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DOLGOZNI AKARNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LIss cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& schubert Kft. régi megrendelőjük. 
számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné Biczó valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. petkovits sándor közreműkö-
désével a Bencés székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

MÁRCIUS
 
Ötvenegy éve, minden márciusban 
rendszeresen találkoznak a kőszegi és 
városkörnyéki általános és középiskolák 
tanulói, hogy – a Jurisics-vár Művelődé-
si Központ (és várszínház) által szerve-
zett –, az annak idején seregszemleként 
jegyzett Művészeti szemlén megmutas-
sák tudásukat. A különféle – szinte csak 
könnyűzenei – tehetségkutatók világá-
ban különösen nagy jelentősége van a 
magyar nyelv szépségét, a hagyomá-
nyokat felkaroló rendezvénynek. A tánc 
kategória napján mondta Keszei Balázs, 
a kulturális bizottság elnöke: A mozgás 
nemcsak az élet, hanem a szépség jel-
zője is. Amikor pedig emellett valaki to-
vábbi szépségeket, hagyományokat és 
újdonságokat mutat be, akkor az csak 
öröm lehet mindnyájunk számára. 
Nagy izgalommal és felelősséggel jár a 
családtagok, a barátok, a szakavatott 
zsűri előtti megmutatkozás, de a taps 
igazolja, hogy bár kitartó munka nélkül 
nincs jó eredmény: megéri. A közönség 
soraiban sokan vannak olyanok, akik 
egykor ugyanúgy ott álltak a színpadon, 
mint most az ifjú utódok. Minden szerep-
lő olyan ajándékkal lepi meg a közönsé-
get, amilyet csak akkor és ő tud nyújtani. 
A produkciók láttán szólni kell arról, hogy 
térségünk számos tehetséggel rendelke-
zik, azonban igazán kimagasló ered-
ményt csak a pedagógusok, a felkészítők 
áldozatos munkája által születhet.
Ezt emelte ki pócza zoltán igazgató is: 
„Egyre kevesebb idő jut a felkészülésre, 
mások a prioritások, és a szülők is in-
kább a gazdasági eredményt is hozó (pl. 
nyelv, egyetemi felkészítő) plusz órákra 
küldik a gyerekeket. Ezért is öröm, ha 
valaki mégis kultúrával foglalkozik.”
A különböző kategóriák szereplői négy 
napon át szórakoztatták a közönséget. 
A gálaműsort – a nEMzEtI ÜnnEp al-
kalmából – március 15-én láthattuk. 
A képen a Hajnalcsillag néptáncegyüttes 
tagjai, táncukkal KIEMELt ArAnY mi-
nősítést szereztek. (A részletes eredmé-
nyek a város honlapján olvashatók.)

Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Zoltán

TEHETSÉGEK A SZÍNPADON
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www.sopronbank.huf

Mi kiemelkedő kondíciókkal és 
gyors ügyintézéssel várjuk.
Jelzálogalapú hitelek esetén 
hitelbírálat akár 9 munkanapon belül!

Igazoljon át 
hozzánk!

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem mi-
nősül ajánlattételnek. A részletes szerződé-
si feltételeket és kondíciókat a hitelszerző-
dés, a Bank mindenkor hatályos vonatkozó 
Hirdetménye(i), az Általános Üzletszabály-
zat és általános szerződési feltételek, vala-
mint a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabály-
zat tartalmazza. A bank a változtatás jogát 
fenntartja, a bankot jelen tájékoztató nem 
kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyúj-
tásra. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban 
tájékozódhat.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

Segélyezés változása

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.

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 6230 példányban

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: április 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 8.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: március 18., április 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: március 25., április 22.

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

Március 1-től éles váltás történt az 
állam és a helyi önkormányzatok 
segélyezéssel kapcsolatos felada-
taiban, és átalakult a finanszírozás 
rendszere is.
A megelőző jegyzői hatáskörben 
lévő aktív korúak ellátásának meg-
állapítása a járási hivatal hatáskö-
rébe került át. Az ellátás keretében 
foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás, valamint egészségkárosodá-
si és gyermekfelügyeleti támogatás 
állapítható meg, ez utóbbi a meg-
szűnő rendszeres szociális segély 
helyébe lépett. Március 1-jétől a 
szabályozás nem tartalmaz a lakás-
fenntartási támogatásra, az adós-
ságkezelési szolgáltatásra, a mél-
tányossági ápolási díjra, valamint 
a méltányossági közgyógyellátásra 
vonatkozó támogatást. 
Az önkormányzat „települési támo-
gatás” jogcím alatt – amely a márci-
us 1. előtt működött önkormányzati 
segély helyébe lép – adhat segítsé-
get a rászorulóknak. A képviselő-
testület megalkotta a „települési 
támogatás” keretében nyújtott ellá-
tások jogosultsági feltételeit. 
A lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez települési 
támogatás nyújtható.
A „támogatás megállapítása a pol-
gármester hatásköre” előterjesztést, 
amit a szavazásnál a képviselő-
testület elfogadott, rába Kálmán 
kifogásolt. szerinte ezt a hatáskört a 
szakbizottságnak kell gyakorolnia. 
A képviselő állásfoglalása szerint a 
szociális bizottságnak tudnia kell, 
hogy ki és miért szorul rá hosszabb 
időn keresztül a segélyekre, ismernie 

kell a rászorultság okát. A képviselő 
szerint a szakbizottság írhasson elő 
a rászorultra vonatkozó kötelezett-
séget. A válasz szerint a hatáskör 
megváltozásának nincs jogi akadá-
lya. Az ügyintézés határideje 21 nap, 
de ennél a hivatal sokkal rövidebb 
határidőn belül folyósítja a segélyt. 
Bizottsági hatáskörbe történő so-
rolás esetén biztosan előfordulna a 
21 nap túllépése. Dr. zalán Gábor 
jegyző szerint az igénylők jönnek 
délelőtt, aztán délután már kérde-
zik a – szakmai és helyzetismerettel 
rendelkező – szakügyintézőt: mikor 
lesz a kifizetés. Azért kérik a segélyt, 
mert azonnal szükségük van a pénz-
re. A jegyző szavai szerint a szociális 
segélyezésnek nem az a feladata, 
hogy „tanulmányt írjunk, vagy élet-
vezetési tanácsokat adjunk, hanem 
a létfenntartás aktuális problémái-
nak a segítése”. 
A bizottsági hatáskör biztosan lassí-
taná a folyamatot, és előfordulhat-
na, hogy a szakbizottságnak heten-
te többször is kellene üléseznie. Az 
elhangzott adatok szerint az elmúlt 
évben 775 fő részesült segélyezés-
ben, és egy-egy fő több jogcímen is 
kaphatott támogatást.
Básthy Béla alpolgármester szerint 
a munkanélküli életmóddal való 
megélhetés biztosítása mostanra 
már nehézkes feladat lett. A cél az 
lenne, hogy a rászorulók élethely-
zetének javítására nagyobb összeg 
állna rendelkezésre.

Kámán Z
A rendelet  megtalálható:  www.
koszeg.hu/hu/onkormanyzat/
testulet/rendeletek

Magánút
Február 26-án a közterületek elne-
vezéséről szóló határozatot módosí-
totta a képviselő-testület a törvényi 
változások szerint. A korábbiakhoz 
képest változatlan, hogy a házszám 
elhelyezése az ingtan tulajdonosá-
nak kötelessége. 
Magánút elnevezésére tulajdonosa 
kérelmére, vagy a magánút elneve-
zésének kezdeményezéséhez törté-
nő hozzájárulása esetén a képvise-
lő-testület jogosult.
Így a jövőben a magánút is kap-

hat utcanevet. Előfordul, hogy az 
építési telek mások tulajdonában 
lévő, de útként nyilvántartott terü-
leten át közelíthető meg. Az építési 
telekre ház épülhet, és oda jog-
szerűen beköltözhetnek. A lakcím 
létesítésének feltétele, hogy azt 
tartalmazza a nyilvántartás. Egy 
település illetékességi területén va-
lamennyi jogerős, használatbavételi 
engedéllyel rendelkező lakóépület 
szerepel a nyilvántartásban. Ezen 
nyilvántartás alapján indulhatnak 
el a mentők, a tűzoltók a mentés 
helyszínére. Kőszeg város címjegy-
zéke 131 utcanevet tartalmaz. 
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Ford B-MAX 
TECHNOLOGY 1.0 EcoBoost 

100LE, fehér
3.990.000 Ft*

3 automata klíma
3 első-hátsó ablakemelők

3 SYNC tecnológia

* Az ajánlat új Ford modellek vásárlása esetén, Ford Credit Bruttó vételárkedvezmény akció keretében 2015.01.01 és 2015.03.31. között megkötött vevőszerződésre és forgalomba helyezés illetve a készlet erejéig érvényes. A Ford Credit
Bruttó vételárkedvezmény kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint alapon. A legkisebb finanszírozott összeg: 800 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Referencia THM forint alapon 10,37% - 15,01%, amely
2 000 000 Ft finanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója,
a Lombard Lízing Zrt nyújtja. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 4.9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 114 g/km.

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

Tájékoztató
A pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátások rendszere 2015-ben 
jelentősen módosul. Az állam és az 
önkormányzat segélyezéssel kap-
csolatos feladatai különválnak. A 
helyi önkormányzatok felelőssége 
növekszik a helyi közösség szociális 
biztonságának erősítésében, a szo-
ciális segélyek biztosításában.
Az átalakítást érintő fő szabályozási 
elemek 2015. március 1-jén léptek 
hatályba.

A segélyezési rendszer az állam és 
az önkormányzatok közötti feladat-
megosztás a szociális ellátások biz-
tosítása területén átalakul:
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő 
aktív korúak ellátásának megálla-
pítása a járási hivatal hatáskörébe 
kerül. Az aktív korúak ellátása ke-
retében kétféle ellátástípus állapít-
ható meg:
• a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás,
• az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (új 
ellátás, a korábban rendszeres szo-

ciális segélyre jogosultak egy része 
erre válik jogosulttá).
Az aktív korúak ellátásával kap-
csolatos kérelmek benyújtására az 
alábbi helyszíneken lesz lehetőség:
• a járási hivatalnál (9730 Kőszeg, 
Kossuth u.15.),
• a településeken működő ügyse-
gédeknél az alábbi helyszíneken és 
időpontokban:
HOrvátzsIDánY, csepregi u. 5. – 
csütörtök: 13.00-15.30 óra
vELEM, rákóczi u. 73. – szerda: 
09.00-14.00 óra

BOzsOK, sibrik Kastély, rákóczi u. 
1. – csütörtök: 08.00-12.00 óra
LuKácsHázA, szombathelyi u. 2. 
– kedd: 08.00-12.00 óra
KŐszEGszErDAHELY, Kossuth u. 
5. – szerda: 08.00-12.00 óra
• a kérelmező lakcíme szerinti il-
letékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál (csak 
közreműködő szervként jár el),
• a kormányablakoknál (csak köz-
reműködő szervként jár el):
KŐszEG, Jurisics tér 6.
csEprEG, széchenyi tér 27.
 

Február 2-től Kormányablak műkö-
dik Kőszegen a Jurisics tér 6. szám 
alatt. nem kell előre telefonon 
időpontot kérni, hanem az érkezés 
sorrendjében kezdődik az ügyin-
tézés. Dr. Kapiller sarolta a járási 
hivatal vezetőjétől kértünk tájékoz-
tatást a jellemző ügycsoportokról. A 
teljesség igénye és lehetősége nél-
kül a kormányablaknál a következő 
ügycsoportok intézhetőek:

• klasszikus okmányirodai ügyek 
(pl. személyi igazolvány, útlevél, 
lakcímkártya, vezetői engedély, 
jármű eladásának és tulajdonjo-
ga megszerzésének bejelentése, 
üzembentartó személye változásá-
nak bejelentése, parkolási igazol-
vány),
• egyéni vállalkozással kapcsolatos 
ügyek,
• azonnal intézhető ügyek: pl. a 

papír alapú hiteles tulajdoni lap 
másolat és a nem hiteles másolat, 
illetve a hiteles térképmásolat,
• továbbítás céljából előterjeszthe-
tő beadványok: például az európai 
egészségbiztosítási kártya iránti 
kérelem, nyugdíjfolyósításhoz kap-
csolódó bejelentés (szolgálati idő 
kiszámítása), utazási költségtérítés 
iránti kérelem, nevelési ellátásra 
való jogosultság iránti kérelem 
(családi pótlék),
•  ügyfélkapu regisztráció.

további kormányablakban intéz-
hető ügyekről tájékozódhat az 
515/2013. (XII. 30.) Korm. rende-
let a kormányablakokról c. jogsza-
bályból.
Előzetes időpont egyeztetés nélkül 
keresheti a (Kőszeg, Jurisics tér 6. 
szám alatt) Kormányablak ügyinté-
zőit a következő időpontokban.

Hétfő:  7.00–17.00; 
Kedd: 8.00–16.00; 
szerda:  8.00–16.00; 
csütörtök:  8.00–18.00; 
péntek:  8.00–14.00. 

Bejelentkezés nélkül
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az elmúlt néhány évben jelentős 
változások – mondhatni gyökeres 
átalakítások mentek végbe a ma-
gyar közigazgatásban, mely szinte 
minden állampolgárt érint. 

Az átalakítások legfőbb célja és 
oka az volt, hogy az emberek a 
hivatalos ügyeiket a lakóhelyükhöz 
minél közelebb, és minél egysze-
rűbben intézhessék. Ezért jöttek 
létre 2013-ban a járási hivatalok, 
melyek az addig megyei szinten 
(szombathelyen) intézhető ügyek 
mellett az önkormányzatok által el-
látott államigazgatási feladatokat is 
átvettek. Így például az okmányiro-
dák is a járási hivatalok keretében 
működtek tovább. Ezt Kőszegen 
talán nem is vették nagyon észre 
az ügyfelek, mivel minden a régi 
helyén maradt. Az okmányirodák 
továbbfejlesztése révén – a ma-
gasabb színvonalú és egyszerűbb 
ügyintézés érdekében – létrejöttek 
a kormányablakok. Ez Kőszegen 
február 2-án történt meg, azonban 
egyúttal a helyszín is megváltozott, 
mert a polgármesteri hivatallal 
szomszédos épületbe (Jurisics tér 
6.) költözött az „okmányiroda”. 
Most már ide kell menni például 
a jogosítvánnyal, a forgalmi enge-
déllyel, az útlevéllel, a személyiga-
zolvánnyal vagy lakcímváltozással 
kapcsolatos ügyintézés miatt. Úgy 
gondolom, hogy akkor éri el igazán 
a célját, ha ezt az ügyfelek is minél 
előbb megszokják, és mindenkiben 
tudatosul az ügyintézés új helyszíne 
és rendje (nem kell előzetesen idő-
pontot kérni)!
Ennek érdekében igyekeztem ezút-
tal is tájékoztatni a tisztelt Olvasót, 
a Kedves Kőszegieket!

Huber László
polgármester
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Elszállítják a szennyvizet
Az elmúlt év március 27-én a kép-
viselő-testület önkormányzati ren-
deletet alkotott a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről. Ezek szerint:
÷A tulajdonos köteles a közszol-
gáltatást szükség szerint, de 
legalább évente egy alkalommal 
igénybe venni úgy, hogy éven-
te a tényleges vízfogyasztása 
legalább 60 %-ának megfelelő 
háztartási szennyvíz közszolgál-
tatóval történő elszállítását köte-
les számlával igazolni, kivéve, ha 
a tulajdonos okirattal igazolja, 
hogy a tényleges vízfogyatásából 
szennyvíz nem keletkezett. Ez a 
szabály érvényes az üdülőingat-
lanok és az időlegesen használt 
ingatlanok tulajdonosaira is.”
A szennyvíz elszállítása a Kőszegi 
városüzemeltető Kft. feladata.
A kft. – az önkormányzat támo-
gatásával – vásárolt egy db Mtz 

gyártmányú BELOrusz 820 típu-
sú traktort, amelyhez tartozik egy 
AGrOGÉp gyártmányú, DEtK128 
típusú 7 m3 űrtartalmú szippantó 
tartály. A nonprofit kft. a szolgáltatást 
díj megfizetése ellenében végzi el.
A Kft.-től kapott tájékoztató szerint 
az elmúlt évben 127 alkalommal 
643 m3 szennyvizet szállítottak el 
szombathelyre, az erre a célra ki-
jelölt lerakóba. A szállítás köbmé-
terenkénti  bruttó díja  2177 Ft. A 
képviselő-testület által meghatá-
rozott díjtétel 414 Ft/m3 értékkel 
kevesebb a szolgáltató által kal-
kulált összegnél. Az adatok szerint 
elfogadott lett a talajba jutás esetén 
a környezetet károsító szennyvíz 
elszállítása.  Az érintett lakosság el-
fogadta az önkormányzati rendelet 
célját. A szolgáltatást végző kft. a 
munkát nehezítő domborzati viszo-
nyokkal szembesült. több esetben 
a szennyvízgyűjtő aknát az úttól 
távol építették meg, jelentős szint-

különbséggel. Az első időszakban 
20 méter szívó állt rendelkezésre, 
amit egy újabb 20 méterrel kellett 
toldani a munka elvégezhetősége 
érdekében. A szivattyúzásnál a fizi-
ka törvényei érvényesülnek, hiszen 
az út szintjéhez képest mélyen lévő 
aknákból nem tudják kiszivattyúzni 
a szennyvizet. szerencsére kevés az 
ilyen akna, de előfordul. 
Egy korábbi felmérés szerint a 
Kőszeg szennycsatornával el nem 
látott területén élők 2012-ben 
egy alkalommal sem rendelték 
meg szennyvízgyűjtő aknájuk tar-
talmának elszállítását, tény, hogy 
2012-ben a hegyoldalban lévő 
József-forrás, illetve Kövi-dűlői kút 
vízét megvizsgálta az ántsz, és a 
sérülékeny vízbázis okán nem en-
gedélyezte ezek használatát, külö-
nös tekintettel a nem szabványos 
szennyvízgyűjtők és kivezetők miatt 
fellépő fertőzésveszély miatt.

Kámán Z
A szennyvíz elszállítása megrendel-
hető a 94/562-210 és a 94/562-
217-es telefonszámon.

A Földforgalmi törvény módosítá-
sa során a parlament bevezette a 
„rekreációs célú földszerzés” fogal-
mát, amely „a földművesnek nem 
minősülő belföldi természetes sze-
mély vagy tagállami állampolgár 
által a települési önkormányzat 
tulajdonában álló és határozattal 
ilyen célú megszerzésre kijelölt, 
legfeljebb egy hektár területnagy-
ságú föld megszerzése abból a cél-
ból, hogy a szerző fél a földet saját, 
valamint az együtt élő családtagjai 
szükségleteit meg nem haladó 
mértékben használja és szedje an-
nak hasznait”.
Ezzel lehetővé vált, hogy az ön-
kormányzat a földműveseken és 
a mezőgazdasági termelőszövet-
kezeteken kívül más személyek 
számára is használatba adhasson 
mező- és erdőgazdasági hasznosí-
tású földeket. Ehhez a képviselő-
testületnek ki kellett jelölni az erre 
a célra hasznosítható területeket. 
Február 26-án erről hozott döntést 
az önkormányzat, kijelöltek a város 
külterületén és zártkertjében lévő 
28 db földterületet a „rekreációs 

célú földszerzés” megvalósítása 
érdekében. A kijelölés nem állan-
dósult állapotot jelent, az bővíthető 
és csökkenthető. A terület öt évre 
adható bérbe, 10 Ft/m2/év bérleti 
díj megfizetése mellett. A képvise-
lők egyhangúan elfogadták azt a 
javaslatot, hogy a bérleti szerződés 
lejártát követően a területet koráb-
ban használó követelést nem tá-
maszthat a bérbeadóval szemben. 
A területen építési engedélyhez 
kötött épület nem emelhető. Az el-
fogadott szerződéstervezet részle-
tesen foglalkozik a két fél jogaival 
és kötelezettségeivel.
A törvényi változások miatt módo-

sult az, hogy a Kőszegi Kertbarátok 
Egyesülete által bérelt, és a tagja-
inak továbbadott, zártkertben és 
külterületen lévő – rekreációs célú 
földszerzésű – földterületek esetén 
a szerződést a jövőben az egyesü-
let helyett a kiskerteket használó 
magánszemélyekkel kell megkötni. 
Aki a 28 db megjelölt földterületen 
rendelkezett bérleti joggal, azzal a 
bérleti szerződés lejártát követően 
„az új szabályozás szerint köthető 
meg a szerződés”.
A belterületen lévő bérleti szerző-
désekre nem vonatkozik a szabá-
lyozás.

