:3,
2467:2375), a 17. forduló mérkőzése elhalasztva.

Kosárlabda: Végre győzelmek
Három győzelemmel kezdte a bajnokság második körét a Kőszegi SK kosárlabda csapata a Szombathely Város és Városkörnyék néven futó megyei
bajnokságban. Ha figyelembe vesszük, hogy az őszi szezonban összesen
két győzelmet jegyeztek a kőszegiek, s első győzelmüket csak az ötödik
fordulóban aratták, akkor igazi villámrajtot jelent a három siker. A bükieknek ugyanannyi ponttal vágtak vissza, mint amennyivel az októberi mérkőzést bukták. Az őszi szezonnyitón kellemetlen meglepetés volt a Savaria
Home elleni zakó, ezúttal minden negyedet megnyerve magabiztos győzelem az eredmény. Az elmúlt évek sikercsapata a bC Olad ellen végre
igazi bravúrt hajtott végre a KSK. A most is a bajnokság élmezőnyéhez
tartozó oladiak, akik ősszel 35 pontos vereséget mértek a kőszegiekre,
ezúttal 26 pontos hátrányba kerültek a nagyszünetre. A második félidő
az övék volt, de fordítaniuk nem sikerült. A SzoESE ellen több játékos
is hiányzott, így nem volt esély szoros mérkőzést játszani. A Kőszegi SK
csökkentette hátrányát a középmezőnyhöz képest, de a feljebb lépéshez
további győzelmek kellenek.
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Eredmény: Kőszegi SK-büki TK 67:60 (13:18, 14:12, 21:10, 19:20), Kőszegi
SK-Savaria Home Ingatlaniroda 79:52 (25:7, 20:17, 15:13, 19:15), Kőszegi
SK-bC Olad 65:59 (18:11, 24:5, 14:22, 9:21), SzoESE II.-Kőszegi SK 74:44
(27:16, 14:5, 14:9, 19:14).

Eredmények: Kőszegi SK II.-Kőszegi SK I. 1:17, Kőszegi SK I.-Győri Elektromos VSE II. 12:6, Kőszegi SK I.-CVSE IV. 14:4. Kőszegi SK II.- CVSE IV. 4:14,
Széchenyi I. Egyetem I.- Kőszegi SK II. 12:6.

Boksz
Huszonhat pár lépett ringbe az Nyugat-Dunántúli Ökölvívó Régió 5.
fordulóján a soproni The Fighters Team (Harcosok Csapata) edzőtermében.
A mérkőzések bemutató jellegűek voltak. Az első alkalommal ringbe lépők párosítását kiemelt figyelemmel kezelték a szervezők, hogy ösztönző
legyen az első ringélmény. Érdekes, de az eredménykényszer hiánya jót
tett a mérkőzéseknek: nagy tempó, őszinte küzdelem, parázs csaták. A
régió szakemberei szakmai konzultációval, koordinációs egyeztetéssel is
összekötötték az eseményt.
Tizenegy napot töltött Kubában a magyar ökölvívó válogatott tagjaként
Hámori Ádám, városunk junior Európa-bajnoka, ifjúsági Eb ezüstérmese. A Havannától hat kilométerre fekvő edzéscentrumban a magyarok
együtt edzhettek a világszínvonalú kubai ökölvívás utánpótlásával. Nemcsak edzésekre, hanem éles mérkőzésekre is sor került. Hámori ádám két
méretes ellenfelét is kiütötte. Teljesítményéről Kovács László szövetségi
kapitány elismerően nyilatkozott.