KZ

Földszerzés
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Tervek a jövőről
Február 26-án a képviselő-testület 
előzetesen jóváhagyta a 2030-ig 
előre mutató „Írottkő program vízió 
alapú Fejlesztési stratégiát”.
Huber László polgármester szavai 
szerint 2013-ban elindult egy kö-
zös gondolkodás a vidékfejlesztési 
és a területfejlesztési szakembe-
rek közreműködésével, hogy ki-
dolgozzák a kistérség fejlesztési 
stratégiáját. A munka elvégzését a 
KrAFt program is indokolta. A tér-
ség döntésthozó önkormányzatai 
megbízták az Írottkő natúrparkért 
Egyesületet a vízió alapú koncep-
ció elkészíttetésével.  A városvezető 
kiemelte a térségfejlesztő hatást, 
annak elemzését, hogy az egyes 
településeken történő fejlesztések 
miként hatnak a másikra. A komp-
lex tervet, a víziót a natúrpark ki-
bővített elnöksége hagyja jóvá. A 
háromszáz oldalas tanulmány táb-
lázatokkal, grafikonokkal szemlél-
tetve elemzi a térség helyzetét. 
A tanulmány adatai szerint a kő-
szegi kistérség 38%-át erdő borít-
ja. A 2000 – 2010 időszakban a 
térségben 8,1 km2-rel (9,9%-kal) 
csökkent a regisztrált, mezőgazda-
ságilag művelt területek nagysá-
ga. A térség közkedvelt célpont a 
természetet, friss levegőt kedvelők 
számára, vonzó a műemlékekben 
való gazdagsága miatt is. Amíg 
vas megye területén minden 147 
főre jut egy történelmi időszakokat 
visszaidéző épület, „műemlék”, ad-
dig a kőszegi kistérségben minden 
48-ik lakosra jut egy. A kistérség 
területén 2012-ben 668 kulturális 
rendezvényt tartottak.
több olyan elhagyott műemlék van, 
amelyeket új funkciókkal lehetne 
megtölteni a felújítást követően. A 
Kőszegi-hegységben is találkozhat 
az arrajáró pusztuló épülettel, de 
van felújított, feladattal ellátottra is 

jó példa. A turistáknak nem elég-
séges a műemlékek és a termé-
szeti értékek megléte, különböző 
szolgáltatásokat, programokat is 
igényelnek.
A térségben tíz regisztrált szőlőter-
melő gazdálkodik, ugyanakkor több 
száz kisméretű pincészet is megta-
lálható, amelyeket az alacsony fokú 
együttműködés jellemez. A szigorú 
előírások és jogszabályok pedig 
nem teszik lehetővé számukra a 
piacon való megjelenést. 
A tanulmány kiemelten használja a 
„nyitott, önfenntartó, öngondosko-
dó térség” fogalmakat. 
Február 26-án a képviselők tár-
gyalták az előterjesztett fejlesztési 
stratégiát. Keszei Balázs szerint 
kevés a terv a helyzetelemzéshez 
képest. Huber László polgármester 
szerint a stratégia vízióra épült, de 
a „földre kell leszállni és a prioritá-
sokat kell megtalálni”. A klimatikus 
gyógyhely megvalósítása érdeké-
ben komoly volt a szándék, de a 
befektetők akaratával nem talál-
kozott. A városvezető arról beszélt, 
hogy az elmúlt években a városban 
intenzíven megvalósult fejlesztések 
nemcsak a lakosság, hanem a tu-
risták érdekeit is szolgálta. Bakos 
György, a natúrpark elnöke szerint 
turizmusról akkor lehet beszélni, ha 
megtelik vendégekkel a többcsilla-
gos szálloda. A panziók is vonzzák 
a turistákat, de a méret miatt nem 
lehet tömeges a turistaforgalom. 
tóth Gábor arról beszélt, hogy a 
fürdőhelyekkel rendelkező váro-
sokban növekedett a vendégéjsza-
kák száma. A turizmusba a későbbi 
eredményért előre kell befektetni. 
plechl tibor hiányolta a kerékpáros 
centrumot. Keszei Balázs szerint a 
kerékpáros turista alig költ pénzt, 
cél lehet az autóval érkező turisták 
fogadása, akiket csak a 4-5 csilla-

gos szálloda „hozhat el” a kistérség-
be. Básthy Béla alpolgármester sze-
rint „Kőszeg önkormányzata nem 
foglalkozhat csak a város fejleszté-
sével, hanem azt kell elérnie: aki itt 
akar fejleszteni, annak legyen meg 
a fejlesztéshez szükséges környezet. 
Aki nem tervezi az itteni fejlesztést, 
annak legyen nyilvánvaló, hogy itt 
is van beruházásra lehetőség. A 
befektető nem fog idejönni, nekünk 
kell érte menni, és megmutatni neki 
a lehetőségeket.” A hotel kapcsán 
az alpolgármester azt gondolja, 
hogy kezd összeállni a „vonzerő-
nek” a kritikus tömege, amely gon-
dolkodásra készteti a befektetőket.  
plechl tibor szerint program nem 
kezeli partnerként a szombathelyi 
Erdészet zrt.-t, pedig elég nagy cég 
ahhoz, hogy néhány projektbe be 
lehessen vonni. Kifogásolta, hogy 
az ipari park kis súllyal szerepel a 
vízióban. Huber László polgármes-
ter szerint az ipari park létesítéséről 
a döntést a képviselő-testület már 
meghozta, a megvalósítása halad a 
jogi úton, és ezért nem kapott sze-
repet a víziók között.
Huber László polgármester ál-
láspontját is megfogalmazza a 
„Írottkő program vízió alapú Fej-
lesztési stratégia” eszközrendszerét 
összefoglaló írásos anyag a követ-
kezők szerint:
„Ahhoz, hogy a létrehozott anyag 
meghozza azt a hatást, amit a ké-

szíttetői várnak tőle, a programot 
folyamatosan gondozni kell: Figyel-
ni kell a lehetőségeket, ki kell ala-
kítani a partnerségeket, gazdát kell 
találni az egyes elképzelésekhez.”

Kámán Z

A projekt víziók között a követ-
kező programpontok szerepel-
nek a teljesség igénye nélkül:
• Kőszeg járás élelmiszer-ter-
melő kapacitásának erősítése.
• történelmi belváros turisztikai 
célú fejlesztése.
• nagyléptékű vízfelület kiala-
kítása (Kőszeg, Lukácsháza)
• Kreatív város - KrAFt prog-
ram (Kőszeg és térsége).
• Komplex kerékpárút-háló-
zat és infrastruktúra fejlesztése 
(Kőszeg járás turisztikai és agg-
lomerációs szempontból kiemelt 
települései).
• szemléletformálás és helyi 
ismeretek átadása diákok szá-
mára.
• Együttműködési hajlandóság 
és képesség növelése a térség-
ben.
• Georgikum – térségfejlesztés 
– integráció,   a természeti kin-
csek megfelelő kezelésével.
• szőlőhöz és borhoz köthető 
gasztronómiai kultúra fejlesztése.
• Kőszeg város turisztikai infor-
mációs rendszerének fejlesztése.

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

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz

                           Szombathely, 11-es Huszár út 196.

Készüljön a TAVASZra: fűnyírók, kapálógépek, fűkaszák, 
fűnyírótraktorok, motorfűrészek szakszerű, gyors javítása.

A javítás mellett üzletünkben megvásárol-
hatók a kertben, a ház körül, az erdőben 
használatos gépek és azok alkatrészei. 

Pihenőhely
Az elmúlt években a vasfüggöny volt 
határőrbázisának gondos felújításá-
val született meg a Keresztkúti Erdei 
pihenőhely a Kőszegi-hegyégben, 
Ausztriától párszáz méterre. A fel-
újítás során a természeti értékek 
megóvása volt az elsődleges cél. Az 
egykori tiszti lakásokból apartmano-

kat alakítottak ki. A pihenőhelyhez 
tartozó egy hektár területű parkban 
a természeti környezeten és a pano-
rámán kívül egy hatalmas kandal-
lóval rendelkező vendégfogadó (volt 
lovarda), hegyi borospince, erdei 
kápolna, játszótér, dísztó halakkal 
és vízinövényekkel, madárház, sza-
lonnasütők, langallósütő kemence, 
valamint szabadtéri grillező hely áll 
a turisták rendelkezésére.



 KŐszEG  És  v IDÉKE   XXv I I I . ÉvFOLYAM, 3 . s záM   2015 . Márc Ius  17 .  

6

sportról, az életről. A katonaság után Kőszegen 
a kenyérgyárban dolgoztam. A Haladás vezetői 
1974-ben a Máv-ba kihelyezett birkózócsoport 
vezetésével bíztak meg. Heti két-három edzé-
sünk volt, húsz-harminc fiatal látogatta azokat 
rendszeresen. Elvégeztem szombathelyen a se-
gédedzőit és a tF-en edzői minősítést szereztem 
1978-ban.  Meg kell említenem, hogy a pékség-
ben is igen jó volt a kollektíva, soproni zoli, tar 

Jani, vlasich Gyula bácsi és még sokan voltak a 
munkatársaim. Megértettük egymást. Bevihet-
tem a gyerekeket mérlegelni, megették az összes 
mazsolát, az sem volt baj. A gyerekekből négyen 
testnevelőtanárok lettek: Ficsor Bandi, tóth Bo-
tond, pusztai tomi, Dvorák Laci. A Dvorák Laci 
három olimpiára jutott el, többen eredménye-
sen szerepeltek Európa szintű versenyeken és a 
Magyar Bajnokságokon. nem akarom az érde-
meket magamnak vindikálni, de 11 évig nálam 
nevelkedtek és nálam lettek magyar bajnokok. 
szilveszterkor negyvenen voltunk a pincében, ők 
mind nálam birkóztak. Három generációt nevel-
tem a birkózósportnak. nagyon sok kiemelkedő 
tehetség volt a serdülők között, akik később már 
a felnőtt mezőnyben is folytathatták. 
– Tehát sikerült a prófétaság a saját hazád-
ban?
– nem olyan egyszerű ez. voltak szép eredmé-
nyeink, rengeteg fiatalt bevontunk a sportba. 
Egy sportvezetőnek, edzőnek mindig megcsil-
lan a remény, amikor egy kis srác odaáll eléje 
és látni az elszántságot a tekintetében, hátha ő 
a következő nagy tehetség. tőlem uborka, azaz 
Horváth László veszi át lassan az edzőséget, akit 
így fedeztem fel. Kőszeg vas megyében eléggé 
kiesik az élet sűrűjéből, földrajzilag távol van a 
nagy sportélettől.  veréb pista azonban most friss 

KávÉszÜ
n

Et

Kávészünet Karner Péterrel
 A birkózás olyan, mint a sakk

Családjában a negyedik generációs pék.  
Abban a szobában beszélgetünk, ahol 
meglátta a napvilágot. Mindig itt élt a fiú 
és lánytestvérével. Ő maradt „otthon”. Ra-
gaszkodik a házhoz. A felújítása legalább 
annyiban van, mintha újat épített volna. El-
férnek benne, amikor összegyűlik a család, 
az ebédlőben 14-en is körbeülik az asztalt. 
Az első részében volt az üzlet és az üzem. 
Az utcán, az ablakok felett ma is látható 
a pékség jelképe, a kifli. A háború során 
először nyilasok költöztek be, akik éjjel-
nappal tüzelték a katonai iratokat, aztán 
váltották őket az oroszok. Az államosítást 
azért úszták meg, mert lakás volt benne, 
így megmaradhatott a család tulajdonában. 
A nagyszülőket a háború után bevitték, de 
két nap múlva elengedték, rájöttek, így nem 
sül kenyér. Akkoriban Kőszegen a pékségek 
száma közelítette a huszat. Mindegyiknek 
megvolt a kuncsaftköre. Két intézménynek 
is sütöttek: a MÁV-nak és a Református  
Csecsemőotthonnak. A nagyapja hét test-
véréből négy fiú is pék volt. Természetes, 
hogy Péter is ezt a szakmát viszi tovább, 
nemrég elhunyt öccsével együtt. Sőt, most 
már az ötödik generációs egyik unoka, Oli-
vér is annak tanult. Öt unokája van, hárman 
birkóznak. A sporthoz nyolcadikos korában 
került közel, Szombathelyen a Füzesi Józsi 
bácsinál a Volán-Haladásban birkózott.  Ez 
nagyon fontos, mivelhogy Karner Péter 
neve és a birkózó sport összeforrt egymás-
sal. Az elmúlt évben – nagy büszkeségére 
– még a regionális Prima Primissima Díj 
jelöltjei közé is felkerült a neve. A szakmát 
Székesfehérváron tanulta ki, kollégista volt. 
Székesfehérváron volt péktanuló, az ITSK-
ba, az ipari tanulók sportkörébe iratkozott 
be. Később átment a Szondi SE-be, ahol az 
57 kg-os súlycsoportban birkózott. Buda-
pest közelsége nagy csáberőt jelentett, el is 
ment Hegedüs Csabával a Vasashoz. Akkor 
a CsSzK Moszkvát is megverték. Valahogy 
abba a csapatba nem sikerült beilleszked-
nie. Hazajövetele után bekapcsolódott a 
szombathelyi klub életébe. Nemcsak spor-
tolt, hanem fiatalokat tanított, edzett. Sze-
reti a birkózást, azt mondja olyan, mint a 
sakk, a szőnyegen előre ki lehet számítani, 
mire készül a másik.
– Mikor kezdődött edzői pályafutásod? 
– szabó Gyuláné, csáki Irénke vezette a sport-
iskolát, amikor a Haladáshoz igazoltam szé-
kesfehérvár után. Mindenki fiatal volt, köztük 
a Koronczai József, Gárdonyi László, nagyon jól 
éreztem magam velük, sokat beszélgettünk a 

erővel tesz ez ellen a helyzet ellen, vannak te-
hetséges gyerekei és figyelemre méltó eredmé-
nyei.  A prima primissima Díj-ra jelölésemnél az 
életmű-szerűséget emelték ki. Én vagyok a leg-
öregebb azok között, akik jelentősebb verseny-
zőket neveltünk, akik nemzetközi viszonylatban 
is jók voltak.  volt időszak, amikor főállású edző 
voltam, közvetlenül az osztrák munkavállalásom 
előtt.
– Úgy látni rajtad, hogy egészségileg is rend-
ben vagy, edzőtársaid szerint gyógyulásodhoz 
nagyban hozzájárult, hogy újra bekapcsolód-
tál az edzésekbe.
– Ezzel nem vitatkozom, túl vagyok egy infark-
tuson. Újra ott vagyok a Bersek iskolában az 
edzéseken, heti három alkalommal. Hál’ Isten-
nek tényleg gyorsan visszakerültem a rendes 
kerékvágásba. sokat lendít az emberen a si-
keresség is. Decemberben a Diák Magyar Baj-
nokságon egy tanítványom, pontyos Gábor a 28 
fős mezőnyben harmadik lett, úgyhogy csak az 
elsőtől kapott ki. Öt győzelemmel és egy vere-
séggel mindenkit megvert. Mellettem van pusz-
tai tamás a jelenlegi egyesület elnöke, sokat kö-
szönhetek neki is. De hát mindehhez kell olyan 
megértő, támogató családi háttér is, melyet én 
a feleségemtől, Évától mindig megkaptam. A 
rendszerváltozástól kezdve, Ausztriában dolgoz-
tam nyugdíjig, mellette edzéseket tartottam.
– Minek köszönhető a gyerekek ragaszkodá-
sa az edzőhöz?
– Hiteles emberekre van szükség, nem gúnyolják 
ki a gyerekeket, nem beszélnek velük fölénye-
sen, partnerként kezelik őket. Lehet, ez is ben-
ne volt a prima primissima Díjra jelölésemben. 
végül nem kaptam meg, de maga a gondolat, 
nagyon jól esett. A Magyar Birkózó szövetség 
örökös tagjává választott, és ez Kőszeget birkózó 
várossá avatta. A város is elismerte a munkám, 
kétszer kaptam meg a Kőszeg városáért díjat.   
   Kiss János
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Remény és gyógyulás
Hűvös szél, de vidám napsütés 
fogadta február 27-én délelőtt 11 
órakor az Egészségház avatására 
érkezőket. Mintha a sugarak is egy 
új kezdetet, a reményt hirdették 
volna. A reményt, amely annak az 
elvárása, hogy valami úgy fog tör-
ténni, ahogyan szeretnénk – mond-
ta ágh péter – amikor arról beszélt, 
hogy mostantól a kőszegieknek 
„a reményt és a gyógyulást, a 21. 
század színvonalán lehet adni itt, 
az új Egészségházban”. Az elmúlt 
időszakra emlékezve megjegyezte, 
hogy nem volt egyszerű, de „sokat 
kilincselve megszülethetett ez a 
ház, a remény háza.”
2004-ben készült el a város Egész-
ségterve, melynek egyik atyja a 
nemrég elhunyt Greguss László 
volt. A 2007-es aktualizálást kö-

vetően kezdődött a folyamat: a 
2012-es „Egészségügyi alapellá-
tás, egészségházak és járóbeteg-
ellátás fejlesztése” címmel jegyzett 
pályázat lehetőséget adott arra, 
hogy Kőszeg egy új létesítménnyel 
gazdagodhasson. 
Huber László polgármester úr kö-
szöntőjében sorra vette, mi is jelle-
mezte eddig a kőszegi egészségügyi 
ellátást: a gyermekorvosi rendelő 
és a védőnői szolgálat nehéz meg-
közelíthetősége, a több száz éves 
épület, a felnőtt háziorvosi rende-
lő akadálymentesítésének hiánya, 
korszerűtlen mellékhelyiségek, a 
szakrendelő elavult felszereltsége, 
amely „inkább muzeálisnak, mint 
korszerűnek” mondható. „Ezek a 
fő okai annak, hogy minden követ 
megmozgattunk azért, hogy Kősze-

gen is a 21. századnak megfelelő 
körülmények fogadják a betegeket, 
és nem utolsó sorban az ott dolgo-
zókat is” – mondta.
ágh péter közbenjárásának is kö-
szönhetően – a pályázaton elnyert 
200 millió forinton túl – rendkívüli 
kormányzati támogatást kapott Kő-
szeg, így összesen 362 millió forintot 
fordíthatott a város az Egészségház-
ra. Ez nagyon nagy eredmény, azon-
ban „még szükség lenne további kb. 
30 millió ahhoz, hogy a járóbeteg-
szakrendelőt” teljesen felszerelhes-
sük. Először a fül-orr-gégészet és a 
szemészet lesz ellátva új eszközök-
kel, a többi egység pedig rövidesen 
megkapja új bútorzatát. Ez összesen 
23 milliót tesz ki. A további 30 mil-
lióból kapja meg a többi részleg is 
a teljes orvosi felszerelését. Huber 
László reményét fejezte ki, hogy 
nyárra a teljes szakrendelő meg-
kezdheti gyógyító munkáját, melyet 
a kor követelményeinek megfelelő 

környezetben és orvosi eszközökkel 
végezhetnek majd az orvosok.
A szalagot ágh péter országgyűlési 
képviselő, Huber László polgár-
mester, peresztegi Imre a záÉv 
vezérigazgatója és Boros László a 
z-pannon Kft. ügyvezető igazgató-
ja vágta át. Az átadást követően az 
evangélikus, a református és a ka-
tolikus egyházak képviselői megál-
dották az új létesítményt.
A projektet a MApI zrt. készítette 
elő, a terveket a vasi A+B Építész 
Iroda Kft. dolgozta ki, a kivitele-
zést a záÉv Építőipari zrt. és a 
z-pannon Kft., az ellenőrzést a 
Kőberterv Mérnöki Kft. végezte. Az 
Egészségház szakmai szempontú 
megfelelősége érdekében „nagyon 
sokat segített és összefogta az érin-
tett orvosokat dr. pusztai Gergő”.
A megnyitón a Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes énekesei és tán-
cosai közreműködtek. 

Tórhárpád F.

Egészségünkre váljon!
novemberben elindult már az in-
gyenes autóbuszjárat, amely napi 
hat alkalommal segíti a lakossá-
got, hogy könnyebben elérhesse 
Kőszeg új egészségügyi központját. 
Az átadást követően kíváncsiskod-
tunk, mert például a gyermekorvo-
si rendelőt kritika érte, hogy nem 
elég tágas a váróterem a gyer-
mekkocsik számára. Megtudtuk, 
hogy – ha valóban szükség lesz rá 
– időjárástól védett kinti tárolási 
lehetőséget is fognak kialakítani. 
ugyancsak problémaként merült 
fel, hogy az ajtók hangszigetelése 
nem elégséges – a megoldáson 
már gondolkoznak.
polgármesterünket egyik „ígéretről” 
kérdeztük. Ez pedig a lakótelep fe-
lőli megközelítés lehetősége. „En-

gedélyes tervvel rendelkezünk a 
kerékpáros gyalogos útra, mely az 
áBc-től indul és az iskola mellett 
halad majd. A megépítés költsé-
gére az idei költségvetésben nincs 
forrás, de amint lehetőségünk lesz 
rá, meg fogjuk csinálni. Addig is, 
hogy ne sárban kelljen közlekedni, 
rövid időn belül építeni fogunk egy 
ideiglenes járdát a Deák Ferenc 
utca felöl” – tudtuk meg.
további megoldandó feladat, a 
gyalogos közlekedés biztonságának 
megteremtése a belváros irányá-
ból. A rohonci úton zebrát kellene 
kialakítani. A megoldást a múlt év-
ben már sürgette az önkormányzat, 
eddig azonban még nem történt 
érdemi előrelépés. (tudni kell, hogy 
ez az útszakasz nem a városé, ha-

nem a közútkezelő fennhatósága 
alá tartozik.) 
Egy avatás alkalmával mindenki 
örül az eredménynek., de nem is 
gondolunk arra, hány ember elő-
készítő munkája kellett a sikeres 
megvalósításhoz. A reflektorfénybe 
– az avatóbeszédbe – került nevek 
mellett, többeket is meg kell még 
említeni, hiszen az utóbbi évek 
egyik legnagyobb és legfontosabb 
eseménye az Egészségház elkészü-
lése. Amint az átadás napján is hall-
hattuk, raposa Helga volt bizottsági 
elnök és Dr. tóthné Dolgos zsanett 
volt osztályvezető tették meg az első 
konkrét lépéseket, vizsgálták a pro-
jekt szakmai feltételeit. A tervezés 
kezdeti szakaszában szima Andrea 
főépítész készített egy tanulmányt, 
amelyben azt vizsgálta, hogy a le-
hetséges helyszínek közül melyik a 
szakmailag legmegfelelőbb. 

A projektmenedzseri feladatokat 
németh Ildikó a városfejlesztési 
Osztály munkatársa látta el, aki 
nagy igyekezettel és lelkiismere-
tesen végezte fontos munkáját. A 
projekttel kapcsolatos feladatai a 
mai napig sem zárultak le. Meg 
kell még említeni Krizmanich Ist-
ván hasznos tanácsadói tevékeny-
ségét, mely elsősorban a pénzügyi 
területekre terjedt ki, de segített 
az eszközbeszerzésben is. A zöld-
mezős beruházás számos műszaki 
kihívásának megoldásában Újvári 
csaba tevékenykedett nagy szak-
értelemmel.
végül, de nem utolsó sorban Dr. 
pusztai Gergő abszolút pozitív, 
támogató hozzáállását kell meg-
említeni, mely során folyamatosan 
közvetített az orvosok és az önkor-
mányzat között.

TáF.
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Az égiek is tudják
A Jurisics térről szemerkélő esőben 
indult az emlékezők csoportja feb-
ruár 25-én a temetőfalon elhelye-
zett márványtáblához. A kommu-
nizmus áldozataira emlékeztünk. 
A mécsesek lángját a meg-meg-
lóduló szél tépázta, az alkonyat 
ereszkedni kezdett, amikor Móricz 
Imre, a Jurisich Miklós Gimnázium 
igazgatóhelyettese a mikrofonhoz 
lépett: „Az égiek is tudják, meny-
nyi fájdalomra, szomorú történetre 
emlékezünk ezen a napon” – kezd-
te beszédét. Felidézte személyes 
emlékeit, édesapja szavait, olyan 
a családból ismert történeteket, 
amelyekről a tankönyvek egészen 
másként szóltak.
Az emléknap, február 25-i dátu-
máról elmondta: „Kovács Bélát, a 
Független Kisgazdapárt főtitkárát 

1947-ben ezen a 
napon a kommu-
nistákkal szembe-
ni kiállása miatt a 
szovjet hatóságok 
– teljesen jogelle-
nesen – képviselői 
mentelmi joga el-
lenére letartóztat-
ták, és a szovjet-
unióba hurcolták.” 
személye jelképpé 
vált.
Felidézte az em-
léktáblán sze-
replő Waisbecker 
Jenő százados és 
Hersics György velemi bíró emlékét 
is, valamint a kőszegi ritter Anna 
sorsát, aki 1945 nyarán Budapes-
ten csak az előző este dagasztott 

kenyértésztát vitte a pékhez. A 
húszéves lányt a szovjet katonák 
„belökték az általuk kísért sorba, 
és hamarosan egy marhavagonban 

találta magát”. tizenkilenc hó-
napot töltött egy táborban, ahol 
követ fejtett. 1946-os hazaér-
kezése után hallgatásra kárhoz-
tatták, 1956-ban újabb, ávH-s 
megpróbáltatásokat szenvedett 
el. Hetvenhárom éves koráig 
hallgatott. „vajon hány hasonló 
sorsú ember élt környezetünk-
ben, akik soha nem mertek 
beszélni a velük történtekről?” 
– kérdezte a szónok.
A mécsesek lángját a meg-meg-
lóduló szél tépázta, az alkonyat 
ereszkedni kezdett, az emlék-
helyre koszorúkat helyeztek – 
nem feledünk! 
(verset mondott Kovács Már-
ton. A megemlékezést követően 
a KÖszHázban „A kőszikla és 

ami mögötte van” címmel Fazekas 
Johannával beszélgettek az érdek-
lődők.)

Tóthárpád F.

találta magát”. tizenkilenc hó-
napot töltött egy táborban, ahol 
követ fejtett. 1946-os hazaér-
kezése után hallgatásra kárhoz-
tatták, 1956-ban újabb, ávH-s 
megpróbáltatásokat szenvedett 
el. Hetvenhárom éves koráig 
hallgatott. „vajon hány hasonló 
sorsú ember élt környezetünk-
ben, akik soha nem mertek 
beszélni a velük történtekről?” 
– kérdezte a szónok.
A mécsesek lángját a meg-meg-
lóduló szél tépázta, az alkonyat 
ereszkedni kezdett, az emlék-
helyre koszorúkat helyeztek – 
nem feledünk! 
(verset mondott Kovács Már-
ton. A megemlékezést követően 
a KÖszHázban „A kőszikla és 

Ember ellen!
Velem: Február 28-án a kultúr-
házban emlékezett meg a lakos-
ság a kommunizmus áldozatairól. 
szél Józsefné polgármesterasszony 
köszöntő szavai után a falu lakója, 
Fekete Iván (87) beszélt a Gulagon 
töltött kilenc éves raboskodásá-
ról. szavaiban felidézte rabtársa-
it, azokat, akik a viszontagságos 
életük történetét már nem tudják 
megosztani másokkal. A kommu-

nizmus áldozatairól február 25-én 
emlékeztek meg a parlamentben, 
ahol már csak tizenketten vehettek 
részt a túlélők közül. Fekete Iván 
a háború után osztályidegenekkel 
tartotta a kapcsolatot, így ő is el-
lenséggé vált. sok-sok verés után 
meg kellett tudnia, hogy „még 
a maguk csontjaival sem kell el-
számolnom”. Majd ’47 szeptem-
berében küldték a Jeges-tenger 
partján lévő norilszkba, a nikkel-
bányába. Itt 360 méter mélyen a 
föld alatt dolgoztak mínusz tíz fok 

„melegben”, mert a földfelszínen 
mínusz harmincnál is hidegebb 
volt. Iván bácsi állítja, hogy az 
orosz emberrel nem volt semmi 
baj. A rendszer volt kegyetlen, és 
a kiszolgálói. A forradalom előtt, 
’56 januárjában érkezett haza 
az utolsó csoporttal. szavaiban 
arra kér mindenkit, hogy véssék 
emlékezetükbe, ismerjék meg ezt 
a korszakot, és akadályozzanak 
meg minden ember ellen elköve-
tett bűnt.

KZ

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!
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Megyei kitüntetések

Szenc – Március 15.
A hagyományokhoz híven a szenczi 
Molnár Albert Alapiskola diákjai az 
idén is megemlékeztek – több napon 
át – az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc kitöréséről. vasárnap 
iskolánk diákjai részt vettek a pozso-
nyi petőfi-szobornál megrendezett 
ünnepélyes megemlékezésen, majd 
szencen, a szabadságharcos Kisfa-
ludy-nemzetőrsírokra helyezték el a 
kegyelet koszorúit. A meg-
emlékezés-sorozat hétfőn 
az iskolánkban folytatódott 
diákjaink ünnepi műsorával. 
A tervek a tavalyihoz képest 
szolidabbak, ugyanakkor 
lényegre törő és élveze-
tes előadás a cél. A cél az, 
hogy rámutasson a sza-
badság értékére, a szabad 
élet milyenségére. A diákok 
gyakorlatilag egy felhívást 

közölnek, amely a szabadságért 
harcolók áldozatának tiszteletére 
és jogaink védelmére buzdít. Ezen 
az ünnepi napon straňák Emma és 
Baricza Karina szavalatait, valamint 
a rovensky Emma és Bors Miklós 
által közölt gondolatokat, az iskola 
énekkara korabeli dalokkal támasz-
totta alá. (A kép 2014-ben készült.)   

Mgr. Takács Róbert

Kiskőszeg
Kiskőszeg horvát neve Batina. A 
Duna és a szerb határ mellett, 
Magyarországtól 18 km-re fekszik 
Horvátországban. A hatszáz fős 
település közel 60%-a magyar. 
Az itt élők 1920-ban szakadtak el 
kényszerűségből Magyarországtól. 
A magyarságukat megtartották a 
nemzeti ünnepeink életük része. A 
Kőszeg és vidéke ezen lapszámának 
nyomdába küldése előtt kaptunk 
tájékoztatást a március 15. meg-
ünnepléséről radičev Máriától, aki 

sokat  tesz a falu közösségi életé-
ért. A Magyar Egyesületek szövet-
sége körében ünnepelték március 
15-ét. vörösmartonban tartották 
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 167. évfordulója tisz-
teletére rendezett központi ünnep-
séget. Koszorút helyeztek el Apostol 
János és Béni Izsák síremlékénél, 
ezt követően kezdődött a kulturális 
műsor. A szövetség autóbusza szál-
lította a környékbeli településekről 
vörösmartonra a résztvevőket. 

KZ
(radičev Mária tisztelettel köszönti 
a kőszegi ismertőseit.)

Március 13-án a megyeházán 
ünnepi közgyűlés keretében  ju-
talmazták azokat, akik tevékeny-
ségükkel sokat tettek a közvetlen 
vagy tágabb környezetük érdeké-
ben egy-egy szakterületen. Kősze-
gen és a térségben élők közül töb-
ben vehették át az elismerést.
vitéz Both Béla Emlékdíjat kapott 
Fekete Iván 87 éves nyugdíjas, 
aki a Gulagon 9 évet raboskodott. 
pável ágoston Emlékplakettet ka-
pott dr. habil. Lőrincz Zoltán, a 
Kaposvári Egyetem Művészettör-
téneti tanszék művészettörténésze. 
vas Megye Önkormányzata szol-
gálatáért Közigazgatási tagozata 
elismerést Sőbér Aurélia Kőszeg 
város polgármesteri Hivatala pénz-
ügyi és gazdálkodási osztályveze-
tője. vas Megye Önkormányzata 
szolgálatáért Oktatási tagozata el-
ismerést kapott dr. Mátrai István, 
a Jurisich Miklós Gimnázium taná-
ra, a város korábbi önkormányzati 
képviselője. vas Megye Önkor-
mányzata szolgálatáért Kulturális 
tagozata elismerésnek örülhetett 
Scheer Bernadett a Kőszegi 
vonósok koncertmestere, zeneta-
nár. A vas Megye Önkormányzata 
szolgálatáért Egészségügyi tago-

zata elismerés tulajdonosa lett dr. 
Vágó Attila Lukácsháza központú 
mikrotérség háziorvosa. vas Me-
gye Önkormányzata szolgálatáért 
szociális tagozata elismerést ka-
pott Raposa Helga, a szociális 
és Gondozási Központ vezetője, 
Fábiánné Domján Mária, a vas 
Megyei Időskorúak szociális Inté-
zete Acsád – nyugdíjasok Kőszegi 
Otthona osztályvezető ápolója. vas 
Megye Önkormányzata szolgála-
táért Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
tagozata elismerést kapta Szilágyi 
Imre a kőszegi sOs-Gyermekfalu 
területi igazgatója, Szilvágyi 
Zoltánné Dr. nagy László EGYMI 
Leány Gyermekotthona csoportve-
zető nevelője. vas Megye Önkor-
mányzata szolgálatáért Ifjúsági 
tagozata elismerést kapott Tóthné 
Szakál Erika a Dr. nagy László 
EGYMI Kollégium nevelőtanára. A 
vas Megye Önkormányzata szol-
gálatáért sport tagozata elismerést 
vett át Hani Tibor a Jurisich Miklós 
Gimnázium tanára. vas Megye Ön-
kormányzata szolgálatáért Kisebb-
ségekért tagozata elismerést kapott 
Schneider Katalin a Kőszegi plé-
bánia Hivatal, az árpádházi szent 
Margit Iskola tanára, hitoktatója.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

Március 15.
Délután fél 5-kor volt Kőszegen 
az 1848/49-es szabadságharcról 
a megemlékezés. A fúvósok meg-
szólaltatták a Himnuszt, majd vass 
Albert: Üzenet haza versét mondta 

el paley Anett. Dr. Kondora Bálint 
a megyei közgyűlés alelnöke petőfi 
„Erős Isten őrzi gondosan a magyar 
nemzetet” szavaival kezdte a be-
szédét. Március olyan fordulópont a 
nemzet életében, amelyet minden 
magyar állampolgár magáénak 
érez. Az ünnep üzenete a „nemzet 
erejére, bátorságára és szabadság-
vágyára emlékeztet. Arra az erőre, 
amely már sokszor bizonyította, 
hogy közösen bármire képesek 
vagyunk. … A ’48/49-es hőseink 
hittek abban, hogy Magyarország 
meg tud állni a saját lábán. Miért 
ne hinnénk mi is ugyanezt?”
A beszédet követően pócza zoltán 
arra emlékeztette a jelenlévőket, 
hogy március 16. a magyar zászló 
és címer napja 2015-től.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

 Párizsi Rúd
(Pick Szeged Zrt., Co-op Hungary Zrt.)

si Rúd
Zrt Co-op Hungary Zrt )

2015. március 18 - március 31.

2015. március 19 - március 21. 2015. március 26 - március 28.

K szegi
 akcióink

Kométa
Mindennap Finom!
Soproni Felvágott
(Kometa 99 Zrt.)

Riska Séf Tejföl 
20%, 1 kg
(Alföldi Tej Kft.)

Rama Margarin Kocka
250 g, 796,-Ft/kg
(Unilever Magyarország Kft.)

ama Margarin Kocka

Univer Majonéz
420 g +50 g, 
1061,70Ft/kg
(Univer Product Zrt.)

Douwe Egberts Omnia Silk
rölt, vákuum

250 g, 2396,-Ft/kg
(Douwe Egberts Hungary Zrt.)

bberert Os Omnimnia S kilkrtrts OOs Os imnimni SSa Sa Sa Silkilkilkilkilk

Nestea
Citrom vagy Barack
1,5 l, 199,33Ft/l
(Coca-Cola HBC
Magyarország Kft.)

arack
/l
BC Kõbányai Sör

4,3%, 0,5 l, 318,-Ft/l
(Dreher Sörgyárak Zrt.)

Viola Sertés Máj
el h tött (Viola-Hús Kft.)

Fornetti
Sajtos el kelesztett
(Fornetti Kft.)

Viola Sertés Oldalas
el h tött (Viola-Hús Kft.)

iola Sertés Oldalasiiola Sertés Oldalasé

Papírtörl
fehér, 2 réteg , 2 tekercs, 84,50Ft/
tekercs
(Forest Papír Kft., Co-op Hungary Zrt.)

fe
te
(

699Ft/kg

1399Ft/kg
599Ft/db 199Ft/db

499Ft/db

599Ft/db

299Ft/db

159Ft/db
+ü:24Ft

999Ft/kg

1159Ft/kg

169Ft/db

Vio
el h

339Ft/kg

KoszegiHirdetes_0309_02.indd   1 2015.03.10.   13:48:10
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40 éves textilesek
Március 6-án ünnepelte a Bútor-
szövetgyár nyugdíjas Klubja az 
alapításának 40. évfordulóját. A 
Jurisics-vár egykori turistaszál-
lójában, az újonnan kialakított 
KÖszHáz-ban közel negyvenen 
gyűltek össze 70 év feletti átlag-
életkorral. A legrégebbi klubtag 
címet varga Jánosné, panni néni 
érdemelte ki az 1984-ben történő 
belépésével. Egy évvel később lett 
nyugdíjas a fúvószenekar meg-
becsült tagja, pászner Jenő. A ko-
rábbi és mostani tevékenységét is 
értékelve, személyes tapasztalatai 
alapján Huber László polgármester 
a tagok második családjának is ne-
vezte a nyugdíjas klubot. Majd em-
léklapot adott át Müller Mihályné 
elnök részére, ilyen módon is tá-
mogatva a klub életét.
A négy évtized tevékenységéről 
reményi tibor számolt be. tiszte-
lettel beszélt azokról, akik már nem 
lehetnek közöttük, akikről a tagság 
egy perces főhajtással emlékezett 

meg. A klubot 1975-ben 70 fővel 
Bognár Ferencné indította útjára, és 
vezette 21 évig a mindenkori gyár-
vezetés támogatásával. Őt követve 
az elnöki teendőket p. Burus Gyula, 
a gyár egykori főtechnológusa vet-
te át, aki szintén igaz szívén viselte 
a textiles múltat, a textilmúzeum 
kialakítását, és a tagság össze-
tartását programok szervezésével. 
Amikor a feladat elvégzésére egyre 
kevesebb energiát tudott fordítani, 
akkor vette át az elnöki posztot az 
őstextiles reményi tibor. Ezt köve-
tően is a közös programok kapcsol-
ták összes a bútoros nyugdíjasokat. 
reményi tibor családi okok miatt 
adta át az elmúlt évben az elnöki 
feladatatokat a fiatalos lendület-
tel bíró Müller Mihálynénak, aki 
megszervezte az ünnepi ülést is. A 
szervezés munkaigényére utalva – 
a hölgyek nőnapi köszöntése előtt 
– elmondta, hogy „ennyit férfi után 
még sosem futottam”. Bejelentette, 
hogy júniusban egy napra elutaznak 

a Balatonra. Biztosította a tagságot 
a klubélet iránti elkötelezettségéről. 
Ehhez a gondolathoz is csatlakozva 
idézte fel egyik versét vlasitsné Bő-
sze Éva, aki – a klub indításában, 
gyári dolgozóként jelentős szerepet 
vállalt – így fogalmazott: „Mindig 
van köztünk valaki. Egy, aki a dol-
gát értünk teszi”.
A férfiak kedves szavakkal, és aján-
dékkal köszöntötték az asszonyo-
kat, akik elővették a humorukat 
és valósághűen válaszoltak. Majd 
a kívülálló számára igazi meglepe-

tésként hatott a „Kis lak áll a nagy 
Duna mentében” petőfi vers dalla-
mára előadott csasztuska, amely a 
nyugdíjasok életét foglalta össze. 
Az ezt követő zenei énekszámok 
után hihetetlenül táncos lendület 
vette kezdetét. A jókedv, az öröm 
látszott az arcokon.

Kámán Z
(A nyugdíjas klub vezetősége ez-
úton is köszönetet mond a JvMK 
vezetőségének, hogy a korábbi ta-
lálkozásokhoz is készségesen bizto-
sították a helyszint.)

Panni néni
varga Jánosné egy kedves, 86 
éves asszony, aki 35 évet dol-
gozott a Bútorszövetgyárban. 
Az egykori gyárban, amelynek 
termeiben még most is gyárta-
nak textilt, felvetőként dolgozott. 
panni néni készítette a sok ezer 
egymás mellett lévő fonalból a 
szalagot, amelyből a szövőgép 
keresztirányba bevitt vetülékeivel 
készült el a bútorszövet. A tős-
gyökeres kőszegi asszony szerette 
a munkáját, nem is akart másfélét 
végezni. A szomszédja segítségével 
lehetett a gyár dolgozója. több év-
tizedes három műszakos munka 
után 55 évesen mehetett nyug-

díjba. szívesen emlékszik vissza a 
múltra, a kommunista szombatok 
utórezgésére, amikor egy-egy köz-
cél érdekében végeztek társadalmi 

munkát, majd a sza-
bóhegyi vendéglőben 
folytatták a közösségi 
életet késő estig. ze-
nei kíséret nélkül éne-
kelték a népdalokat. 
panni néni szerette a 
táncot, tagja volt az 
’50-es években a gyár 
néptáncegyüttesének. 
A régi emlékeiből 
előbújt, hogy a tsz-
alakítás érdekében 
megtartott gyűléseken 
műsort adtak, majd 
a „színpadról” rögtön 

hazafelé indultak, és fiatalos tár-
sasági programokkal töltötték el 
az időt. Az asszony szép emlék-
ként őrzi a textiles múltját. Közel 

tíz éve nem járt már a gyárban. A 
textilgyártás virágzó időszakában a 
nyugdíjas találkozókra rendszerint 
visszajárt, hiszen szívesen fogadták 
az egykori dolgozókat. panni néni 
megőrizte azokat az emléktárgya-
kat, amelyeket ajándékként kapott. 
szívesen megy el a nyugdíjas klub 
rendezvényeire, mert a „jó itt lenni” 
érzés mindig megújulást ad. varga 
Jánosnénak van egy másik bará-
ti csapata is. A nyári időszakban, 
vasárnap délutánonként együtt 
vannak a portékában, mert szól a 
zene, lehet táncolni vagy énekelni. 
A zene és a tánc szeretetét panni 
néni bizonyította a Bútorszövetgyár 
nyugdíjas Klubjának 40. évforduló-
ján rendezett ünnepségen is.

Kámán Z

munkát, majd a sza-
bóhegyi vendéglőben 
folytatták a közösségi 
életet késő estig. ze-
nei kíséret nélkül éne-
kelték a népdalokat. 
panni néni szerette a 
táncot, tagja volt az 
’50-es években a gyár 
néptáncegyüttesének. 
A régi emlékeiből 
előbújt, hogy a tsz-
alakítás érdekében 
megtartott gyűléseken 
műsort adtak, majd 
a „színpadról” rögtön 
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II. Böllérverseny
Február 21-én tartották Lukács-
házán pincés és Kemencés nap ke-
retében a II. térségi Böllérversenyt. 
tizenöt település böllércsapatai 
kora reggel érkeztek a Biotájház 
területére, hogy felkészüljenek a 
disznóvágásra. Dr. Kondora Bálint 
a megyei közgyűlés alelnökének 
megfogalmazása szerint a Böllér-
verseny felkerült vas megye „ren-
dezvénytérképére”. szavai szerint a 
legnagyobb elismerést a résztvevő 
csapatok érdemelték ki, amelyek 
vendégszeretetből, ötletgazdag-
ságból kiválóan vizsgáztak. Este fél 
hatkor tartották az eredményhirde-
tést. A végső pontszámoknál na-
gyobb értéket képviselt a részvétel. 
Kőszegszerdahely polgármestere, 
a csapatkapitány takács péter 
„érezzük magunkat jól” szavakkal 
indította útjára a „sirató” és a dol-
gozó csapattagokat. A kihirdetett 
eredmények tükrözik a valóságot, a 
pontszámokban alig észlelhető kü-
lönbségeket. A független „bírósági 
tagok” jegyzeteikkel járták a csapa-
tokat, pontozták az előre meghatá-
rozott szempontok szerint az el-
végzett munkát. Különös figyelmet 
kapott a feldolgozás kategóriájá-
ban a hagyományőrzés, 
élénk szemek figyelték 
a vendéglátás miként-
jét. A feldolgozott disz-
nóhúsból 14 féle étel 
készült, hatfélét pon-
toztak, amit a verseny-
ző csapat azonosítása 
nélkül minősített a zsűri. 
Az összesített pontszám 
alapján az első helyezést 
Lukácsháza böllércsapa-
ta nyerte el 146 ponttal, 
és átvehették a kemencében sült 
ételért a különdíjat is, amelyett – 
a rendező falu önkormányzatának 
nevében – csejtei péter képviselő 
adott át a csapatvezető ifj. Albert 
csaba böllérnek. A cákiak keze a 
magasba emelkedett, amikor meg-
hallották, hogy 145 ponttal kiér-
demelték az ezüstérmet, amelyet 
paukovics Józsefné polgármester 
vett át. Kőszegfalva a bronzérmet 
nyerte el, a díjat jelképező okle-
velet emelte büszkén a magasba 
Gyarmati Kálmán. „szép volt fiúk, 
lányok” elismerő szavakat és okle-

velet kaptak a ne-
gyedik helyezett csa-
patok: Gyöngyösfalu, 
K ő s z e g d o r o s z l ó , 
K ő s z e g p a t y , 
Kőszegszerdahely, 
n e m e s c s ó , 
pusztacsó, Oszkó, 
Bük, Kőszeg, 
perenye, csepreg. A csömötei sző-
lőhegy pincés, kemencés gazdái, 
és a segítők – virág János főszer-
vező-polgármester szavai szerint 
– „szívüket, lelküket beleadták” a 
rendezvény sikere érdekében. Egy 
böllér szavai szerint ők azok, akik 
a„lovagrendet” is kiérdemelnék.
A rendfák, üstök, kések, katlan, szal-
ma előkésztése után, negyed nyolc-
kor a röfögéseket rövid sírás követ-
te. Elsőként a kőszegszerdahelyiek 
böllérkésére került röfit kísérte 
Bözsi néni (Balaskovics Erzsébet) 
siránkozó, visszaemlékező mon-
datokkal: „szegény coca mennyit 
kínlódtam vele. … Loptam miatta 
Bolfán kukoricáját.”.  A perzselés-
nél már az öröm éneke szólt Bakos 
József (Kőszeg) tangóharmonika 
zenéje mellett. A pusztacsóiak 
körbeállták a disznót, mielőtt az 

eszméletét vesztve földre omlott. 
A nemescsóiak felaprított zsemlére 
folyatták a vért. Egyik „ismeret-
len falu” állatának izomzata még 
rándult néhányat, mielőtt a bőr 
perzselését megkezdték a böllérek. 
A gyöngyösfalusiak „igyunk egy 
pálinkát” hagyományt folytatva 
kezdték el a feldolgozást. A kőszegi 
csapat forró vízzel végezte a mosást 
azért, hogy késsel könnyen le tudják 
vakarni a bőrről az égési nyomokat. 
A cákiak ősrégi módszerrel, szalma 
elégetésével perzselték a disznót.  A 
lukácsháziak a perzselésnél egy ifjú 

böllér segítségét is igénybe vették. 
A kőszepatyiak leégették a körmöt, 
miközben a módszerről tájékoz-
tatták az éppen akkor oda érkező 
pontozó bírót. pusztócsóról érkezett 
„pista néni” nem dolgozott, csak a 
férjére vigyázott, és szavai szerint 
abban bízott, hogy az idei 120 
kg-os malacvágás után jövőre már 
disznóvágás következik. Két böllér 
is tekerte a fatüzelésű perszelőt, 
amely ontotta kifelé a lángot. A 
feketévé vált állatra ráírták a falu 
nevét a közös fénykép kedvéért. 
Az asszonyok várták a rendfáról 
levágott húst feldolgozásra, meg-
tisztították a belet, amibe hurkát 
töltöttek, ugyanúgy, mint az ősök 
tették. A kőszegdoroszlóiak nagy 
lánggal perzseltek, a tisztítás első 
fázisában lapátot is igénybe vettek. 
Hosszú vasnyélre szerelt vakaró-

eszközt is használtak a 
gyöngyösfalusiak, akik-
nek a fehér kötényére 
rajzolt disznófej és kés 
jelezte, hogy felkészültek 
a böllérkedésre. A rend-
fára húzott, tisztított, így 
ételalapanyaggá válto-
zott disznót fűrésszel da-
rabolták fel. Ölbe fogták 
a karajhúst, amit „be-
szolgáltattak” az ingyen 
coca visszajáró része-

ként, ezzel ugyanazt tették, mint a 
többi csapat. A kőszegfalviak sváb 
rendszer szerint fürösztötték a röfit, 
majd aszta-
lon bontot-
ták fel.  A 
nemescsói 
„potya koca  
o s z t o g a -
t ó k ” - n á l 
m i n d e n k i 
do lgozot t , 
egyik böllér 
fél kézzel 
h a s í t o t t a 

fel a késével a rendfára húzott  
disznót. A kőszegpatyiak a lefe-
jezett disznót húzták fel a rend-
fára, a böllér óvatosan bánt a 
késével, vigyázva arra, hogy a 
belek tartalma továbbra is belül 
maradjon.
Délelőtt tíz órától a gencsi 
hagyományőrzők mutatták 
be a közönségnek az ősrégi 
disznóvágást.  Ekkortájt még 
kevés volt az érdeklődés, pe-

dig ilyenkor már minden pincés 
kemencés helyen elkészült a resz-
telt máj. néhány falu „előfőzés-
sel” készült a vendégfogadásra. A 
kőszegszerdahelyiek kocsonyát főz-
tek előző nap, a lukácsháziak füstölt 
kolbászt készítettek az ínyenc és a 
kora reggel éhes érdeklődőknek. 
Minden csapat bemutatta a falu 
jellegzetességeit, a régi, de meg-
őrzött eszközöket. Azok a fiatalok 
is olvashatták a bölcs igazságokat 
a kék színnel megírt falvédőkön, 
amelyeket ők eredeti környezetben 
nem láthattak.
A böllércsapatok a frissensültekből 
bőséges kóstolót adtak a vendé-
geknek. Egész nap volt ételkínálat, 
nem fogyott el minden már ko-
radélután, mint az elmúlt évben. 
Mindegyik csapat – elismerés érte 
– az „otthonról hozott” nemes ita-
lokkal kínálta az érkező vendége-
ket. A kemencés helyeken terjedő 
étel illata udvarias kiszolgálással 
párosult. volt sorban állás, de nem 
volt tolongás a fazekak előtt. Eb-
ben az évben nem volt pályázati 
lehetőség, így a háromezernél több 
látogató belépőjegy váltásával 
léphetett be a csömörei szőlőhegy 
sztráda minőségi útjára, hogy a 
hurka-, kolbász-, pecsenyesütés 
helyszíneire érhessen. 
Érdemes volt megérkezni. A vendé-
gek közül sokan a báli forgatagban 
töltötték el az éjszakát.