A Fitt-box versenyzői közül Lakotár Hannát, Hámori Lucát és Finesz Kamillát meghívták a válogatott edzőtáborába. A klub nagy büszkeségére a nyolcfős serdülő lány csapatból hárman kőszegiek. Szabó Zsófia az
ifjúsági válogatottal fog edzőtáborozni, majd egy rangos tornára utazik
Hamburgba. Jankó Krisztián iránt a győri, és nagykanizsai ökölvívó akadémiák érdeklődnek. Nagy fejlődési lehetőséget jelentene Jankónak, ha
csatlakozhatna az akadémiai képzéshez, és az akadémián is a Fitt-boxot
képviselné.
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Január közepén kezdte meg Neudl
Gábor edző irányításával a bajnoki
felkészülést a Kőszegi SK első csapata.
Heti 3–4 edzéssel készülnek az előttük
álló szezonra. Tornatermi foglalkozás
és szabadtéri futás egyaránt rendszeresen szerepel a műsorban. Január
végétől az edzőmérkőzések is szerepet
kapnak. Lukácsházát 2:1-re legyőzték,
bockdorftól (Ausztria) 1:0-ra kikaptak.
Táplánnal, Körmenddel terveznek még
felkészülési találkozót a március 1-jei,
Kemenesalja elleni (hazai) rajtig. A
keretet meg kell erősíteni, nyilatkozta
a csapat trénere. Az eddigi változások: Gugcsó ákos Ausztriába igazolt.
Fehér András munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud a csapat rendelkezésére állni, Neisz Gábor abbahagyta a labdarúgást. Hatan érkeztek:
Molnár Csaba (Csepreg), Gordos Kristóf (balassagyarmat), Hajdu Martin
(Mezőkövesd), Nagyistók Sándor, Poór ádám és Hoch-Schirson Szilárd. A
célkitűzés a szezonkezdet óta megváltozott: a jelenlegi helyzetben a biztos
bennmaradást kell kiharcolnia a csapatnak.

Diáksport
Teremfutás

Január 21-én, hatodik alkalommal rendezte meg a városi Diáksport bizottság az általános iskolások téli állóképességi próbáját, a teremfutást. A
résztvevők, életkoruktól függően, 5-6-8-10 kört tettek meg a balog iskola
csarnokában. A lebonyolíthatóság érdekében a szervezők az induló létszámot korlátozták, de az öt korcsoportban így is 196-an teljesítették a nekik
megfelelő távot. Az elsősök külön korcsoportban mérték össze kitartásu-
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Úszás diákolimpia

Szép számú induló képviselte Kőszeget a megyei úszó diákolimpián. A legjobbakkal ugyan kevesen tudták felvenni a versenyt, de az éremosztásnál
így is sokszor szólítottak kőszegi diákot. A futambeosztás néha kaotikusra
sikerült. Nem derült ki, hogy a nevezési időket milyen módon vették figyelembe. Az sem volt szerencsés, hogy a különböző korosztályok együtt
úsztak, hiszen nem igazi verseny, ha az egymás mellett úszók nem is egy
korcsoportban vannak. A futambeosztásnak esett áldozatul Németh bálint
(balog) is. Legerősebb számában, a 100 m pillangón hiába úszott kiváló
időt. bár korcsoportjában csak négyen indultak, legnagyobb riválisával
mégsem küzdhetett meg: más futamba sorolták.

SPO rT

Labdarúgás: Rajtra várva
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Kőszegi dobogósok: „A” kategória V-VI. kcs leány 100 mell 3. Virág Kinga
(JMG) 1:59,54, fiú 100 hát 3. Marton Csaba/JMG 1:51,83, fiú 4x50 gyors
váltó 3. JMG 2:18,64. IV. kcs. fiú 100 gyors 2. Németh bálint/bA 1:00,8, lány
100 gyors 2. Pillisz réka/bA 1:21,7, 3.Varga Kitti/bE 1:23,65, fiú 100 pillangó 2. Németh bálint/bA 1:03,06, lány 100 pillangó 2.Varga Kitti/bE 1:48,11.
III.kcs. leány 4x50 gyors váltó 2. árpád-házi 3:05,9. „b” kategória IV. kcs. fiú
100 gyors 2. Schwartz Martin/bE 1:13,3, fiú 100 mell 2. Schwartz Martin/bE
1:36,5, leány 4x50 gyors váltó 1. bersek 2:58,33. III.kcs. fiú 100 hát 3. Pillisz
ákos/bA 1:44,84, fiú 4x50 gyors váltó 2. bersek 2:45,12, leány 4x50 gyors
váltó 1. bersek 3:23,9.

Teremfoci

Nem volt szerencséje a csoportbeosztással a hatcsapatos megyei döntőn
a bersek iskola IV. korcsoportos teremfocicsapatának. A részvételt a balog
2:0-s, a Dr. Tolnay 7:0-s legyőzésével kivívó csapat a csoportmérkőzéseken a későbbi első és második helyezettet kapta ellenfélül. A szombathelyi
Váci iskola 8:3-ra, a Zrínyi 8:2-re győzte le a kőszegieket, akik így az
ötödik helyen végeztek.