Kámán Z.

eszközt is használtak a 
gyöngyösfalusiak, akik-
nek a fehér kötényére 
rajzolt disznófej és kés 
jelezte, hogy felkészültek 
a böllérkedésre. A rend-
fára húzott, tisztított, így 
ételalapanyaggá válto-
zott disznót fűrésszel da-
rabolták fel. Ölbe fogták 
a karajhúst, amit „be-
szolgáltattak” az ingyen 
coca visszajáró része-

fel a késével a rendfára húzott  
disznót. A kőszegpatyiak a lefe-
jezett disznót húzták fel a rend-
fára, a böllér óvatosan bánt a 
késével, vigyázva arra, hogy a 
belek tartalma továbbra is belül 
maradjon.
Délelőtt tíz órától a gencsi 
hagyományőrzők mutatták 
be a közönségnek az ősrégi 
disznóvágást.  Ekkortájt még 
kevés volt az érdeklődés, pe-

Kőszeg

Pusztacsó

Lukácsháza
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A nőkért
Ólmod: Március 7-én disznót vág-
tak a férfiak azért, hogy nőnap 
alkalmából köszönthessék a falu 
lányait, asszonyait finom falatokkal. 
A 138 kg-os hízót rendfán bontották 

fel, de előtte még elkészült a közös 
fotó. A resztelt máj elfogyasztása 
után kezdődött meg a hús feldolgo-
zása tambura zene mellett. A lányok, 
asszonyok 16 órára kapták a meg-
hívót, az érkezőket egy szál rózsával 
köszöntötte Hergovich vincze polgár-
mester az önkormányzat nevében. A 

disznótoros vacso-
ra illatait messzebb 
is lehetett érezni, 
de a közös munka 
legszebb része volt 
a jelenlévők nagy 
száma. A kultúr-
teremben nem 
fértek el, így a Köz-
ségháza udvarán 
beszélgettek, bo-
rozgattak a finom falatok – disznó-
toros káposzta, hurka, kolbász, sült 
hús – fogyasztása után. Maradt étel 
bőven, amit másnap – jó emberek 

módjára – elosztottak. Jól sikerült, 
és kétnapos lett a „Hagyományőrző 
Horvát Disznóölés”.

KZ

Göngyösfalu
Február 28-án a Közéleti Klub 
vendége volt sütheő László vízügyi 
szakember. Az elmúlt lapszámban 
tévedésből bűnügyi szakembernek 
nevezett férfi egy játékos délutánt 
tartott a tornacsarnokban az ér-
deklődőknek. sütheő László szinte 
megszállottja a régmúlt korok táb-
lajátékainak, amelyek közül talán 
csak a sakk maradt fenn. Közel húsz 
játékot mutatott be a fiataloknak és 

a felnőtt generációnak, akik egy-
egy logikai lépésnél gondolkodóba 
estek. Délután öt óráig mintegy 60 
fő töltött el játékos perceket. 
Március 7-én virággal köszön-
tötték a hölgyeket. Iliás Márta és 
Hajnal Edit betanítása alapján a 
Dr. tolnay sándor iskola diákjai 
mutatták be műsorukat. 
Március 27-én tartják a Közéleti 
Klub következő előadását, amikor 
a Gyöngyösfaluhoz erősen kötődő  
pergel Gyula atya tart előadást 
Mindszenty József bíboros életéről.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
LAKATOS vagy VILLANYSZERELŐ 

vagy MECHATRONIKUS szakmunkást 
keresünk!

Osztrák cég magyarországi leányválla-
lata keres Kőszegi telephelyére porszó-
rópisztolyok, berendezések javítására, 
karbantartására valamint a raktárveze-
tésre munkatársat.

Feladatkör: 
 Raktárvezetés,
 Árufogadás és küldés
 Porfestő és festő szerszámok,   
 gépek javítása, karbantartása.

Elvárások:
 Önálló munkavégzés
 Jó technikai és szervezői érzék
 Német nyelvtudás
 B kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: KŐSZEG

Amit biztosítunk:
 Versenyképes jövedelem
 Hosszútávú munkalehetőség
 Betanítás
Kérjük küldje fényképes önéletrajzát az 
alábbi e-mail címre:
m.rudolf@p2-service.hu

P2 Wagner Service Kft.

Kőszeg, Rákóczi u. 30.

Műtrágyák és növényvédő szerek
forgalmazása

Vetőmagok árusítása

VASÁRNAPI NYITVATARTÁS! 
A Várkör (STEFI) zöldségbolt

éjszaka, vasárnap és ünnepnap továbbra is nyitva!!! 
Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

VASÁRNAPI NYITVATARTÁS! 

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber László polgármester 
személyesen is felkereste és gratulált a születés-
napjukat ünneplőknek: Balogh Ferencnek (90), 
Jenkei Edének (90), németh Józsefné Bognár 
Herminának (90) és reczetár Józsefnek (90).
Képeslappal köszöntötte tóközi Józsefné Mars 
rozáliát (91), Békei Istvánné Kutrovics Ilonát 
(93) és Horváth Jenőné Kiss Gizellát (91). 

Kiszsidány: több éves hagyomány immár a 
Kiszsidányi tavaszi bortúra, amelyre az idén áp-
rilis 18-án kerül sor. A rendezvény keretében 
a résztvevők a csepregi szőlőhegyről néhány 
borospince nemes nedűjének kóstolása után 
indulnak a Kiszsidányi forráshoz az erdőn ke-
resztül. Kiszsidányban a helyiek zsíros kenyér-
rel vendégelik meg a résztvevőket, és csepregi 
borosgazdák kínálják a hozzá való italt.

Bortúra

Epizód: A fiatal lánynak nehezen megy a 
csomagolás. Amikor sikerült a vevő bizta-
tására, így szólt a lány: „Köszönöm kedves 
szavait. Ma rossz napom volt.”

A Kőszegi testvérvárosi Egyesület osztrák és ro-
mániai fiatalokat és felnőtteket látott vendégül 
február 19-től. A háromnapos műhelyfoglalko-
zás-sorozat témája a fenntartható fejlődés volt. 
A csütörtöki nyitórendezvényen dr. Mátrai István 
egyesületi elnök köszöntője után dr. Kapiller sa-
rolta, a járási hivatal vezetője – nem kis megle-
petést és örömet szerezve –, a román küldöttség 
tagjait anyanyelvükön is üdvözölte. Básthy Béla 
alpolgármester, aki maga is tagja az egyesü-
letnek, szólt a Douzelage európai csoportjáról, 
amelynek tagja Kőszeg is, és amelynek képviselői 
Judenburgból és siretből (szeretvásár) érkeztek.
– Hogyan jöhetett létre ez a program? Mátrai 
István tanár urat kérdeztem.
– A projekt, amelynek címe „fenntartható fejlő-
dés a Douzelage városokban” teljes mértékben 
Európai uniós támogatással valósult meg az 
„Európa a polgárokért” program keretében. A 
kőszegihez hasonló rendezvényekre került sor 
négy másik Douzelage településen is, a záró 
rendezvény pedig áprilisban siretben lesz. 
A fenntarthatóság témakörében a műhelyfog-
lalkozások mellett tanulmányútra és kiállításra 
is sor került. A fiatalok megismerkedtek a Kraft 
projekttel, melyet nagy érdeklődéssel hallgat-
tak. A kapcsolódó műhelyfoglalkozást dr. Agárdi 
Izabella és dr. Bokányi péter vezetett. Az elő-
ismereteket egy tematikus városnézés során 
szerezték meg a jelenlévők. Keresztes Eleonóra 
úgy mutatta be a város néhány épületét, hogy 
az kellő alap lehessen a vitához. A beszélgetés 
központi gondolata akörül forgott, hogy miként 
lehet patinás épületeinket úgy megtölteni tarta-
lommal, hogy az fenntartható legyen, de a múlt 
értékeit se romboljuk le. 
A természeti értékeinkkel foglalkozó műhelymun-

kát Keszei Balázs, a gimnázium igazgatója vetí-
téssel illusztrált előadása vezette fel. rámutatott, 
hogy milyen sokszínű a Kőszegi-hegység botani-
kája. Megfogalmazódott a kérdés: Fenntartható-e 
ez a sokszínűség? Mit teszünk mindezért? 
A román delegáció prezentációjában a környé-
kükön található számos kolostor állagmegóvá-
sáról beszélt. A műhelymunka, amelyet Bancsó 
Andrea és M. tálos Ilona vezetett, a vegyszer-
mentes kertészkedéssel és szépségápolással 
foglalkozott. A gyakorlati munka során termé-
szetes anyagokból sampont, szappant (a képen 
vadász péter felvétele) és krémet készítettek. 
A szombati tanulmányút egyrészt a hagyomány-
őrzésről, másrészt a természeti értékek védelmé-
ről szólt. „részt vettünk a lukácsházi böllérnapon. 
A természetvédelmi, tájvédelmi munkáról szóló 
tájékoztatás után kézműves termékekkel, illetve 
hagyományos disznóölési szokásokkal ismerked-
hettek meg a fiatalok” – mondta Mátrai István.
A fenntarthatóság jegyében fotókiállítás is nyílt. 
Az azt követő műhelymunkát varga rebeka és 
cserkuti ádám irányította.  
Fantasztikus három napot töltöttek együtt a 
Douzelage fiataljai, és mint a zárszóban hallhat-
tuk: „Büszkék lehetünk diákjainkra, fiataljainkra. 
Lepold ágnes és nagy Marietta tanárok ezúttal 
a fiatalokkal teljesen egyenrangú vitapartnerek 
voltak. Örömmel állapítottuk meg: talán még-
sem kell féltenünk jövőnket.”

TáF.

A fenntarthatóság
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Nőnap
Kőszegdoroszló: A március 7-én 
megtartott nőnapi bálon egy-egy 
tánc erejéig kisorsolták a fiúkat/
férfiakat. szombaton este 19 órakor 
várták a férfiak szívélyes hangulat-
ban a falu lányait, asszonyait. Joó 
tamás polgármester az ünneplés 
okaként említette a nők értékének 
hangsúlyozását. Így fogalmazott: 
„Életünk minden jeles eseményén 
ott állnak mellettünk. senkivel nem 
kerülhet egy férfi olyan bensőséges 
kapcsolatba, mint Önökkel”. A ked-
ves szavakat a közösségi élet aktív 
szereplői, a színjátszó kör tagjai 
táncos bemutatóval viszonozta. 

Ezt követően a férfiak minden kis-
lányt / lányt / asszonyt / anyát / 
nagymamát virággal köszöntöttek. 
A képviselő-testület tagjai édes, sós 
süteménnyel kínálták a hölgyeket, 
akik megkóstolhatták a pogányi  
borosgazdák borait. A tombolatár-
gyak kisorsolásakor a zenekar már 
hangolta a hangszereit, és hajnalig 
szólt a zene a táncos lábúaknak. 
volt olyan lány, aki rövid alvás után 
kezdte utolsó vasárnapi munka-
napját. 
A lányok / asszonyok tisztelettel 
köszönik a program szervezőinek, 
a résztvevő férfiaknak a jól sikerült 
estét. 

KZ

A Szent Korona kálváriája
(Kedves Olvasó! 70 éve hagyta 
el a Szent Korona Kőszegen át a 
magyar földet. A Kőszeg és Vidé-
kében a 20 évvel ezelőtt megje-
lent írásunkat adjuk közre. Az el-
telt időben méltó változás történt, 
ma már megújított környezetben 
látogatható a Szent Korona őrzé-
si helye. A magyar nemzet törté-
nelmi jelképeit a parlamentben 
őrzik.)
1945. március 27-én az éjszakai 
órákban a szent Koronát, a koro-
názási jelvényeket, palástot és a 
szent Jobbot a nyolcfőnyi korona-
őrség az országhatárt átlépve az 
ausztriai Mattsee-be szállította. A 
történelmi ereklyéink utolsó ma-
gyar állomáshelye Kőszeg. Március 
18-tól itt, a Kálvária-hegy alatti 
bunkerban őrizték. A történelmi év-
forduló kapcsán dr. Bakay Kornélt a 
Kőszegi város Múzeum igazgatóját 
kérdeztük a történelmi tényekről.
– Horthy Miklós kormányzó 1944. 
október 15-i proklamációját köve-
tően vette kezdetét a koronázási 
jelvények keserves kálváriája. A 

koronázási ékszerek december 
6-án egy „Hangya” tehergépko-
csin érkeztek Kőszegre, a Gyurátz 
Ferenc evangélikus leánylíceum 
tornatermébe (ma: Mezőgazdasági 
szakközépiskola). A front közelsé-
ge, a szombathelyi bombázások 
miatt pajtás Ernő koronaőr-ezredes 
két nappal később úgy határozott, 
hogy a biztonságosabb velembe 
szállítják a rájuk bízott értékeket. 
Az egykori stierling-villa kertjében 
egy földbe ásott bunkerba helyez-
ték a nemzet ereklyéit tartalmazó 
vasládát. 
– Miért kerültek vissza Kőszegre?
– Még 1944 novemberében a 
Kálvária-hegy alatt megkezdték a 
biztonságos elhelyezésre alkalmas 
bunker építését. A munkákban kő-
szegi mesterek és katonák is részt 
vettek. Az építmény március 18-ra 
készült el. Két bejárata volt. A ke-
vésbé ismert az I. stációval szem-
beni. Amely évekkel ezelőtt beom-
lott. A másik a főbejárat, felette ta-
lálható az emléktábla. Mindkettőre 
bombabiztos vasajtót szereltek. Az 

egyik ajtó még a nyolcvanas évek 
közepén látható volt. A két bejárat 
Y-alakban csatlakozott a lefelé lejtő 
folyosóhoz. Ennek végén található 
a 6 x 9 m-es terem. A felette lévő 
9–10 m-es földrétegen keresztül 
szellőző nyílást is kialakítottak. Az 
építményt az 1992. augusztus 20-i 
korona ünnepségek előtt tártuk fel, 
illetve tisztítottuk ki. 
– Március 18-án kerültek ide a 
féltve őrzött kincsek.
– A koronaőrség éjjel-nappal vi-
gyázta a nemzettől elválaszthatat-
lan értékeket. A koronázási palástot 
és a szent Jobbot a mellette lévő 
Küttel-villában őrizték. Ebben a je-
lentős feladatban a katonaság is a 
segítségükre volt, hiszen a front ek-
kor már egyre jobban közeledett.
– Mikor és ki döntött a koronázási 
jelvények továbbszállításáról?
– pajtás Ernő koronaőr-ezredes. 
A határátlépést megelőző napok-
ban már egyértelművé vált, hogy 
a továbbiakban a biztonság nem 
garantálható. A „Hangya” teher-
autó 1945. március 27-én éjsza-
ka 11 órakor érkezett Kőszegre. A 
salzburg melletti Mattsee-ban áp-
rilis 26-án éjszaka a szent Koronát 

elásták a  földbe. A teljes biztonság 
érdekében még gyeptéglákat is 
elhelyeztek. A koronázási jelvénye-
ket, palástot, és a szent Koronát 
1946-ban az usA-ba szállították. A 
szent Jobbot 1945. augusztus 19-
én visszaadták Magyarországnak.
– Harminchárom évi távollét után 
kerültek vissza Magyarországra.
– A Magyar nemzeti Múzeumban 
egy  „közönséges” kiállítási tárgy 
lett. A későbbiekben új termet  ala-
kítottak ki az ezeregyszáz éves ma-
gyarság történelmi és jogi jelkép-
ének bemutatására A szent Korona 
semmiképpen sem kiállítási tárgy. 
Méltó helyet az Országházban kap-
hatna, felállítva mellé a koronaőr-
séget. Múzeumi bemutatásra csak 
a jogar és az országalma alkalmas. 
A Himnusz költője, Kölcsey Ferenc 
így fogalmazott: „A szent Korona 
a magyar államnak megszentelt 
jelvénye, jelenti azt a közhatalmat, 
amely a népben van, jelenti az 
alkotmányos uralmat, az alkotmá-
nyosan megosztott közhatalmat, 
jelenti a szent Korona ennek a 
nemzetnek az életét, az életének 
folytonosságát.”

Kámán Z
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Műszakiak Kőszegről
A képzési struktúrák átalakítása 
követi a kor igényeit. Egyre több 
felsőoktatási intézmény, így nymE, 
sEK is indít mérnöki szakot, szako-
kat. A hírről Keszei Balázs gimnázi-
umi igazgatót kérdeztük:
– Magyarország felemelkedési esé-
lyének fontos részlete a „kiművelt 
emberfők” sokasága. Ezen belül a 
műszaki értelmiség jelentősen hoz-
zájárulhat a gazdaság növekedé-
séhez, miközben a személyes bol-
dogulásnak is jó lehetősége a mér-
nökképzésbe való bekapcsolódás. A 
szombathelyi gépészmérnökképzés 
regionális fontossága, annak mind 
szélesebb bázisának megteremtése, 
iskolánk képzési spektrumának nö-
velése érdekében vetődött fel, hogy 
gimnáziumunk a 11. illetve – felme-
nő rendszerben – a 12. évfolyamos 
tanulók számára készítse elő, a „mű-
szaki fakultáció” indítását. Ennek 

keretében olyan ismereteket sze-
retnénk átadni, amelyek a mérnök 
szakokon – jó matematika- és fizi-
katudás mellett – segítik az leendő 
hallgatók sikerességét – nyilatkozta.
Az előkészítés kezdeti szakaszban 
van, a továbblépéshez a nevelőtestü-
let támogatása biztosított. A gimná-
zium a KLIK Kőszegi tankerület és a 
szombathelyi tankerület igazgatóival 
történt egyeztetés során a megvaló-
sításhoz támogatást és segítséget 
kért illetve kapott. Megfelelő számú 
jelentkező esetén gépészmérnök, 
okleveles mérnöktanár, óraadóként 
tanítaná a csoportot. A helyi tanterv 
kialakítására már megszülettek a ja-
vaslatok. A tanulók, a többi mellett, 
műszaki ábrázolás, méréstechnika, 
általános géptan, gépszerkezettan, 
ismereteket is tanulnak majd. A kép-
zés gyakorlatot nem tartalmaz.

TáF.

IFJÚ
sáG

Az Újvárosi Óvoda 
nevelőtestülete sze-
retettel várja a le-
endő kis óvodásait, 
és minden érdeklődő 
szülőt 2015. április 
16-án 9.30-kor kez-
dődő nyílt délelőttjé-

re. vendégeink a dél-
előtt folyamán bete-
kintést nyerhetnek az 
óvoda mindennapi 
életébe, megismer-
kedhetnek a kiscso-
portos óvónénikkel.
várunk minden ked-
ves érdeklődőt:
 Óvodavezető

Meghívó

Emlékezés
Peresznye: Március 14-én emlé-
keztek meg a Horvát Katolikus Mú-
zeum szervezésében Jože Fickoról a 

falu egykori plébánosáról, aki a papi 
hivatása mellett írói tevékenységet is 
folytatott. A pap-költő halála (1843) 
után is megbecsülést élvez a lakos-
ság körében. A megemlékezés szom-
bat délután félháromkor – Dumovits 

Rendőrség
Gyorsan terjedt a hír a lakóte-
lepi cOOp üzletház előtt március 
5-én történt rendőri intézkedésről. 
Az információkat megerősítette az 
interneten megjelent videófelvétel, 
ahol látható, hogy két rendőrautó 
jelenlétében a rendőrök leteper-
nek, megbilincselnek egy férfit, akit 
rendőrautóba ültetnek, és kék villo-
gó lámpával elindulnak. Az esetről 
a megyei rendőrkapitányság adta 
ki a következő sajtóközleményt:

÷Egy személygépkocsival közle-
kedő helyi lakost ellenőriztek a 
járőrök Kőszegen 2015. március 
5-én. Az igazoltatás során kiderült, 
hogy a férfi eltiltás hatálya alatt 
ült volán mögé. A sofőrt a rend-
őrök előállították és kihallgatták. 
Vele szemben járművezetés eltil-
tás hatálya alatti elkövetése miatt 
szabálysértési eljárás indult.”
A városban terjedő hírek konkrét 
személyről is szólnak, de a rendőr-
ségi sajtószóvivő erről információt 
nem adott ki. 

Ami elmúlt: Ilyen a lukácsházi 
„Böllérverseny”. Jó hangulatú, a 
cákiak számára sikeres, csapatépí-
tő munka volt. A társcsapatok szá-
mára idén is készítettünk meglepe-
tést, amit „zsákban malacoknak” 
neveztünk el. szénába bújtatott 
mézeskalács malacfejet és a kis 
üvegcsékben „hangulatjavító eli-
xírt” helyeztünk el. A böllérkedést 
böllérvacsorán kiértékeltük a Kö-
zösségi Házban, ahova meghív-
tuk a lukácsházi pincegazdánkat, 
schreiner Gábort és feleségét. „Jö-
vőre ugyanitt” ismét találkozunk.
Ami elindul: több, kulturális pá-
lyázaton is dolgozunk, közülük egy 
valósulhat meg. Az nemzeti Mű-
velődési Intézet vas megyei irodá-
jával közösen a „Művészek lelke-s 
– falvai” címmel valósíthatjuk meg 
a programot. cél a Kőszeghegyalja 
fiatalságának megtartása, identitás 

erősítése, helyi értékrend átadása. A 
program első rendezvénye a Hegy-
aljai Kézművesek kiállítása a cáki 
Közösségi Házban, amely március 
29-én 15 órakor nyílik meg és áp-
rilis 4-éig tart nyitva. Ezzel együtt 
nyitjuk a szabadtéri múzeumunkat, 
a pincesort. A programsorozat része 
még öt alkalommal, május 31-ig a 
különböző művészeti ágakon belül 
folyó műhelymunka. Az itt készült 
produktumok helyben maradnak. 
A helyszín mindegyik esetben cák, 
de reményeink szerint folytatjuk 
majd a többi településen is. Abban 
bízunk, hogy a Kőszeghegyalján 
élő kézművesek még jobban ösz-
szekovácsolódnak. Ezért a célért 
indítottuk útjára öt évvel ezelőtt a 
kézművesek munkájával a tavaszt 
köszöntő kiállításunkat. 

Paukovics Józsefné
polgármester

Cák – március  „idusán”

István plébános által – bemutatott 
horvát-magyar nyelvű szentmisével 
kezdődött. A falu elmúlt években 
felújított templomát megtöltötték a 
hívek.  A szentmise után elhelyezték 
Jože Ficko sírjánál a megemlékezés 
koszurúit. Ezt követően az ünnep-
lők a Horvát Katolikus Múzeumban 
hallgatták meg Bencsics Miklós pro-
fesszor előadását a pap-íróról, aki 
nyelvújító tevékenységet is végzett. 
Jože Ficko könyveit kiállításon te-
kinthették meg a jelenlévők.

 KZ
Az Országos Horvát Önkormányzat 
2004-ben ajándékozás útján kapta 
meg az 1976-ban épült lakóépüle-
tet, ahol létrehozták a Horvát Ka-

tolikus Múzeumot. Az ingatlant és 
az 1958 óta folyamatosan gyűjtött 
egyházi könyv- és tárgygyűjteményt 
Dumovits István plébános adomá-
nyozta az önkormányzatnak.
A gyűjtemény 2500 db-ot megha-
ladó horvát nyelvű könyvet, illetve 
242 tárgyi emléket tartalmaz. A 
tárlat néprajzi anyaga családi fel-
ajánlásokból áll. Olyan tárgyak is a 
gyűjteményhez tartoznak, amelye-
ket a világháborúban hadifogságba 
került katonák készítettek. Az ittlévő 
vallási kegytárgyak szorosan kap-
csolódnak a magyarországi horvá-
tok életéhez. A bemutatott anyag a 
mai és az 1918 előtti történeti Ma-
gyarország területéről származik.
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Absztrakt
A Jurisics-vár átadása utáni első 
kiállítás megnyitóra került sor feb-
ruár 21-én a lovagteremben. Ervin 
Birnmeyer nagyméretű képei előtt 
pócza zoltán igazgató úr (felvéte-
lünkön jobb oldalon, középen dr. 
Lőrincz zoltán, jobb oldalon Básthy 
Béla) idézte fel első emlékeit, 
amelyek az absztrakthoz, Bartha 
Lászlóhoz és Erwin Birnmeyerhez 
kötődnek. Az ünnepelt művész 
egészségügyi problémái miatt nem 
tudott részt venni a megnyitón. 
Egyesületi alapítótársa, dr. Lőrincz 
zoltán beszélt munkásságáról, az 
absztrakt értelmezéséről, vonalak-
ba és színekbe zárt világáról.  

Minden műalkotás absztrakció 
eredményeként jön létre, de az 
impresszionizmus irányzata volt 
az, amely határozott utat nyitott 
az absztrakció előtt, mely fogalom 
alatt leginkább a nonfiguralitást 
értjük, s mellyel „elveszti jelentősé-
gét a természetelvű ábrázolás”.  

Erwin Birnmeyer ebben az év-
ben ünnepli 89. születésnapját. A 
művész 2002-ben telepedett le 
Kőszegen. Ezt követően mintegy 
200 képet készített városunkról. Az 
absztrakt felé koncentráltan akkor 
irányult a figyelme, amikor a Kősze-
gi Művészeti Egyesülettel 2008-ban 

a Bartha-kiállításra készült. Kiállí-
tott képei kilenc év anyagát foglal-
ják össze és – mint Lőrincz zoltán 
mondta – a dekomponált kompo-
náltság jelenik meg rajtuk. „Műve-
iben egyszerre látható a lírai karak-
ter, a geometrizáló tendencia és az 
absztrakción belüli absztrakció.”
Lőrincz tanár úr – zárszóként – le-
szögezte, hogy Erwin Birnmeyer 
beírta nevét a kőszegi pantheonba. 
sokunk reményét fejezte ki, hogy 
talán eljön az idő, amikor emlék-
szobát kaphat Bartha László, tornay 
Endre András és Kodolányi László 
– aki mint ihlető is szolgált négy 
nagyméretű képhez –, s mellettük 
Erwin Birnmeyer is. A rendezvé-
nyen csuka Ivett fuvolázott. 

Tóthárpád F. 
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Az osztrák tévében

Kapcsolat
Március 7-én egy kiállítás kere-
tében ünnepeltek kettős szüle-
tésnapot. csók István 150 évvel 
ezelőtt, február 13-án szüle-
tett. A festőművész nevét viselő 
Művészkör 2012 márciusában 
alakult. Alkotásaikkal havi rend-
szerességgel lépnek a közönség 
elé. Az Írottkő Hotel aulájában 
március 7-én megnyílt kiállítás 
anyagát az elmúlt évben szig-
ligeten tartott művésztáborban 
kezdték el vászonra festeni. A 12 
alkotót tóthárpád Ferenc költő-író 
versei ihlették meg, és egy-egy 
vers témáját a gondolati szabad-
ság alapján vetették vászonra. A 

„Három paca” című vers három al-
kotóban is gondolatokat ébresztett, 
látványos színvilágot produkálva a 
vásznon. Egyedi struktúrát képvisel 

a versek és a festmények egymás 
mellettisége. Bármelyiket tekinti 
meg, olvassa először a látogató, 
egy gondolat társításával átléphet 

egyikről a másikra. Az alko-
tók a verset olvasták először, 
és úgy hozták létre a fest-
ményt. A látogató ezt fordítva 
is megteheti, és észreveheti a 
kapcsolódási pontokat. 
A kiállítást palcsó Julianna 
nyitotta meg. Arról beszélt, 
hogy Kőszegen több alkotó 
ember él, és ezért meghívnak 
közülük egy-egy főt, akivel 
közösen léphetnek a közön-
ség elé. Az első alkalommal 
tóthárpád Ferencet kérték 
fel a közös munkára, hiszen 
a kettőjük közötti barátság a 

régmúltra tekint vissza. A versek író-
járól elmondta, hogy erősen kötődik 
a városhoz, „Kőszeg stabil pont az 
életében”. Az elmúlt évtizedekben 
több egyesületben vállalt aktív vagy 
alapító szerepet. Folyamatosan je-
lennek meg a verses kötetei, leg-
utóbb egy drámája. verseit önmaga 
is megzenésíti, de leginkább arra 
büszke, hogy scheer uwe öt versére 
komponált zenekari művet. 
scheer uwe egy korábban írt – a 
születésnap hangulatát feldolgozó 
– szerzeményével kezdődött a ren-
dezvény. A Kőszegi vonósok zenéje 
a kiállítás méltó kezdetét jelentet-
te, és az a zenei ciklus is, amely a 
névadóról való emlékezés közben 
hangzott el.

KZ

A tízéves múltra visszatekintő 
Kőszegi Művészeti Egyesület hét 
alkotója műveiből – április 10-ig 
látogatható – kiállítás nyílt meg 
február 20-án Felsőpulyán a szent 
István Házban. A kiállításra felfi-
gyelt az osztrák média. Az OrF2 
Burgenlandi magyar nyelvű adá-
sában részletes tudósítást adott az 
eseményről, a művészekkel interjút 
is készítettek. (A riporter jól ismerte 
Kőszeget, a szőlő Jövésnek Könyve 
ünnepségről rendszerint tudósít.) 
A késői barokk stílusban épült kas-
tély, a szent István Ház a kultúrát 

szolgálja rendezvények, kiállítások 
megtartásával. Az elmúlt évben a 
Magyar nemzeti Galéria Kozina 
sándor (1801–1873) festőművész 
alkotásait mutatta itt be az Ausztri-
ában megtalálható képekkel együtt. 
Az alkotó Felsőpulyán született, kö-
tődött a városhoz, és kitekintett Eu-
rópára. Életében, alkotásaiban az 
európaiságot szimbolizálta, amely-
nek eszméje a mai korban a meg-
valósulás irányába halad.
A Kőszegi Művészeti Egyesület 
is jelképe ennek az egyetemes-
ségnek. tagjai között belga, ba-

jor, holland, kárpátaljai, osztrák, 
amerikai is van, és mindannyian 
ragaszkodnak Kőszeghez. Alkotá-
saik hagyományosak, sokszínűek, 
újszerűek, Ezt az alkotói mivoltot 
tükrözi a Felsőpulyán megtartott 
kiállítás. A realitásokat mutató ké-
pek nem naturalisták, megjelené-
sükre jellemző a líraiság. Az elvo-
natkoztatott formanyelven készült 
festmények sem szakadtak el a 
valóságtól. A kiállítást megnyitotta 
a népes számú érdeklődő előtt Dr. 
Lőrincz zoltán és Gerhard Knutzler. 
A kiállításon bemutatott festmé-
nyek alkotói: Erhard Ehm, Kántor 
sándor, Mil vega, Marilies Förster-
romswinckel, németh János, petky 

péter. A képen Kamper Lajos: „par-
ti emberek” c.  festménye látható. 

KZ

egyikről a másikra. Az alko-
tók a verset olvasták először, 
és úgy hozták létre a fest-
ményt. A látogató ezt fordítva 
is megteheti, és észreveheti a 
kapcsolódási pontokat. 
A kiállítást palcsó Julianna 
nyitotta meg. Arról beszélt, 
hogy Kőszegen több alkotó 
ember él, és ezért meghívnak 
közülük egy-egy főt, akivel 
közösen léphetnek a közön-
ség elé. Az első alkalommal 
tóthárpád Ferencet kérték 
fel a közös munkára, hiszen 
a kettőjük közötti barátság a 
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Értéktárunk falfestményei
Az Evangélikus Mezőgazdasá-
gi Kereskedelmi és Informatikai 
szakképző Iskola magyar szak-
tanterméről, vagyis a volt leány-
gimnázium falképeiről írtunk előző 
számunkban. A témát feldolgozó 
Garisa Józsefné az 1991-es is-
kolatörténeti kiállítást megelőző 
kutatás eredményeit az iskola 
Évkönyvében ismertette.  Ebből 
megtudható, hogy Arató István 
– igazgató: 1916 – 1945-ig – 
irányításával hozták létre Ma-

gyarország első szaktantermes 
iskoláját városunkban. 1935 júli-
usában és augusztusában készült 
el a Haranghy Jenő által tervezett, 
száraz vakolatra festett tizenkét 
kép a magyar szaktanteremben.
A lemeszelt falképek helyreállítá-
sakor Komjáthy Kálmán festőmes-
ter 1985. december 2-től decem-

ber 10-ig dolgozott azért, hogy 
a több rétegű meszet és enyves 
festéket eltávolítsa. Munkanapló-
jában olvasható, hogy „helyenként 
10 – 12 réteget” talált. A falfest-
mények restaurálását Benkovits 
Ilona és rády Ferenc, a Képzőmű-
vészeti Alap munkatársai végezték 
el: 1988 áprilisától 1989. március 
1-ig. Komjáthy Kálmán a képeket 
körülvevő barna „keretezést” újí-
totta fel. 
Benkovits Ilona restaurálta a kö-

vetkező képeket: rege a csoda-
szarvasról, Mátyás anyja, petőfi: ti-
sza, János vitáz, pogányok, Balassi: 
Katonaének. rády Ferenc által res-
taurált képek: szondi két apródja, 
szép Ilonka, Az ember tragédiája, 
Éjjel a tiszán, toldi (a képen), A 
testőrírók Bécsben.

TáF.

A hagyományteremtés szándékával 
nyitja meg kiállításait a csók István 
Művészkör április hónapban. „Egy 
olyan kulturális sorozat elindítását 
tervezzük itt Kőszegen, melyet két-
évente rendeznénk meg. Különbö-
ző hazai és külföldi testvérvárosok 
egyesületeinek alkotói, illetve ma-
gánszemélyek vesznek részt rajta. 
Ez alkalomból kötetlen beszél-
getésekre is mód nyílna a kiállító 
művészekkel” – nyilatkozta palcsó 
Julianna a kör elnöke.  
A nagyszabású terv a „Kőszegi ta-
vaszi Képzőművészeti Biennále a 
csók István Művészkör szervezé-

sében” címet viseli. A programok 
helyszínei: városi Könyvtár, Dr. 
nagy László EGYMI, Jurisics-vár 
Művelődési Központ és várszínház, 
valamint az Írottkő Hotel.
A szervező egyesület tagjainak 
az alkotásaival együtt a Győ-
ri Alkotótábor rajztanárainak 
társasága, a Mödlinger Küntsler 
Bund, a szenci képzőművészek, 
a Kőszegi Művészeti Egyesület, a 
soproni Képzőművészeti társaság 
valamint a vaihingeni Művészeti 
társaság művészeti tevékenysé-
gét is megismerheti az érdeklődő 
közönség. 

Képzőművészeti kavalkád

A gólya
Február 19-én délután vissza-
tért Kőszegpatyra a (fiú)gólya a 
Festetics-kastély (idősek otthona) 
kéményén lévő fészkére,  (2014-
ben február 20-án érkezett visz-
sza). A gólyavárás izgalommal volt 
megtöltve. A kastély tetőhéjazatát 
felújították, és a kéményen is el-
végezték a szükséges munkákat, 
megelőzően – a hatóságokkal 
történő egyeztetések után – le-
vették a gólyafészket. Egy vé-
lemény szerint „Kőszegpatyon 
egyszerre még soha ennyi ható-
ság, szervezet képviselője nem 
járt”. „Összefogtunk a cél érde-
kében” gondolat jegyében a falu 
elkészítette a terveket, az Őrségi 
nemzeti park Igazgatósága pe-
dig vállalta a fészektartó vissza-
helyezésének költségeit. Február 
17-én délután mindez elkészült. 
A gólya várásában megvolt a 
bizonytalanság, hiszen nem le-
hetett tudni, hogy elfogadja-e az 
új környezetét. Igazi öröm volt, 
amikor február 19-én rászállt a 
fészkére (a képen). Aztán napo-

kig nem látta senki, amely már hír 
volt a médiában. A gólya elsiratása 
is megtörtént, pedig egy-egy tanú 
látta az időnként visszatérő gólyát. 
Március 14-én délben telefonon 
érkezett a jó hír, hogy a fészkére 
szállt a gólya. Fél óra múlva egy 
némasággal küszködő bácsi mu-
tatta az elrepülés irányát. A gólya 
hűséges, visszatér az otthonába. Az 
öröm akkor lesz teljes, ha megérke-
zik a (lány)párja.

KZ 
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Kőszegi tűzoltók sikere!
Az első országos kapocskupát 
vértessomlón rendezték február 
28-án. Az ország 8 megyéjéből 
érkeztek tűzoltók. Fokozott han-
gulatban baráti, sportszerű magas 
színvonalú rendezvényen vehettek 
részt. Az első ctIF típusú megmé-
rettetésen 6 óra alatt negyvenszer 
hangzott el: „Kismotor fecskendőt 
szerelj!” „víz-szerzés a patakból!”  
A döntőig menetelő csapatok 
négyszer szereltek. A ctIF verseny 
szabályzat alapján öten szerelik a 
feladatot, minden versenyző szi-
gorúan csak a szabályzatban meg-
határozott teendőit végezheti. A 
versenybírók a futam ideje alatt azt 
is értékelik, hogy a feladat-végre-

hajtás megfelel-e  a szabályzatnak. 
plusz hibapontot lehet kapni a nem 
megfelelő végrehajtásért. Kőszeg-
ről egy női és férfi csapat indult a 

megmérettetésre. A nők az előke-
lő 4. helyen végeztek. A férfiak a 
döntőig a legjobb időeredménnyel 
hibapont nélkül végezték feladatu-
kat. A döntőben a Kőszegi csapat 
4 másodpercet „vert rá” a richter 
Gedeon együttesére, és állhatott 

a dobogó legmagasabb fokára. A 
Magyar tűzoltó szövetség által ala-
pított vándorkapocskupát a legjobb 
időeredménnyel a Kőszegi férfi csa-
pat hódította el.
női csapat: Bráder ágota, 
tancsicsné Horváth ágnes, seper 

vivien, Gelencsér Julia, si-
mon Anett, Molnárné Fe-
hér zita. Felkészítő: pintér 
Éva. Férfi csapat: Keresztes 
László, tóth Márton, Lakatár 
tamás, schwahofer tamás, 
schwahofer tibor. Felkészítő: 
schwahofer Károly. 
Az Önkormányzati tűzol-
tóság hálásan köszöni az 
árpád-házi iskolának, hogy 
a felkészülésükhöz rendel-
kezésükre bocsátották egy 
termüket!
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Lomtalanítás
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. kéri, hogy megjelölt városrészen és napon reggel 7.30-ig a 
rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos 
szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), fe-
leslegessé vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető közterü-
letre szíveskedjenek kihelyezni. 
Nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a limlom fogal-
mába bontási hulladék, törmelék, ág-nyesedék, lapátos áru, vala-
mint a szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék nem tar-
tozik bele, tehát ezek kirakását kérjük mellőzni. Veszélyes hulladék 
kihelyezése szintén tilos (elem, akkumulátor, festékes doboz stb.).
Az elszállítás a megjelölt napon 7.30–16.00 óra között történik.

2015. március 17.: rákóczi F. u.,  Fő tér, Kossuth u., Munkácsy M.  
u., szűk köz, Liszt F. u., sánc u., 
petőfi tér, sáncárok u., Gábor á. u., 
Forintos M. u., Alsó krt., Kórház u., 
táncsics M. u., téglás köz, strand 
sétány.
2015. március 19. : Ady E. u., te-
mető u., Fenyő u., várkör, rajnis u., 
chernel u., Győry J. u., városháza 
u., Jurisics tér, Kelcz A. u., Bem J. 
u., táblaház u., schneller u., Diófa 
u., Hermina u., szeder u., park u., 
szabóhegyi u.

2015. március 24.: Kiss J. u., Gyöngyös u., Dózsa Gy. u., pék u., árpád 
tér, puskapor u., Auguszt J. u., Bajcsy-zs. u., tanítóképző u., Mecséry F. u., 
Munkás u., Felső krt., Meskó u., sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi 
u., Hegyalja u., zrínyi M. u., Hunyadi u., szent I. herceg u., Arborétum u., 
Kethelyi u., Lékai u., Ólmodi u., vámház u., Borsmonostori u., Hermann O. 
u., rőti-völgyi u., Borostyánkő u., Malomárok u., Bertalan E. u., Lehmann 
G. u., Bezerédi u.
2015. március 26.: Bercsényi u., rómer F. u., Faludi F. u., Károlyi M. u., 
tüskevár u., Gyöp u., rohonci u., velemi u., sigray J. u., Űrhajósok útja, 
Irottkő u., Deák F. u., posztó u., Dr. Ambró Gy. u., tamásárok u., Lóránt Gy. 
u., posztógyári u., vízmű u.
2015. március 30.: Mohás u., napsugár u., Óház u., Forrás u., panorá-
ma körút, tölgyes u., ciklámen tér, Felsőerdő u., Festetics u.,  szelestey u., 
csőszház u., postásrét u., vaihingen u., Bersek J. u., Bechtold I. u., Hadik 
A. u., Gesztenyefa u., Mélyút, Freh Alfonz u., szőlőskert u., Köböl u., szent 
György u., szent Anna u., Kankalin u.
2015. április 01.: Kőszegfalva, szombathelyi u.

Lakossági apró

• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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Lenmagos-sonkás virágok
Hozzávalók: tésztához: 60 dkg liszt, 
3 dl tej, 5 dkg élesztő, 1 kockacukor, 
1 dl olaj, 1 csapott ek. só. töltelékhez: 
25–30 dkg szeletelt sonka, kis üveg 
majonéz és torma, 20 dkg füstölt sajt  
tetejére: 1 tojás, lenmag.
Elkészítés: A tészta hozzávalóit jól 
összegyúrjuk. Meleg helyen 1 órán át 
kelesztjük. Ezután 14 részre osztjuk. 
Egyenként oválisra nyújtjuk, megtöltjük, majd henger alakúra felteker-
jük. Két végét összeillesztjük, és az így kapott gyűrűt 6 helyen kissé be-
vágjuk. A közepébe kis tésztagolyót teszünk. tojássárgájával lekenjük, 
a közepét megszórjuk lenmaggal. tepsiben pihentetjük további fél órát. 
Előmelegített sütőben, 180°c-on kb. 15 perc alatt megsütjük.