Birkózás

Kicsi, ötfős, de annál eredményesebb csapattal vettek részt a kőszegi birkózók január 18-án Hajdúnánáson, a Hódos Imre emlékversenyen. Az
előkelő hatodik helyen végeztek a csapatversenyben a 31 egyesület 340
sportolóját felvonultató versenyen. Az egyéni mérleg két győzelem és három harmadik hely.
Eredmények: junior 74 kg 1. Dorner ágoston, serdülő 54 kg 1. bokor László,
diák I. 46 kg 3. Horváth Márk, diák I. 50 kg 3. Francsics Erik, gyermek 32 kg
3. Jakab Örs.

Utánpótlás foci

kat. Magabiztos győzelmek mellett, az utolsó pillanatig nyílt küzdelmeket
egyaránt hozott a verseny, sőt a II. korcsoportos fiúknál olyan szoros volt
a befutó, hogy a célbírók nem tudtak dönteni Németh Márk (balog) és
Nyul Marcell (árpád-házi) között. Két győztest hirdettek. Az említett holtversenyt is beszámítva a balog iskola versenyzői minden számban az élen
végeztek, sőt hat számban a dobogó mindhárom fokát elfoglalták.
Győztesek (Nyul Marcell, árpád-házi iskola kivételével valamennyien a balog
iskola diákjai) Lepold bianka, Fábián Dániel, Iker Natália, béres Milán, bigner
Petra, Németh Márk és Nyul Marcell, Horváth Evelin, Nemes bálint, Pillisz
réka, Sárközi Dominik.

Dunaszerdahelyen (Szlovákia) szerepelt nemzetközi teremlabdarúgó tornán a uFC u-15-ös (1999–2000-es születésűek) csapata, ahol remekül
küzdve a 3. helyet szerezte meg. Csoportjukban csak gólaránnyal szorultak
a második helyre. (Nádszeg-Kőszeg 1:4, Nagymegyer-Kőszeg 1:2, bősKőszeg 3:3) Elődöntő: Dunaszerdahely-Kőszeg 1:1 (büntetőkkel 3:2), A
harmadik helyért: Lehnice-Kőszeg 0:4.

Padlóhoki

Idén, január 31-én, a XVII., időpontjában megkésett Mikulás-kupán két
város négy csapata lépett a palánkok közé. A házigazda Kőszeg-Wink csapatai a második és harmadik helyen végeztek.
Veszített népszerűségéből a padlóhoki. A múlt század kilencvenes éveiben
útjára indított padlóhokitornán, a hőskorban, sok-sok csapat indult. 2001ben pédául még 11 város csapatai küzdöttek a kupáért, melyet akkor
Krakkó részvétele nemzetközivé tett.
-haniti
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Egyebek

MOZAIK

Egy férfi vasárnap este SMS-t
kapott: „Élelmiszerrel tudna segíteni?” Válaszként küldte vissza:
„Holnap este viszek.” Másnap a
következőt olvasta telefonján: „Itthon vagyok, türelmesen várom.” Az
autóból az éhes ember több fordulóval vitte fel a kapott élelmiszert
a lakásába, miközben elhangzott a
kérdés: „Ma mit evett?” A tömör
válasz szerint „semmit”. „És tegnap?” A válasz ismétlődött. Erre a

férfi alig tudott valamit szólni, csak
lelkiismeretfurdalása volt, miért
nem indult el előző este. Hétfőn
felhívott egy segítőkész asszonyt,
aki főtt ételt vitt át még aznap a fiúnak, mint rendszeres támogatója.
Kis létszámú választási nagygyűlést tartottak az egyik településen..
Az érintett szervező szemrehányást
tett általánosan a polgármesterekre, mert ők ilyen eseményekre nem
mennek el. Az érdeklődő négy fő
egyike megszólalt: „Én vagyok a
falu polgármestere.”
Kámán Z

Forint
betéti akció
új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel

3,50%
3
50%
EBKM 3,50%
Magánszemélyek és vállalati ügyfelek
részére is! A nem akciós 6 hónapos
betéti kamat jelenleg: 2,45%, EBKM 2,45%

KÔSZEGI fiók
Várkör 6.
Tel.: +36 94/562-030
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzõdés további
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény,
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron
Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. Tovább részletekrõl
érdeklõdjön bankfiókjainkban!
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