Egyesületek
A Kőszegi Nyugállományú-
ak Egyesülete március 13-án a 
KÖszHáz nagytermében tartotta 
közgyűlését. Az alkalom jelentős, 
mert ezen a napon ünnepelték 10 
éves évfordulójukat is. Az egyesület 
tisztikara: elnök Hernigl László, ügy-
vezető elnök Kocsis zsigmond, tit-
kár: vecsei József, gazdasági felelős 
pedig  Gelencsér Gábor. A kulturális 
programok felelőse pataki Ernő. 
Az egyesület harminchárom főt 
számlál. Éves programtervüket 
február 27-én fogadták el. A klub-
foglalkozások mellett a gazdag kí-
nálatban színházlátogatás, külföldi 
kirándulás, cőgertalálkozó, katonai 
zarándoklat és a „Felderítők ünne-
pe” is szerepel.
A Concordia – Barátság Ének-
egyesület áprilisban tartja köz-
gyűlését. A harminchat énekest tö-
mörítő nagy múltú kórus története 
1859-ig nyúlik vissza. próbáikat a 
Jurisics-várban tartják. Ez évi ki-
emelt rendezvényeik a concordia 
Bál (volt február 14-én), a májusi 
nyárköszöntő az Alpokaljában, a 
kőszegi helyszínű Kórusok Feszti-
válja augusztusban, és a hagyo-
mányos Karácsonyi hangverseny. 
A művészeti csoport legújabb kor-
szaka szilágyi Miklós karnaggyal 
jegyezhető. A csoport vezetőségé-
ben dolgoznak: szilágyi Imre elnök, 
szilágyi Miklós karnagy, Gasztonyi 
Eszter titkár, Bangó Istvánné pénz-
táros, Hani tibor, pintér Józsefné, 
rajzciné Ale Andrea.   
A Kőszegi Baráti Kör 1984 óta 
működik. Munkáját ugyancsak hét-
fős vezetőség irányítja. A negyven-
hét fős közösséget is szilágyi Imre 
irányítja. Munkáját segíti németh 
János alelnök, Kövesdi Gusztávné 
titkár, Márffyné Bardócz Emília, 
Berényi sándor, rege Attila és  Gróf 
Gyula. Jelentősebb progamjaik: a 
nőnapi köszöntő, megemlékezés 
a kőszegi munkaszolgálatosok-
ra, előadások, kirándulások és a 
cőgertalálkozó. 
Az Összefogás Kőszegért Egye-
sület február elején tartotta évi 
rendes első közgyűlését, amely – 
húsz fő részvételével – az idei jubi-
leumuk jegyében telt. Az egyesület 
10 éves fennállását ünnepli ebben 
az évben, melyet – mint megfogal-
mazták – szeretnék „méltó módon 

a várossal közösen megünnepelni”. 
A tagság Kappel Gyula személyé-
ben civil kapcsolattartót választott, 
mert terveik között szerepel a kő-
szegi civil társadalom képviselete, 
és egy kerekasztal létrehozása. 
Évfordulós programjaik kidolgozásán 
fáradozik az egyesület. Elhatározták 
a kétheti találkozók megtartását. Az 
elmúlt időszak rendezvényei közül a 
karácsonyi köszöntőjüket emelték 
ki. A közgyűlés zárásaként meghall-
gatták az „egyesület önkormányzati 
képviselőinek” beszámolóját.
Borkorcsolya verseny
A Kőszegi Borbarát Hölgyek kiemelt 
rendezvénye, a XIv. Borkorcsolya 
verseny február utolsó szombatján 
látta vendégül az érdeklődőket. A 
népszerű program Huber László 
polgármester úr köszöntőjével kez-
dődött. A gasztronómiai megmé-
rettetésre harminckilenc finomság 
érkezett. Hogy mely „pályaművek”  
voltak a legjobbak, azt Gelencsér 
Ildikó, tóth árpádné, Mándl tibor és 
szemes Balázs alkotta zsűri dön-
tötte el. Az ízletes falatokat helyi 
borok kortyolgatásával kóstolhat-
ták a vendégek. A borokat felaján-
lották: Alasz pince, Albert László 
Lukácsháza, ávár Imre, cserkuti 
pince, Jagodics pince, Mándl tibor, 
nagy Kálmán, stefanich pincészet.
A nyertesek:
I. helyezett Lenmagos sonkás vi-
rágok – Banga Bernadett; II. 
helyezett Lukácsházi sonkás szü-
tyő – Brennerné Albert Judit; 
III. helyezett sajtos csavar – Orbán-

tóth Adrienn;  Iv. helyezett csirke-
májas korona – Koltay Kitti; v. helye-
zett cáki húsos párna – Gaál Bea
A legjobb pogácsa különdíj: Haj-
togatott, snidlinges-baconos vajas 

pogácsa – Gyimesi szabina. Kö-
zönség Díjas: Lukácsházi sonkás 
szütyő – Brennerné Albert Judit
A szervezők ezúton is köszönik a 
támogatók a felajánlásait.

Egyenként oválisra nyújtjuk, megtöltjük, majd henger alakúra felteker-

cIvIL ÉLEt

Gazdáknak
Január 21-én megalakult a Kőszeg 
és Környéke Gazdakör. Az egye-
sület célja a kőszegi járás területén 
gazdálkodó mezőgazdasági ter-
melők összefogása. Az érdekkép-
viseleten túl a szakmai ismeretek 
fejlesztését a termelési színvonal 
emelését, a fiatal és családi gaz-
dálkodók szakmai támogatását is 
feladatának tekinti az egyesület. A 
vezetőség várja a mezőgazdaság-
hoz kötődő vállalkozókat, érdeklő-
dőket. Bővebb információt, tagfel-
vétellel kapcsolatos kérdésekben a 

06-70-490-61-58-as telefonszá-
mon kaphatnak tájékoztatást.
Három szervezet hívja a gazdál-
kodókat március 26-án 10 órára 
szombathelyre a Megyei Műve-
lődési és Ifjúsági Központ (MMIK 
– szombathely Ady tér 5.) terüle-
tén megrendezésre kerülő egész 
napos programra. neves szakértők 
tartanak előadást az érvényes jog-
szabályokról, az élelmiszerlánc-
biztonságról, a vidékfejlesztésről. 
A kulturális programok mellett 
délután lesz termelői piac, illetve 
gazdafórum.  A további információ: 
06-70-490-61-58-as telefonszá-
mon kérhető.
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Szívügyünk a Sorsuk Felhívás
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRA

Kőszeg város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésén 
választja meg 4 évre a Kőszegi Járásbírósághoz a bírósági ülnököket, aki-
ket a Járásbíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagyko-
rú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi 
önkormányzatok, az itt lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagyko-
rú magyar állampolgárok, valamint – pártok kivételével – egyesületek 
jelölhetnek.  A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus 
ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú 
nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. Az ülnököket a Járás-
bíróság székhelyén illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete vá-
lasztja meg.
Bírósági ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választ-
ható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támo-
gatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizo-
nyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amelyet a jelölést elfogadó 
nyilatkozattal együtt kell az őt megválasztó képviselő-testület elé benyúj-
tania. Ennek elmulasztása esetén ülnökké megválasztani nem lehet. Az 
ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.
A megválasztott ülnök tisztsége gyakorlásának megkezdése előtt bírói 
esküt tesz.
A jelöléseket tartalmazó nyomtatványokat – amelyek a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal szervezési és Humánpolitikai Osztályán a titkársá-
gon, vagy dr. tóth László osztályvezetőnél, továbbá a www.koszeg.hu alatt 
letölthetők – legkésőbb 

2015. április 2. napjáig (csütörtök) 16.00 óráig 
lehet leadni az átvételre megjelölt helyszíneken.
további információt az ülnökválasztással kapcsolatban a www.koszeg.hu 
honlapról illetve az 562-518 telefonszámon kaphatnak.
     Huber László s.k.
       polgármester

A szívügyünk a sorsuk – segítő Ala-
pítvány egy washingtoni non-profit 
501(c)(3) adó mentes egyesület, 
mely az Egyesült államokból és Ma-
gyarországról tevékenykedik. 2014. 
február 20-án alapította meg vivian 
és timothy Mason. timothy A. Mason 
a Boeing cégnek dolgozik, mely 
kapcsolatban áll a nAtO stratégiai 
Légiszállítási Képességgel (strategic 
Airlift capability, sAc) Magyaror-
szágon, a pápai Bázisrepülőtéren. 
Ennek a nonprofit egyesületnek a 
célja, hogy globálisan elérjen, és 
alapvető szükségleteket biztosít-
son az elszegényedett, kivételezett, 
elhanyagolt és hátrányos helyzetű 
embereknek. Ezen kívül az egye-
sület más karitatív szervezeteket is 
támogat. A Dr. nagy László Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (EGYMI) az Alapítvány 
első magyar támogatottja. 2014-
ben egy évre elegendő tisztító- és 
mosószert, valamint háztartási fel-
szereléseket biztosított, ezenkívül 
minden egyes gyermek kapott egy 
ajándékcsomagot személyes ápo-
lási és higiéniai termékekkel, me-
lyek a következőket tartalmazták: 
törölköző, sampon, tusfürdő, fürdő 
szivacs, dezodor, fogkefe, fogkrém, 

zokni, alsónemű, melltartó, zuhany 
cipő, kis tároló láda és csokoládé. A 
személyzetet 4 nagy ajándék kosár-
ral leptük meg. A 2014-es sikeres 
projektek után, valamint az újra 
felmerülő szükségletek következté-
ben, elhatároztuk, hogy 2015-ben 
Ők lesznek a kizárólagos támoga-
tottjaink. Ebben az évben három 
projektet tűztünk ki célul: 
1. projekt: egy évre elegendő tisztí-
tó- és mosószer, valamint háztartá-
si felszerelések biztosítása. 
2. projekt: teljes ágyneműkészlet 
minden egyes gyermeknek. 
3. projekt: három terület újjáépí-
tése: kosárlabdapálya, focipálya és 
játszótér. Ezeknek a projekteknek a 
tervezett költsége 62 000 usD.
Jelenlegi támogatóink a Mason 
család, barátok, munkatársak kü-
lönböző családok a Boeing cégtől 
és további családok a nAtO (sAc) 
szervezetnél. Arra buzdítjuk Kő-
szeg városát és a környező terü-
leteket, hogy kapcsolódjanak be 
és segítsenek változást hozni a 
magyar gyermekeink életében. 
Keressenek minket honlapunkon: 
www.laborofloveof.com. E-mail cí-
münk: laborofloveof@gmail.com

Vivian Mason Alapító/Elnök 
LOLOF

Uszoda
A Dr. nagy László EGYMI területén 
működő gyógyterápiás uszoda tisz-
telettel várja a kistérségben, járás-
ban élőket egy-egy egészségmeg-
őrző úszásra. A látogatók igénye 
alapján bővítették a nyitva tartást. 
Egy-egy hónapban átlagosan né-
gyezren váltanak belépőjegyet, kö-
zülük a többség a mindennapi test-
nevelés órába illesztett úszásoktatás 
formájában. A látogatók létszáma 
közel egyenlő arányban oszlik meg 
a Dr. nagy László EGYMI, a Kőszeg 
és környékbeli fizetővendégek, az 
iskolai oktatás, a 
Kőszegi triatlon 
Klub, valamint 
a kőszegi sport-
e g y e s ü l e t e k 
(birkózók, ököl-
vívók, labda-
rúgók) között. 
A triatlonosok 

évek óta rendszeres látogatók, 
ugyanígy a tankerülethez tartozó 
általános és középiskolák. A Lövő 
környékén működő általános iskolák 
diákjai is a kőszegi uszoda vendégei 
lettek. Óvodás kortól a felnőttkorig 
biztosítja az uszoda az úszásoktatás 
lehetőségét egyéni vagy csopor-
tos formában. A vendégek részére 
büfé és szolárium áll rendelkezésre. 
Információ a 94/562-089 telefon-
számom.

KZ
nyitva tartás:  uszoda: H – p: 6.00 
– 21.30 ; szombat: 10.00 – 18.00;  
Finn szauna: H – p: 17.00 – 20.30; 
szombat: 10.00 – 17.00.
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Pályázati felhívás!
Sommerakademie in Tübingen

Vaihingen an der Enz testvérvárosunk, az előző évekhez hasonlóan, 
támogatja egy kőszegi fiatal részvételét a Tübingeni Egyetem nyári 
nyelvkurzusán. A nyári egyetem tandíját és a kinti tartózkodás költ-
ségeit vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség és a zsebpénz 
a résztvevőt terheli.
A nyári egyetem időpontja: 2015. augusztus 3–29.
Olyan 20–26 éves fiatalok jelentkezését várjuk, akik egy nemzetközi 
csapat tagjaként szívesen részt vennének egy színvonalas, vidám és 
érdekes német nyelvi és közéleti képzésen, egy gyönyörű német egye-
temi városban.
Feltétel: kőszegi lakcím és minimum középfokú szintű német nyelv-
tudás.
A kiválasztásnál előnyt jelent a  Kőszeg városában végzett aktív kö-
zösségi munka. és a minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás 
(nyelvvizsga).
A jelentkezéseket bemutatkozással és a részvételi szándék indoklásá-
val (max. egy A/4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2015. március 
27-ig várjuk levélben a Kőszegi Közös polgármesteri Hivatalba (9730 
Kőszeg, Jurisics tér 8. pf.: 58) Básthy Béla alpolgármester nevére cí-
mezve és e-mailben is a krizso.agi@koszeg.hu címre.
további felvilágosítás: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző (tel.: 94/562-
526; E-mail: krizso.agi@koszeg.hu).
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Unokáink is látni fogják?
Megőrizhető-e a Kőszegi-hegy-
ség botanikai sokfélesége? Erre a 
kérdésre kereste a választ Keszei 
Balázs előadása február 20-án a 
gimnázium nagytermében meg-
tartott vetítettképes előadáson. A 
szélesebb nyilvánosságot érdemlő 
fejtegetés következtetése – azzal 
együtt, hogy vannak olyan fajok, 
amelyek a mi életünk során tűn-

tek el, és vannak, amelyek csak 
itt, ezen a tájegységen lelhetők 
fel egyedüliként – a következő: 
„A Kőszegi tájvédelmi körzet, mint 
védett terület, és Kőszeg lakós-
ságának természet irányába való 
elkötelezettsége lehetőséget és 
reményt ad ahhoz, hogy mindez 
az utókor számára is megőrizhető 
legyen.”

Elkaptuk a farkát
csípős, de szép időben köszöntött 
ránk a farsangfarka. Harminchá-
rom üzletet – de ennél bizonyára 
több volt – és szolgáltatató helyet 
látogattak meg a Kőszegért Egye-
sület és a JvMK képviselői február 
17-én. Az egyéni maskarások szá-
ma is „szépnek mondható” de a 
helyi vállalkozó kedv mégis, mintha 
kissé alábbhagyott volna. A télte-
metésen azonban részt vettek kör-
mendi, lukácsházi, szentgotthárdi 

és szombathelyi jelmezesek is. 
A teljes rendezvény a szervező ci-
vilek művelődési házas háttértá-
mogatásával és finanszírozásával 
valósult meg. Kár, hogy a városi 
intézmények többsége nem vesz 
részt a megmozduláson. „nagyon 
jó példával jár elöl a hivatal” – me-
sélte pócza zoltán igazgató. A jövő 
évi farsang még rövidebb lesz, az 
élelmesek a jelmezötleteket már 
most összegyűjtötték.

vIsszAtEKIn
tŐ

INGATLANIRODA NYÍLT!
Kőszeg, Várkör 69. 

ELADÓ, KIADÓ ingatlanokat
keresünk.

A nyilvántartásbavétel ingyenes.
Nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

www.koszeg-ingatlan.hu
Telefon: 06 30/908-2079

Házhoz visszük a pékárut!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, 
hogy március 15-től mozgó pékáru 
bolt autóink VASÁRNAP HELYETT 
SZOMBATI NAPOKON 
közlekednek változatlan 
útvonalon és időpontban!

Fotópályázat 

Örökítse meg az Írottkő natúrpark 
szépségeit minden évszakban. A 
legszebb fotók bekerülnek a decem-
berben kiadásra kerülő natúrpark 
naptárba! részvételi feltételek:  
– választható témák: az Írottkő 
natúrpark természeti, épített vagy 
kulturális öröksége.
– A képek mérete: A/4 méretű ké-
pek 300dpi felbontással.

– A pályázó adatainak megadása: 
név, telefonszám, e-mail.
– A pályázó a képek beküldésé-
vel hozzájárul ahhoz, hogy fotóit 
irodánk szabadon felhasználhatja 
kiadványaiban, honlapján és egyéb 
marketingeszközein. 
– Kizárólag elektronikus formában 
benyújtott fotókat fogadunk el.
negyedévente értékes nyeremé-
nyekkel jutalmazunk. Elérhetőség: 
E-mail: ine@t-online.hu, koszeg@
tourinform.hu, www.naturpark.hu. 
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VAZMI  SU  BLIZU! 

  
-Pofarbaj jaje! 

  

 

 

         Dijeli jaja  
                                                                     -Prepiši u kocke pofarbana slova!

  

 

 

 
 -Napiši broje u karike! 

 

Ringa, ringa , raja 

Ringa, ringa raja, 
 zec nam shrani jaja. 
Jaja smo iskali, 
 puno smo nabrali. 
 
Ringa, ringa, raja,  
u zdjeli su jaja. 
Jaja smo pojili, 
zdjelu smo razbili. 
 
Ringa, ringa, raja, 
majka sada zdvaja. 
Mi moramo šparati, 
novu zdjelu kupiti. 

   LASTAVICA 

     TULIPAN 

           ZEC 

 

   NARCISA 

     METULJ      

    

 
1 – bjelance 
      2-žubance,                                  
           žumance 
3 –žračna kamra 

4 lupinja 

Draga dica! 

Za vas sam načinjila mali 
vazmeni dar.Prosite mamu, tatu, 
staramajku ili staroga oca da 
vam pomažu. 
Ufam se da ćete uživat zadatke. 

                  Marija Fülöp Huljev 

 

 

Pčela i macica 

Jedna mala pčela leti u  
teplom protulićnom suncu 
 i se sede na macicu. 
 
-Dobar dan , mačkice! 
pozdravi je pčela. 
 
-Si nas došla pogledati? 
pitaju macice. 
 
-Ja se jur veselim na dobru  
hranu od vas.-veli pčela. 
 
-Moraš još čekati, dokle  
cvatemo.-kričnu macice. 
 
-Joj!- se tuži pčela. 
-Sigurno čedu dojti ljudi 
i ćedu vas odrizati. 
A mi gladne pčelice onda 
nimamo hrane. 
 
Turobno odgovoru male  
macice. 
-Kada ćedu se ljudi to naučiti ! 
Mi macice smo prva hrana  
za pčelice. 

(moj mali mini multi) 
 

 

Mingel-Fasching in Schwabendorf
A farsang utolsó nap-
jai a hagyomány szerint 
Kőszegfalván három napig, 
vasárnaptól húshagyó ked-
dig tartottak. 
A mulatozás vasárnap a fi-
atalok táncos délutánjával 
kezdődött, majd a hétfői 
bohócjárással és az éjjeli 
asszonyfarsanggal, kedden 
a legényavatással zárult. 
Ebben az időszakban a la-
kosság szórakozni vágyó 

korosztálya három csoport-
ba verbuválódott: a legfia-
talabbak, a 13–15 évesek 
a „mingások” – Mingeln/
muslincák csoportja volt, a 
16–18 évesek a „stácn-ok”-
stazn/szúnyogok, és a 18 
éven felüliek a „ti krosszn” – 
die Großen/a nagyok voltak. 
A „mingások” és a „stácn-
ok” külön-külön csoportok-
ba verődtek, és családoknál 
farsangoltak.

Ezt a hagyományt elevenítette fel immár sokad-
szor a Kőszegi német nemzetiségi Önkormány-
zat. (Felvételeink a 2002-es ünnepet idézik fel.)
Február 15-én, vasárnap 15 órától a gyerekek-
nek jelmezes délutánt rendeztünk a kőszegfalvi 
kultúrházban. volt jelmezverseny, tombola, já-
ték és tánc. A jelenlévőket teával, sütemény-
nyel, vendégeltük meg. A jelmezesek között volt 
egész pici baba is, de néhány jókedvű felnőtt is 
úgy gondolta, hogy maskarába bújik. Estefelé 
a szülők, nagyszülők is eljöttek a kultúrházba, 
hogy egy kellemes estet töltsenek együtt. 

Im Namen der DSV wünsche Ihnen eine 
ruhige Fastenzeit und gesegnete Ostern!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat ne-
vében békés várakozást és áldott húsvéti 
ünnepeket kívánok!                                                                 
                                       Kőszegfalvi Ágnes
                                             NNÖ elnöke

korosztálya három csoport-
ba verbuválódott: a legfia-
talabbak, a 13–15 évesek 
a „mingások” – Mingeln/
muslincák csoportja volt, a 
16–18 évesek a „stácn-ok”-
stazn/szúnyogok, és a 18 
éven felüliek a „ti krosszn” – 
die Großen/a nagyok voltak. 
A „mingások” és a „stácn-
ok” külön-külön csoportok-
ba verődtek, és családoknál 
farsangoltak.
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft

2. Margherita (paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft

3. Funghi (paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft

4. Cornelius kedvence (paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft

5. Salame (paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft

6. Salame Picante (paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft

7. Prosciutto (paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft

8. Capricciosa (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

9. Corno (paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

10. Diavola (paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

11. Azzura (paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft

12. Hawaii (paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft

13. Casablanca (tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft

14. Songoku (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft

15. Riccotta di Pecora (paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft

16. Garden (paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft

17. Fuvio (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

18. Rusticana (paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

19. Pizza a’la Kékfény (paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

21. Quattro Stagioni (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

22. Quattro Formaggi (paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

23. Bacon (paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

24. Vegetariana (paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft

25. Ungarese (paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

26. Bolognese (paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

27. Mexicana (paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

28. Pizza a’la Rain (paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

29. Calzone a’la Roma (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

30. Calzone I. (paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

31. Calzone II. (paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft

33. Pizza a’la Tonno (paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

34. Pizza a’la Napoletana (paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

35. Frutti di Mare (paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

36. Salmone a’la Atlantico (tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

37. Pizza e Prescot (paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

39. Pizza Tramezzini (paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

40. Corpus Delicti (paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.

A Kékfény Étterem és Pizzéria felújítása alatt a pizzarendelés és kiszállítás változatlanul működik!

A felújítás várhatóan április elején fejeződik be.
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Várkártya
A pénztárban csupán 500 forintért 
hozzájuthatnak a kőszegiek. (sze-
mélyigazolvány és lakcímkártya 
szükséges.) Az érdeklődés foko-
zódik, ami annak is köszönhető, 
hogy ezentúl rendszeresen nyílnak 
képzőművészeti kiállítások a lo-
vagteremben és a klubszobákban. 
A kínálatot bővítve a helyi alkotók 
mellett tárgyalások folynak a Ma-
gyar Művészeti Akadémiával is. 
Ezek a tárlatok, és az állandó kiál-
lítások tetszőleges alkalommal lá-
togathatók, ha valaki rendelkezik a 
– lokálpatriotizmust is szimbolizáló 
– kártyával. A vár, az intézmény a 
kőszegieké. A várkártyának ez az 
üzenete! Jöjjünk, menjünk hát! Itt 
a helyük a nagyszülőknek is, akik 
persze minden bizonnyal magukkal 
hozzák az unokákat. A látogatott-
ság további növekedését eredmé-
nyezheti, hogy a nagyobb helyi és 
környékbeli szálláshelyekkel meg-

állapodások születnek: a kiajánlott 
szállodai „csomagok” magukban 
foglalják a várbelépő összegét is.
tovább bővülnek a szolgáltatások, 
kialakulhatnak új, várbéli találkozá-
si helyek. Már működik az ingyenes 
wifi, de érmenyomó prés is kihe-
lyezésre kerül.tovább bővül a talán 
legnépszerűbb kiállítási tér, a fegy-
vertár kínálata, mely a darabon-
tok emlékhelyéül is szolgál majd. 
zászlók és különféle kínzóeszközök 
kerülnek még kihelyezésre. 
A civilek birtokba vették már 
a KÖszHáz (KÖzművelődési 
szolgáltató Ház) új termét is. A 
nagy létszámú rendezvények, vagy 
például a Dumaszínház helyszíne 
marad a lovagterem, a kisebb ese-
mények, mint a Borkorcsoly verseny, 
a klubrendezvények – a könnyebb 
megközelíthetőség végett is – az 
elegáns teremben kapnak helyet. 
A várkártya hozzáférést jelent a 
kőszegi programokhoz, titkokhoz.  
Olyan, mint egy kulcs. szinte min-
den ajtót nyit!

Kalandok 3D-ben
Legutóbb március elején hozta el 
újabb filmjeit a Mozgó Mozi. A vál-
lalkozás ügyvezetőjét, sipos Kornélt 
kérdeztem:
– Milyenek a tapasztalatai? Életké-
pes a „Kőszegi Mozgó”?
– Optimista vagyok azzal kapcso-
latban, hogy hosszútávon működ-
het a mozi Kőszegen. A lovagterem 
adottságai ugyan nem a legjobbak, 
de erről nyílván, akik annak idején 
tervezték az épületet, nem tehetnek, 
hiszen ez a funkció az építés idejé-
ben még nem létezett. Úgy érzem a 
vetítés technikai minőségével a kö-
zönség meg van elégedve, a 3D-s 
rendszer jól működik. Az akusztika 
és a vászon-közönség viszonya nem 
a legmegfelelőbb, de szerintem a 
semminél jobb – kaptam a választ, 
mely arra a felvetésre is reagált, 
mely szerint jó volna a vásznat fel-
jebb elhelyezni. Ennek azonban – 
mint sipos Kornél mondta – akadá-

lya van, mert a csillár miatt már így 
is kisebb képet kell, hogy vetítsünk, 
annyira belóg.  És sajnos a csillárt 
nem lehet mozgatni. 
Összesen 13 megyében és több mint 
30 településen működik a Mozgó 
Mozi, van ahol havonta, van ahol 
kéthavonta „nyílik ki” az óriásvászon. 
A kőszegi közönség – a látogatott-
ságot illetően – a többi településhez 
képest az aktívabbak közé tartozik, 
és a nézőszám várhatóan növekedni 
fog. A műsortervet, a vetítést meg-
előzően a településekkel egyeztet-
ve, egy szakértői csoport készíti el. 
Az igények előtt gyakorlatilag nincs 
akadály: „bármilyen filmet le tu-
dunk vetíteni, meg tudunk szerez-
ni” – hallhattuk a jó hírt. Kőszegen 
minden hónap első hétvégéje várja 
a mozilátogatókat. szemüveget fel, 
indulhat a hónapról hónapra vissza-
térő változatos kaland – 3D-ben!

TáF.

Gratulálunk!
Az alsó-ausztriai sankt pöltenben 
megrendezett „A német mint ide-
gen nyelv (DaF)”  nemzetközi verse-
nyen virág Kinga, a kőszegi Jurisich 
Miklós Gimnázium végzős tanulója 
4. helyezést érte el. A gimnázium 
sok szorgalmas, tehetséges diákja 
közül Kinga mintegy jutalomból 
vehetett részt a versenyen, hiszen 
ebben a tanévben német nyelv-
ből az egyik legeredményesebb 
tanuló volt. A verseny első négy 
helyezettje nyolcnapos nemzetkö-

zi nyelvi táborban való részvétel 
lehetőségét nyerte el. A megmé-
rettetésben egy újságcikket kellett 
értelmezni, interpretálni, azonkívül 
hétköznapi témákról folyt a társal-
gás, valamint az osztrák irodalom 
illetve aktuálpolitikai kérdésekben 
kellett számot adni. A kétnapos 
verseny mellett volt idő ismerkedni 
a várossal, a résztvevők idegenve-
zetésen vehettek részt a tartományi 
székhely „kormányne-
gyedében”, a parla-
ment, a levéltár és a 
könyvtár épületében. 

Amíg a diákok versenyeztek, kísérő 
tanáraik előadásokon, filmvetítésen 
valamint szemináriumi foglalkozá-
sokon vettek részt. Eszmét cserél-
tek a tanítás alatti mobiltelefonok 
használatáról, a figyelem fenntar-
tásának módszereiről. 
virág Kinga tanulót a nemzetközi 
versenyre Molnárné polgár Katalin 
tanárnő készítette fel. Mindkettő-
jüknek gratulálunk!
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Kosztra Pál
(1914–2015)

Két évszázad tanúja, a zavaros 
20. század szülötte, átélője, tanít-
ványainak tanár ura, pali bácsija 
távozott városunk polgárai köréből. 
sokoldalú érdeklődése, mély ma-
gyarságtudata, széleskörű humán 
műveltsége tiszteletreméltó tekin-
télyt vívott ki számára. A néptaní-
tó édesapa, mint elmagyarosodott 
szlovák, a magyar édesanya kez-
dettől fogva, alapvetően a magyar-
ságtudatot erősítette benne.
A felvidéki  Kisselmecen született, a 
„nagy” háború kitörésének évében. 
Édesapja frontszolgálatban volt, 
négy és féléves koráig édesanyja 
nevelte. A család – a világháború 
után – Felvidékről kiutasíttatott. 
Az édesapa a soltvadkert melletti 
Bócsán kapott tanítói állást. Édes-
anyja postamester lett. Az elemi is-
kolát édesapja keze alatt végezte.
A kiskunhalasi református Gimná-

ziumban folytatta tanulmányait. A 
„trianoni trauma” mélyen érintet-
te, tanárai nevelőmunkája által.
A pázmány péter tudományegye-
tem következett. Magyar nyelv 
és irodalom-német nyelv szakon 
végzett. A friss diplomás tanár – 
a  bécsi döntéssel visszacsatolt – 
ungváron, majd rozsnyón kapott 
állást. 1945-ben bevonult kato-
nának, hamarosan szovjet fogság 
következett. nyelvtudása révén 
hadifogolykórházban tolmácsként 
tevékenykedett, hastífuszt kapott, 
amelyből – Isten segítségével ki-
gyógyult.
A háború után Kecskeméten, majd 
a szentgotthárdi iskolaszanatóri-
umban tanított. Két tanéven át a 
szentgotthárdi gimnázium igazga-
tója volt.
1952-ben Kőszegre került, a fiú 
tanítóképző tanára, és a leány ta-
nítóképző igazgatóhelyettese lett. 
1954-től a Jurisich Miklós Gimná-
ziumba került. Oroszt és németet 
tanított. pali bácsi a mi harmadikos 

osztályunkban 1955/56-ban pró-
bálta kibontakoztatni képességein-
ket az orosz nyelv iránt.
A forradalom után a német nemze-
tiségi tagozat egyik alapító nyelv-
tanára lett 1958–75-ig.
sok betegeskedés, két szívinfarktus 
után idő előtt 1973-ban nyugdí-
jazták. 
néhány évig még helyettesítő ta-
nárként visszajárt a gimnáziumba, 
ekkor volt megtisztelő szerencsém  
kollégaként vele együtt dolgozni. 

szívós, fáradhatatlan, igazi peda-
gógus volt. szívesen járt érettségi 
találkozókra korábbi iskoláiba, ahol 
tapasztalatait, „történelmi leckéit”, 
élményeit mindig megosztotta volt 
tanítványaival.
Aktivitása példaadó. Idegenveze-
tőként – 86 éves koráig – magyar, 
orosz, német csoportoknak volt 
kalauza  városunkban és külföldön 
egyaránt. Húsz évig volt a Kőszegi 
trianoni társaság elnöke.
Említésre méltó etimológiai kutatá-
sokat is végzett a Kárpát-medence 
népei vonatkozásában.
(pl. nevével kapcsolatosan emlí-
tette: KOsztrA = csontváz! „Hát 
a fogság után valóban már csak 
a kasza hiányzott a kezemből” – 
mondta.)
nyugodjék békében, emlékét meg-
őrizzük! A gyászoló családnak – hű 
feleségének Magdikának, két fiának 
Misinek, Andrisnak, négy unokájá-
nak, hat dédunokájának – mielőbbi 
megnyugvást kívánunk!
                                          S. G.

Aktivitása példaadó. Idegenveze-

P. Dinya Vince SVD
2015. február 25-én a székesfe-
hérvári kórházban elhunyt p. Dinya 
vince svD atya. A Békés megyei 
Endrődön (ma: Gyomaendrőd) szü-
letett 1929. január 9-én, egy sok-
gyermekes tanyasi parasztcsalád 
legfiatalabb gyermekeként. Először 
1950 januárjában lépett be társa-
ságunkba, Kőszegen mint missziós-
testvér, de a jelölteket is, köztük őt 
is, még a rendtestvérek elhurcolása 
előtt hazaküldték. Mivel 1950 nya-
rán csak a kőszegi házat oszlatták 
fel olyan brutálisan, nyár végén a 
fiatalokat Budatéténybe hívták ösz-
sze, hogy a megszokotthoz képest 
néhány héttel korábban, augusztus 
15-én, ott újítsák meg fogadalma-
ikat. vince atya ekkor öltözött be, 
mint Károly (carolus) testvér. nem 

sokkal később azonban, innen is el 
kellett mennie mindenkinek. Mivel 
ő még csak novícius volt, a rend-
hez való jogi kapcsolata így meg is 
szűnt, de nem a lelki.
nyáron behívták katonának. Mint 
„megbízhatatlan osztályellenség” 
az első munkaszolgálatosok közé 
került, és két év három hóna-
pot pusztavacson és Budapesten 
szolgált végig a legnagyobb épít-
kezéseken. A körülmények olyan 
embertelenek voltak, hogy haláláig 
nyomot hagyott rajta. Enni sokszor 
alig kaptak, és a fűtetlen helyiség-
ben álló vaságy puszta sodronyán 
aludtak még a legdermesztőbb hi-
degben is.
Miután leszerelt, Jászberényben, a 
korábbi ferences rendházban he-

lyezkedett el, mint kertész. Az épület 
akkoriban a feloszlatott nővérren-
dek idős, már munkaképtelen tag-
jainak otthonaként funkcionált. Az 
ide „száműzött” nővérek beszélték 
rá, hogy végezze el a gimnáziumot 
és érettségizzen le. Ezután lépett be 
az egri szemináriumba, ahol teoló-
giai tanulmányai után, 1969-ben, 
negyven évesen pappá szentelték.
Először két évig Geszteréden, majd 
egy évig taron, utána két évig 
nyírbátorban, végül három évig 
Újfehértón volt káplán. 1977-ben 
lett plébános Dombrádon. 1984-
ben Heinrich Heekeren generális 
jóvoltából, három társával együtt 
illegálisan elvégezte a noviciátust, 
majd az ideiglenes fogadalomtéte-
lek után, 1988-ban örökfogadal-
mat tett.
1991-ben Füzesabonyban lett plé-
bános, majd miután a társasság 

visszaszerezte a kőszegi Missziós-
házat (1994) az érsek engedélyével 
elhagyta az egyházmegyét és visz-
szatért a rendi keretek közé. Évekig 
ő látta el a szent Imre Missziósház 
gazdasági, árubeszerzői feladatait.
néhány évvel ezelőtt egyre gyen-
gébb kezdett lenni, de keményen 
próbálta tartani magát. végül is, 
alig két héttel ezelőtt, át kellett 
szállítani a székesfehérvári Orszá-
gos papi Otthonba, ahol csak pár 
napig lehetett. nagyon hamar kór-
házba kellett szállítani, ahol rövid 
szenvedés után elhunyt.
szeretett rendtestvérünktől márci-
us 12-én vettünk búcsút a szent 
Imre Missziósházban, majd 13 óra-
kor kísértük utolsó útjára a kőszegi 
temetőben.
Isten szeretetéért és makacs kitar-
tásáért jutalmazza meg őt az Úr.

P. Tóth Zoltán SVD 

Korlátlan adatforgalmú

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

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

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
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Tisztát, tisztán
A kőszegi reformátusok az Őr-
ségi református Egyházmegye 
legészakibb gyülekezetét alkotják. 
Az esperes szakál péter, a püspök 
pedig steinbach József. Lelkipász-
toruk Donatin tamás.
A kőszegi református templomot 
1996-ban avatták fel. A 2011-es 
adatok szerint 264-en vallották 
magukat reformátusnak, de mint-
egy 300 fő „tartozik a látókörbe”. 
Országosan a gyülekezeti tagság 
5%-a jár istentiszteleti közös-
ségbe, ez a szám Kőszegen 10%, 
melyhez még hozzáadandók a gye-
rekáhítat résztvevői. Örvendetes, 
hogy mintegy 80 fő életkora 18 
év alatti, és 43 gyermek részesül 
hitoktatásban. Hetente 29 órát 
tart a hitoktató Kovács Boglárka 
és Donatin tamás lelkész. A múlt 
évben öt keresztelő, négy gyermek, 

egy felnőtt konfirmandus, és 
két esküvő volt. A kőszegi 
egyházközséghez 19 falu 
tartozik, néhány településen 
éri csak el a többi mint 10 
főt a reformátusok száma.
Látogatásomkor Donatin 
tamást kérdeztem az egy-
házról. 
– A reformátusok az Isten 
szuverenitására fókuszálnak, 
a szentírás lehető legjobb 
megértésére törekednek. 
nincsen kőbevésett tanrend-
szer, évszázadok óta kutatják 
a Bibliát. A II. Hevét hitvallásban 
benne is van, hogy aki bennünket 
a szentírás alapján jobbra tanít an-
nál, mint amit eddig hittünk, azt el-
fogadjuk – foglalta össze röviden. 
A helyi közösség számára nehézsé-
get jelent a vallási tévelygők elleni 

küzdelem, és hogy a hívők egy ré-
sze a boldogabb élet reményében 
betelepül a városba, de miután 
nem találják meg a számításaikat, 
tovább is állnak. 
A kései – 20. századi – kőszegi 
református egyház megalakulása 

annak tudható be, hogy a város 
nagyszámú német ajkú lakosa in-
kább a lutheri irányhoz csatlako-
zott. A mai gyülekezet elődjét, az 
1933-ban alapított fiókegyházat, a 
katonai alreál iskola tanárai hozták 
létre. Elsőként Dr. rácz Béla látta el 
a lelkészi feladatokat. Az elvek ma 
is ugyanazok. A legfőbb döntés-
hozó szerv a 11 fős presbitérium, 
amelynek a lelkipásztor is tagja, 
hamarosan összeül, mert tavasszal 
lelkészválasztásra kerül sor. 
„Íme leteszek sionba egy kiválasz-
tott drága sarokkövet, és aki hisz 
benne, nem szégyenül meg. nek-
tek, a hívőknek drága kincs, a hi-
tetleneknek pedig az a kő, amelyet 
megvetettek az építők, sarkkővé 
lett.” (1pt 2,6-7)
2017-ben református egyház or-
szágszerte, így Kőszegen is, a re-
formáció 500. évfordulójára em-
lékezik.

Tóthárpád F.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: szabó Imre és Lujber Ildikó fia Marcell; Hor-
váth András és simonits Orsolya lánya Karola; nacsa zoltán és németh 
szilvia fia Barnabás; tátrai zoltán és Gyimesi nikoletta fia ádám; pálffy 
tamás és Gyuk szilvia fia Milán; Milos András és Gergácz Adél lánya 
csenge; Kovács ádám és Kovács Katalin fia nimród; Milos szilveszter 
és csornai Klaudia fia Bence; Moha Gyula és Kiss Andrea lánya zsejke; 
slankovits Oszkár és Kohl Katalin lánya Doroti.

HÁZASSÁG: Kovács Anita piroska – náray Krisztián, Bartók Alexand-
ra – Hegyi ákos, Kovács Andrea – László Gergely.

HALÁLOZÁS: réda Jánosné szül: Kling rozália Erzsébet, sajgó sán-
dor zoltán, Kutics Gyula, Kosztra pál, Domnánovich Márton.

Lukácsháza
 
Február 24-én a Közösségi Házban 
a szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
előadásában a „vackor az óvodában” 
előadást nézhették meg az óvodás és 
az alsótagozatos gyermekek.
Március 7-én Lukácsháza Önkor-
mányzata köszöntötte a Közösségi 
Házban a település lányait, asszo-
nyait. Műsort adtak a Dr. tolnay sán-
dor iskola 5. osztályos tanulói Iliás 
Márta tanárnő betanítása alapján. 
virág János polgármester köszöntöt-
te a hölgyeket, majd uzsonnával és 
zenével folytatódott a rendezvény.
Március 9-én a lukácsházi 
Gyöngyház Óvodában kiállítás nyílt 
Iliás Márta tanárnő tűzzománc al-

kotásaiból, amely március 25-ig 
tekinthető meg.
Március 13-án a Közösségi Ház-
ban ünnepi megemlékezést tartot-
tak az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkal-
mából. A műsort a Dr. tolnay sán-
dor általános Iskola 3-4. osztályo-
sai adták, amelyet Juhászné srágly 
Ildikó és Imre Józsefné tanított be.
Március 21-én családi nap lesz 
a Közösségi Házban a húsvét je-
gyében.

Lakossági apró
KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített TELEK ELADÓ. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

A fiatal csapat
Útjára indult – a lakosság számára 
tartott hivatalos megnyitó kereté-
ben – a www.koszeginfo.com we-
boldal. Az elmúlt lapszámban (13.
oldal)  a „küldetésről” már adtunk 
tájékoztatást. tanulmányok, külföl-
di utak során is gyűjtött tapaszta-
latokat felhasználva a tősgyökeres 
Kiss András létrehozott egy fiatal, 
lelkes csapatot a megvalósítás ér-
dekében. A lelkesedésen, önzetlen-
ségen alapuló munkát támogatás, 
fizetség nélkül végzik. Fizetségük 
talán az volt, amikor a csapathoz 
tartozó fiatal párnak a weboldal 
indulásakor született meg az első 
gyermeke. A feladatokat 12 – 

nemcsak kőszegi – fő végzi szak-
mai szempontok szerint megosztva, 
és három – magyar, angol, német 
– nyelven adnak tájékoztatást az 
érdeklődőknek. Alapvető cél, hogy 
Kőszeg és környezetének márka-
ismertségét fokozzák, mutassák 
meg a neten böngészőnek a város 
különlegességeit. Kiss András el-
mondása szerint a turistának mos-
tanra már nemcsak a szépet kell 
megmutatni, hanem a különleges-
séget, amely motiválja az érdeklő-
dést. Kiemelt szempont az, hogyan 
mutatjuk meg az adottságainkat, a 
város marketingértékét erősítve. A 
www.koszeginfo.com nem konku-

renciája sem a város, sem pedig 
a natúrpark honlapjának. Min-
den honlapnak megvan a vál-
lalt feladatköre, a fiatal csapat 
online elérhetőséggel a város 
turisztikai marketingértékét erő-
síti, hogy felkeltse, fokozza az 
érdeklődést Kőszeg irányában. 
Ehhez szükség van az itt élők 
összefogására, amit a szállás-
adókban, a borosgazdákban és 
a városvezetésben megtaláltak. 
A honlap folyamatosan változik, 
bővül, alakul.

KZ
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Programajánló
Március 19.  17.00 Az Alpok virágai – Dr. Kulcsár László bota-

nikus fotókiállításának megnyitója és előadása 
a Bechtold István természetvédelmi Látogatóköz-
pontban (megtekinthető május 24-ig).

Március 21.  19.00 „A zene szárnyán Kőszegtől Kismartonig” – 
a Kőszegi vonósok koncertje a Jurisics-várban.

Március 21.  tavaszi forrástúra a Kőszegi-hegységben (17 
km).  találkozó: 9.00-kor a várnál. Inf.: Avas Jenő 
(06/70/361-5964)

Március 21. 7.00–12.00 Madármegfigyelés az Abért-
tavaknál. 

Március 23.  10.00 Minőségfejlesztési Fórum a KÖszHáz-
ban (vár).              

Március 24.  11.00 Megemlékezés a kőszegi munkaszolgála-
tosokról a kamionút melletti emlékhelyen.                                                       

Március 24.        Könyvbemutató a városi könyvtárban.                                      
Március 27–28. „Natúrparki Activity Írottkő módra” a KÖszHáz-

ban.
Március 28.  „Mária Út”  túra a peruska Maria-kápolnához (20 

km). találkozó: 9.00-kor a tourinform irodánál.
Március 29.  Hegyaljai kézművesek kiállítása a cáki Közösségi 

Házban. 
Március 29.  8.00 virágvasárnapi Passió a bozsoki szent Anna-

templomban. 
Április 9.            városi véradás a Jurisics-várban. 
Április 10.  18.00  Egy kis Romantika - zongorás trió Koncert 

schubert, Mendelssohn és Brahms műveiből.
Április 11.          Költészet napja a városi könyvtárban.
Április 11.         Kőszegi Tavaszi Tárlat a csók István Művészkör 

szervezésében. Helyszínek: Hotel Írottkő, Jurisics-
vár, chernel Kálmán városi Könyvtár, Dr. nagy L. 
EGYMI. 

Április 12.         „MozgóMozi” a lovagteremben. 
Április 13–14.   Mesebolt Bábszínház – Dobronka cirkusz világ-

szám. Gyerekbérlet a várban.     

Szőlő Jövésnek Könyve programok  
Április 16.  14.00 nyílt szakmai borbírálat a Jurisics-várban.                                 
Április 17.          Bechtold István Megyei Természetismereti Ver-

seny a Bechtold István Látogatóközpontba.               
Április 17.         nemzetközi és vas megyei Borverseny a várban.      
Április 18.        A 7. Szőlő és Klíma Konferencia  az Európa Ház-

ban.

Örömhír az evangélikus gyülekezet és Kőszeg számára, hogy az • 
m1 március 29-én vasárnap 11 órától az istentiszteletet a kő-
szegi evangélikus templomból közvetíti. 
Erwin Birnmeyer • Absztrakt c. kiállítása még március 22-ig meg-
tekinthető a Jurisics-várban.

Könyvtári hírek
A Ne maradjon az asztalfiókban! címmel hirdetett vers- és prózaíró 
pályázatra beküldendő alkotások postára adásának határideje április 11. 
Az alsó tagozatosok rejtvénylapja, az Unaloműző 4. számának megfejtési 
határideje szintén április 11. 
Rendezvény: 
Március 24. 17.00 óra: T. Molnár Zsuzsanna A berekből a Csillag-
erődbe című könyvének bemutatója. Közreműködnek Bősze Éva, író és 
költő, valamint dr. Bokányi péter, irodalomtörténész.
Március 25. 10.00 óra: Baba-mama játszóház a gyermekrészlegben; 
17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Gárdonyi Géza Ida regénye. 
Március 26. 17.30 óra: Csong An Szunim zen szerzetes előadása. téma: 
Emberi kapcsolatok, kötődések, kötelékek, ragaszkodás, elvárás, 
megszokás és unalom.
Március 27. 9.00–12.00 óra: Zen gyakorlat és meditáció.
Március 30. 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kötőklub 
(a 2. emeleten).
Április 10. 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Lois Lowry Az emlé-
kek őre című könyv.
Április 11. 10.00 óra: Tini mozi. Az emlékek őre című film megtekintése 
DvD-ről.
Április 13. 17.30 óra: „Szállj költemény!” Kelemen Zoltán (a Weöres 
sándor színház színművésze) és Varga Richárd (dalszerző, gitáros és 
énekes) előadóestje a Költészet napja alkalmából.

 Kissné Rentkó Zsuzsanna

Felhívás
VAS MEGYEI BORVERSENY
A részvétel feltételei: három parafa dugóval lezárt 
7 vagy 7,5 dl-es, felirat és jelzés nélküli, szabványos üveg bor leadása, 
mely vas megyei termőhelyről származik, az alábbi adatok közlésével a 
nevezéskor: a borfajta neve; (vegyes, illetve cuvée borok esetén annak 
összetevői); termőhelye; termett mennyiség; évjárat és a tulajdonos 
neve, pontos lakcíme (irányítószám, város, utca, házszám).
Az idei évben az évjáratos borok mellett az óborokat is várjuk, és 
külön díjazzuk!
Címkével, jelzéssel ellátott palackokat nem áll módunkban elfo-
gadni! Kérjük, a dugót se jelöljék meg!
Nevezési díj: 2500 Ft/minta
A borverseny nevezéseit, a mintákat 2015. április 13-án 13 és 17 óra 
között, és április 14-én 10.00 és 16.00 óra között a művelődési 
központban (Jurisics-vár külső udvara) kérjük leadni!

Szervezőbizottság

Beiratkozás 
A vas Megyei Kormányhivatal a 2015–2016-os tanévre  vas megyében 
az általános iskolai beiratkozás idejét az alábbiakban határozta meg:
2015. április 16-án csütörtökön 8.00 – 19.00 között.
2015. április 17-én pénteken 8.00 – 18.00 között. A pótbeirat-
kozás ideje: 2015. április 20. (hétfő) 8.00 – 18.00 között.
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Ovis birkózás
pusztai tamás, Ficsor András 
testnevelőtanárok és Karner péter 
birkózóedzők szívügye az ovis bir-
kózás. Ők találták ki, hogy a picik 
is birkózzanak. A kőszegi négy 
óvodából háromban nyitottan 
fogadták őket. sajnos, egyikben 
sincs tornaterem. Az edzők – le-
hetőségeikhez mérten – sportesz-
közöket, labdákat ajándékoznak a 
gyerekeknek, hogy minél többet 
mozoghassanak. szeretnének javí-

tani szerény sportolási lehetősége-
iken. Elsősorban a nagycsoportos 
gyerekekkel foglalkoznak. Ez azt 
jelenti, hogy speciális, birkózást 
előkészítő gyakorlatokat végeznek, 
vannak benne birkózó elemek, és 
a birkózás alapfogásait is elsajá-
títják, úgymint összekapaszkodás, 
dulakodás. Főleg a grundbirkózás 
elemeit tanítják, amikor ki kell 
tolni a szőnyegről a másikat. Ha-
sonlít a szumóra, annak egy laza 
változata – avat be Ficsor András. 
A cél, hogy rászoktassák a gyere-
keket a sportszerű küzdelemre. 

vannak tilos mozdulatok, a társ 
megbecsülése a fontos, korrekt 
keretek között kell megküzdeniük 
egymással. Egy-egy foglalkozáson 
10–12 gyerek vesz részt. teljesen 
költségmentes, az edzők társadal-
mi munkában látják el a feladatot.  
(Felvételünk a Központi Óvodában 
készült: Miből lesz a cserebogár?)
A Birkózó szövetség minden egye-
sületének vásárolt új birkózósző-
nyeget, így a meglévő szőnyegei-
ket el tudták vinni az ovikba – teszi 
hozzá pusztai tamás. 
Ami kuriózum a dologban, hogy 
lányok is járnak az edzésekre. Azt 
tapasztaltuk, hogy ebben a korban 
még nem tudnak előre-, hátrabuk-
fencezni. célunk, hogy sikerélmény-

hez juttassuk őket, és eljöjjenek az 
edzésekre.  A szülők lassan kezdik 
megismerni ezt a lehetőséget. Az 
óvodában megszeretik a mozgást, 
majd egyre többüket hozzák a 
Bersek tornatermébe az edzésekre. 
nyáron még edzőtáborba is elviszik 
őket két napra szülői kísérettel, ez 
persze függ a Birkózó szövetség 
anyagi lehetőségeitől is. 
csak úgy mellékesen, de nem kis 
büszkeséggel említi pusztai tamás, 
hogy az idén már két versenyen 
voltak, egy junior harmadik helyük 
van, nemrég Kaposvárról három 
aranyat és egy ezüstöt hoztak haza. 
Az utánpótlás nevelését nem lehet 
elég korán kezdeni. 

Kiss János

Sporttámogatás
Február 26-án lépett 
életbe az a szerződés, 
amely arról szól, hogy 
Hámori ádámot, hatszo-
ros magyar bajnok kő-
szegi ökölvívót, öt éven 
keresztül havi 10 000 
forinttal támogatja az 
Összefogás Kőszegért 
Egyesület. 
„Ezzel szeretnénk segí-
teni az egyik legsikere-
sebb kőszegi sportoló 
felkészülését a jövőbeni 
versenyekre, amit remé-
nyeink szerint egy olim-
piai részvétel is megkoro-
náz” – nyilatkozta Harkai norbert.
A havi támogatás összegét az 
egyesület képviselői tiszteletdíjuk-
ból biztosítják. „tervünk a jövőben 
még több kőszegi sportoló támo-
gatása is. Kérjük a kőszegi sport-

barátokat, hogy aki hasonlóképpen 
szeretné támogatni ádám munká-
ját, az tegye meg az alábbi Otp-s 
számlaszámra történő befizetéssel: 
11773470-00801131” – olvas-
hatjuk felhívásukban.

Sport – Horvátzsidány
A Horvátzsidány sport club ama-
tőr asztalitenisz versenyt szervez 
2015. március 21-én 14.00 órá-
tól Horvátzsidányban, a Művelő-
dési Házban. A MOB és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által is 
támogatott eseményen a részvé-
tel ingyenes. várjuk a sportolni vágyókat. Jelentkezés 

előzetesen a hzsidany@citromail.hu email címen vagy a verseny előtt 
a helyszínen. további infók a www.horvatzsidany.comli.com oldalon.
Folytatódnak a megyei asztalitenisz csapatbajnokság II. osztályának 
küzdelmei. Egyesületünk már lejátszott és még hátralévő tavaszi mér-
kőzéseinek időpontjai:

I. forduló: február 26. 17.30 Horvátzsidány – Gasztony
II. forduló: április Horvátzsidány  – taródfa city
III. forduló: február 28. 16.00 Bejcgyertyános  – Horvátzsidány
Iv. forduló: március 6. 17.00 Káld II. – Horvátzsidány
 v. forduló: március 14. 14.00 Horvátzsidány  – Egervölgy II.

vI. forduló: március 16. 17.00 Kőszeg Junior – Horvátzsidány
vII. forduló: március 26. 18.00 Horvátzsidány  – szOEsE
vIII. forduló: április 11. 14.00 Horvátzsidány  – szentgotthárd

Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-val egyesületünket.
A Horvátzsidány Sport Club adószáma: 19892715-1-18.
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Sikeres bokszgála
Hatodízben rendezte meg a 
Fitt-boksz ÖE a Jurisics Jóté-
konysági Bokszgálát. A már 
hagyományossá nemesedő 
rendezvény elérte a célját. A 
szépszámú közönség és a tá-
mogatók jóvoltából 100 ezer 
forintnál is több adományt 
tudtak a Myrtill Alapítvány 
javára felajánlani. Az ado-
mányt ezúttal konkrétan egy 
beteg kislány lengyelországi 
gyógykezelésére adták át az 
alapítvány képviselőjének. 
A kora délutántól éjszakába 
nyúló mérkőzésfolyamban 43 

pár lépett szorítóba. nyolc párban a nyugat-Magyarországi Harcosok az 
Észak-Magyarországi tigrisekkel vívtak 8:8-as eredménnyel záruló csa-
pattalálkozót. A színvonalról a magyar (egri, győri, soproni, szombathelyi, 
kecskeméti, kőbányai, zalaegerszegi) bokszolókon kívül osztrák és szlovák 
öklözők gondoskodtak. A házigazda Fitt-boxosok közül szabó Luca, Buza 
rómeó és raffael, pegán ádám és Hámori ádám bemutató mérkőzést 
vívtak. Hámori Luca és radics Béla győzelmével a Harcosok eredményé-
hez járult hozzá. Horváth roland is győztesen hagyta el a szorítót. rajos 
viktória, németh Gábor és Krajczár tamás mérkőzésén az ellenfél kezét 
emelte magasba a bíró. A hazaiak legjobbjának járó különdíjat Hámori 
ádám érdemelte ki.
A nap programját Farkas ágnes (olimpiai és vB ezüstérmes, EB győztes) ké-
zilabdázó élménybeszámolója és Gáspár Laci énekes fellépése színesítette.
varsányi áron edző elégedett volt a szakmai színvonallal és versenyzői 
teljesítményével Mint rendező kiemelte a segítők, támogatók rendkívüli 
szerepét, mellyel lehetővé tették az alapítvány támogatását és a verseny 
megrendezését.

További bokszhírek
A Magyar Ökölvívó szövetség, a hagyományos Bokszbál a 2014. év legjobb 
bírója címmel tüntette ki Finesz Ernőt, a Fitt-boksz ÖE edző-versenybíróját.

x x x x x
Öt versenyző lépett szorítóba Győr-
ben az év első régiós versenyén. 
radics Béla és Jankó Krisztián egy-
hangúlag verte ellenfelét. Bugyik 
Imre ellenfele egy menetet sem 
húzott ki. papp tamásnak még bele 
kell erősödnie új kor és súlycsoport-
jába. pegán ádám első mérkőzésén 
ellenfele túl nagy falatot jelentett. 
varsányi áron edző kiemelte radics 
és Jankó teljesítményét: Azt sOs-
Gyermekfalu két fiatalja rengeteget 
fejlődött. Ha így folytatják, sokra vi-
hetik ebben a sportban. 

x x x x x
A régiós boksz után Boxing One ligatalálkozón Ódor Attila a házigazda 
győri, patent Gladiátor színeiben küzdött. vereséget szenvedett, de csapata 
–megnyerve az összecsapást – döntőbe jutott. 
A Boxing-One komárnói versenyén a patent Gladiátorban Hámori ádám 
képviselte Kőszeget. Biztosan győzött, de csapata kikapott. Bugyik Imre a 
zágrábi versenyen a KsI színeiben szerepelt. Jól bokszolt, de a mérkőzés 
végére elfáradt. Így se ő, se csapata nem jutott tovább.
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Asztalitenisz: tavaszi rajt
A megyei első osztályban szereplő kőszegi csapat győzelemmel kezdte a 
tavaszi szezont. A celldömölk v. csapatát fektették két vállra, visszavágva 
ezzel az őszi 10:8-as vereségért.  A másodosztályban szereplő fiatalok 
megszokták a bajnoki mérkőzések hangulatát. tudatosan játszva, javuló 
technikával két idegenbeli győztes meccsel kezdték a második kört. Az 
egervölgyiek ellen Lévai Márió bizonyult húzóembernek: valamennyi 
egyesét megnyerte. A bajnokságba csak a tavasztól bekapcsolódó szOEsE 
ellen Molnár péter mutatta be ugyanezt az eredménysort.

Eredmények: megyei I. Kőszegi sK-celldömölk v. 11:7, megyei II. Egervölgy-
Kőszegi sE II. 2:8, szOEsE-Kőszegi sE II. 4:6.

Labdarúgás: Vereség a finisben
Közbeszólt az időjárás: a pályák állapota miatt vas megyében az összes 
alsóbb osztályú mérkőzést halasztották. A megyei első osztály mérkőzéseit, 
így a Kőszeg a Körmend összecsapást is május 25-én pótolják. A harmad-
osztály halasztott fordulójára (Kőszegfalva-vassurány) június 13-án kerül 
sor. A Kőszegfalva a második tavaszi fordulóban sem tudott pályára lépni. 
nemesbőd elleni partijukra április 30-án kerül sor.
A Kőszegi sE a 17. fordulóval idegenben kezdte meg a szezont. A tápláni 
vendégjáték nem hozott szerencsét. Kiegyenlített mérkőzésen a hazaiak 
irányítottak, de a Kőszeg előtt is nyíltak gólszerzési lehetőségek. A döntet-
lenszagú mérkőzésen egyetlen hiba a 89. percben vereséget eredménye-
zett. pozitívum: a csapatban két újonc, Koroknai richárd és Brieber Bálint 
(a Jurisich gimnázium tanulói) is bemutatkozott.

Eredmény: tápláni KsK-Kőszegi sE 1:0 (0:0).

Teke: újabb sikerhétvége
Ha nem lett volna az első teljes márciusi hétvége, szomorú időszakot tud-
nának maguk mögött a kőszegi tekések. szerencsére volt, így a KsE vala-
mennyi csapata bizakodva, önbizalommal várhatja a bajnokság hajráját. 
Az nB I-es csapatnak két vereség után sikerült újra nyernie. A két vereség 
közül a Horváth tK elleni a fájó, hiszen a kiesés elkerüléséért vívott harc-
ban, a közvetlen rivális ellen duplán számítanak a pontok. A mérkőzés 
elején szerzett hátrányt csak az egyéni pontok terén sikerült kiegyenlí-
teni, a többletpont a házigazdáké maradt. Előtte hét végén a pécsiek el-
len ugyancsak a jutalompontok döntöttek a baranyaiak javára. A soproni 
sörgurítók elleni magabiztos siker azt jelentette, hogy a KsE nem került 
ponthátrányba a pécsieket legyőző Horváth tK-val szemben.
Az ifi a pécs ellen még fojtatta tavaszi győzelmi sorozatát, de a Horváth tK 
otthon tartotta a győzelemért járó pontokat. A soproniak ellen úgy alakult ki 
döntetlen, hogy 1-1 egyéni pont mellett, mindkét csapat 966 fát döntött.
A Kőszegi sE II. két hazai vereség (vép, szőce) után idegenben győzött a 
Horváth tK III. ellen, kicsit törlesztve az első csapat vereségéért.

Eredmény: nB I-nyugat Kőszegi sE-pécsi tsE 3:5 (11:13, 3180:3223), Hor-
váth 491, Szegedi 551, Biczó 569, Guttmann 503, polgár 513, Kozmor 
553; Horváth-vasjármű tK-Kőszegi sE 5:3 (12,5:11,5, 3047:2989), Biczó 
491, szegedi 472, Gugcsó 513, Kozmor 509, Bagi 497, Polgár 507, 
Kőszegi sE-soproni sörgurítók sE 7:1 (16,5:7,5, 3149:3010), Gugcsó/
Hafenscher 503, szegedi 509, Polgár 536, Bagi 523, Biczó 544, 
Kozmor 534; (vastagítva a pontszerzők), Ifi: Kőszegi sE-pécsi tsE 4:0 (7:1, 
1006:906), Horváth-vasjármű tK-Kőszegi sE 3:1 (6:2, 996:957), Kőszegi sE-
soproni sörgurítók sE 2:2 (5:3, 966:966),Megyei rum ttE-Kőszegi sE II. 7:1 
(9:3, 2623:2510); Kőszegi sE II.-Bulcsú vezér tK sE 7:1 (7:5, 2455:2376), 
Jáki sE-Kőszegi sE II. 5:3 (7:5, 2471:2467), néró tc szabadidő sport Klub 
II.-Kőszegi sE II. 2:6 (6:6, 2335:2407), Horváth-vasjármű tK III.-Kőszegi sE 
II. 3:5 (5:7, 2379:2429).
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Kosárlabda: Vasvári siker
Három vereség a mérlege a kőszegi kosárlab-
dacsapatnak legutóbbi lapszámunk óta. Mégis: 
ahány mérkőzés, annyiféle értékelés. A Kosáreső 
élcsapatnak számít. A tartalékos kőszegiek há-
rom negyeden át így is tartották velük a lépést. 
A hajrá viszont nagyon a vendég szombathelyi-
eké volt. szabó Ferenc, aki máskor jobbára az 
előkészítésből veszi ki a részét, ezúttal 23 pontig 
jutott. nagyon fájó viszont a büki fiaskó, kivált 
annak mértéke. Az őszi mérkőzésen a KsE 25 
pontot vert a fürdővárosi csapatra. Ezúttal saj-
nos más koreográfiát követtek. A nagyszünetig 
ugyan kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, de 
a térfélcsere után leblokkolt a Kőszeg. 12 perc 
alatt mindössze 4 pontot sikerült gyűjteniük. A 
tavalyi bajnok s.A.K.K ellen, kényszerű távol-
lévők miatt csere nélkül utaztak el. A volt nB 
I-es játékos, vavra péterrel felálló csapat ellen 
az utolsó pillanatig nyílt mérkőzést játszottak. 
A meccs hosszabbításba torkollott volna, ha 
nyilicska az utolsó pillanatokban nem hibázza el 
egyik büntetőjét. vasváron szerencsére igazoló-
dott a papírforma. A KsE végig vezetve győzött.

Eredmény: Kőszegi sE-Kosáreső 58:83 
(17:18, 13:17, 18:20, 10:28), Büki tK-
Kőszegi sE 62:42 (18:19, 12:13, 20:4, 
12:21), s.A.K.K (sárvár)-Kőszegi sE 61:60 
(19:14, 11:17, 19:8, 12:21), vasvár KsK-
Kőszegi sE 68:54 (14:24, 10:11, 12:13, 
18:20).

DIÁKSPORT

Körzeti terematlétika
nem rendezett városi versenyt a vDsB (városi 
Diáksport Bizottság), így a körzeti bajnokság 
adott lehetőséget a testnevelőknek, hogy kivá-
lasszák azokat a tehetséges tanulókat, akik a 
megyei terematlétika versenyen (Balog iskola, 
április 14.) eredményesen képviselhetik isko-
lájukat. Izgalmas versenyeken küzdöttek meg a 
körzeti bajnoki címekért, a bajnoki dobogóért és 
a minél jobb helyezésekért.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A nem 
jelöltek a Balog iskola versenyzői) sprint 
Weidl Mónika/BE, Abért Olivér, róka Bora, 
neudl Gábor, Hankó Annamária, Janzsó Ben-
ce/áH, Baranyai tamara/áH, Király Lajos. 
Ötösugrás Decsi Dorka/10,60, rádl Botond/
BE 11,61, Klemencsics Fanni/BE 11,08, vö-
rös Máté/BE 14,11. tömöttlabdalökés 2 kg, 
Decsi Dorka 9,15, 3 kg németh Gábor/tO 
9,65, Hámori Luca 9,58, 4 kg szalai Dávid/
áH 11,81. Magasugrás Decsi Dorka 138, 
rádl Botond 135, takács zsófia 132, Kiss 
Levente 150. többkörös futás 3 kör polgár 

Dzsesszika 1:00,7, 4 kör Abért Olivér 1:21,3, 
róka Bora 1:15,7, 5 kör németh Márk 6 
kör Gurisatti Jázmin 2:02,9, németh Márk 
1:55,0, Horváth Evelin 1:57,9, Ecker tamás 
1:45,7.

Középiskolások B 33 diákolimpiája

tizenöt csapat indult a középiskolások B33 
(streetball) Diákolimpiáján. A Jurisich gimnázi-
um Jurisich Boys néven induló csapata a cso-
portkörből veretlenül, három győzelemmel jutott 
a legjobb nyolc közé, ahol a későbbi ezüstérmes 
Műszaki szakközépiskola búcsúztatta. Kevés hi-
ányzott a bravúrhoz, de a szombathelyiek meg-
érdemelten győztek.

Eredmények: csoportkör Jurisich-nagy 
Lajos/9 12:8, Jurisich-tinódi I. (sárvár) 
16:15, Jurisch-celldömölk 21:5, negyeddön-
tő: Jurisich-MszKI 10:14.

Fontos birkózó sikerek

Harmadik helyezést ért el a Kőszegi sE verseny-
zője, Horváth ádám, a ceglédi (02.21.) junior 
szabadfogású rangsorversenyen.
Kaposváron Dél-nyugat Magyarország területi 
korcsoportos versenyén négy kőszegi birkózó 
lépett szőnyegre. A serdülők között Francsics 
Erik (48 kg) és Bokor Máté (63 kg) első, Illés 
péter (42 kg) második helyezést ért el. Diák II. 
korcsoportban pontyos Gábor (42 kg) nyakába 
aranyérmet akasztottak.

Asztalitenisz Bersek-kupa
Kevés csapat vett részt a Bersek iskola által 
rendezett asztalitenisz csapatversenyen. Kár, 
mert a szervezők szép díjakról gondoskodtak. 
A lányoknál a házigazda Bersek, a fiúknál a 
Balog iskola csapata végzett az élen.

Asztalitenisz: 
Agg Patrik az országoson

Agg patrik a megyei asztalitenisz Diákolim-
pia megnyerése után, a országos döntőn sem 
vallott szégyent. csoportjából három biztos 
győzelemmel és egy szoros, 3:2-es vereséggel, 
csoportmásodikként jutott a legjobb nyolc közé. 
Az egyenes kieséses szakaszban a későbbi győz-
testől is játszmát nyerve búcsúzott.

Úszás Diákolimpia
Győrben rendezték az úszás Diákolimpia orszá-
gos döntőjét. Gódor vivien az v-vI. korcsoport-
ban 100 m mellen és gyorson versenyzett, pillisz 
réka Iv. korcsoportban 100 méter háton indult. 
A Jurisich gimnáziumot képviselő triatlonos lá-
nyok az igazi versenyúszókkal nem vehették fel 
a küzdelmet, de megyei eredményüket megis-
mételve vagy javítva tisztességgel helytálltak.

Eredmények: „A” kategória Iv. korcsoport 
100 m hát 20. pilliszréka (JMG) 1:28,14, 
v-vI.kcs. 100 mell 16. Gódor vivien (JMG) 
1:46,50, 100 gyors 20. Gódor vivien (JMG) 
1:22,74.

Felnőtt érem

Két kőszegi fiatal, Jagodics Dennis és sárközi 
Dominik a Haladás vsE színeiben felnőtt magyar 
bajnoki érmet szerzett az országos fedettpályás 
bajnokságon. A 3:21,41-et futó 4x400 méte-
res váltó tagjaként a dobogó második fokára 
állhattak. zsigovics tamás volt az utolsó kőszegi 
lakos, az ezredforduló tájékán (2000–2002) a 
maratonfutó csapatban, aki atlétikában felnőtt 
magyar bajnoki éremmel büszkélkedhetett. A 
két atléta az ifjúsági OB-n is rajthoz állt. 400 
méteren Jagodics (51,98 mp) harmadik, sárközi 
(52,95) hatodik helyezést ért el. A győzelemre is 
esélyes 4x200-as váltó, melynek szintén tagjai 
voltak, botelejtés miatt sajnos nem ért célba.

Kadet EB bronz
A magyar válogatott tagjaként csapat bronzér-
met szerzett a maribori Kadet Európa Bajnok-
ságon Bende Bence, a Haladás vívója, a Jurisich 
gimnázium tanulója. A lázas betegen versenyző 
fiú egyéniben a legjobb 32 közé kerüléséért ví-
vott mérkőzésen búcsúzott.

-haniti

tizenöt csapat indult a középiskolások B33 
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljeskörû, a hir-
detés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonat-
kozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenn-
tartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekrôl érdeklôdjön bank-
fiókjainkban és a www.sopronbank.
hu oldalon!

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

SEMPALA
kombinált betét

5,50%, EBKM 5,50%

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 6 hónapos 
lekötött betét kamatláb évi

• minimum 50%-a 5 vagy 10 éves futamidejû 
egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi 1,40%, EBKM 1,40%.


