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DOLGOZNI AKARNAK
A
harmadik
Huszonnyolc csökkent munkaképes-

zsófia megszületett

ségű embert alkalmaz a belvárosban
„Isten hozott anya és Zsófi” – 2016. jaműködő MEA-GOLD Kft. A béreket,
nuár 12-én ezzel a falakra felfüggesztett
az üzemelés költségeit a munkájukért
felirattal fogadta Luca és Máté ikerkapott árbevételből és az állami tátestvérek a család és a város harmadik
mogatásból biztosítják. Reggel hatkor
újszülött gyermekét a hazatérésekor.
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak
Schwahofer Zsófia január 8-án 10
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a
óra 41 perckor született 2450 grammunkahely fontosságát, nem zúgolódmal és 45 centiméterrel a celldömölki
nak, többen az óraközi szünetekben is
kórházban. Az édesanya Schwahoferné
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas
Kövesdi Ildikó elmondása szerint a tertörlőkendők hajtogatását örökíti meg.
vezett, császármetszéses szülésre januTíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki
ár 8-án, reggel hat órakor indultak el
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve
autóval az édesapával. Az anya az infúhabpatronokat válogatnak. A Kromberg
ziók után álomba merült, a szülés után
& Schubert Kft. régi megrendelőjük.
három órával ébredt fel, akkor érezte
Számukra fröccsöntött gumiidomokat
először Zsófia „csodálatos közelségét”.
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel
Az apa, Schwahofer Szilárd első gyerután – felsőkategóriás autók alkatrésze
mekét, Zsófiát már a születés utáni első
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40
percekben a karjaiba foghatta. Amikor
csökkent munkaképességű embert tuda kőszegi otthonukban a fotó készült,
jon a kft. alkalmazni.
készségesen segített a feleségének, és
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria
szinte „ugrott” ajtót nyitni az iskolából
elmondása szerint: ehhez várják – a
hazaérkező ikerpárnak. Luca és Máté
reményekben, az ígéretekben megléaz Árpád-házi iskola rajzóráiról maradvő – nagy megrendelést. A cég elődje
hatott távol, mert a testvérük születése
2002-ben indult egykori textilesekkel,
óta állandó izgatottságban élnek, és
azóta is magánvállalkozásként műalig tudnak figyelni a tanórákon.
ködik. Petkovits Sándor közreműköLuca döntötte el, hogy a család nagyon
désével a Bencés Székházban találtak
várt jövevénye a Zsófia nevet kapja.
munkavégzésre alkalmas termeket. A
Amikor az édesanya hazahozta a terszigorú feltételekhez kötött munkaköhességéről készült első ultrahang felrülményeket elsődlegesen Kaltenecker
vételt, még senki nem tudta, hogy fiú
Lajos önkéntes segítségével építették
vagy lány születik. Luca a felvétel hátki. A cég működéséért a dolgozók feoldalára írta rá a megszületendő testlelősséget éreznek, és csak önmagukra
vére nevét. Amióta otthon van Zsófia,
számíthatnak.
a harmadik osztályos lány boldogan
Írta és fényképezte:
segít az édesanyjának.
Z.
Zsófia a fotózás kedvéértKámán
néhány
percre kinyitotta a szemét, aztán fejét
többször elfordítva jelezte, hogy enni,
szopni szeretne. Csendes, nyugodt
gyermek, megszületésével a család
mindennapos kiegyensúlyozottságát,
boldogságát növeli.
Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán
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Rövid hírek
V Á RO SHÁ Z A

A Miniszterelnökség elkészített
egy együttműködési megállapodás-tervezetet, amely a KRAFT
programban részt vevő szervezetek
(az önkormányzat, a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete és a Pannon
Egyetem) között jönne létre, és az
együttműködés kereteit szabályozza. A megállapodás alapján a felek
a program részét képező projektek összehangolásában működnek
együtt. Az egyes projekteket a szereplők külön-külön pályázzák meg.
A képviselők egy javaslat hozzáfűzésével elfogadták a tervezetet,
az együttműködési megállapodás
aláírásához további döntések is
szükségesek.
A nemzeti program megvalósítása
érdekében 2014 januárjától egyedi
kormányhatározatok intézkedései
révén Kőszegen a KRAFT projekt
számos eleme már megvalósult,
illetve folyamatban van. A Kormányrendelettel kihirdetett alapító
okirattal megalakult a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete.
December 18-án a képviselő-
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testület megszüntette a Kőszeg
Kultúrájáért Alapítványt. Keszei Balázs bizottsági elnök indoklásában
elmondta, hogy jogszerűen az alapítvány nem tud működni, az önkormányzat jelentős támogatásával
lenne megvalósítható az alapításkor
kitűzött számos cél, amelyek közül
több átfedésben van a működő
egyesületek programjaival.
December 18-án a képviselő-testület 2,5 millió Ft pótlólagos támogatást szavazott meg a Jurisics-vár
Művelődési Központ és Várszínház
részére. Az intézmény működésének költségeit növelte az ÁFAbefizetések változása, emelkedtek
a fűtési költségek a megelőző időszakhoz képest, a Kőszeg és Vidéke
újság kiadását sem biztosították a
hirdetési árbevételek.

szintén nem tartja indokoltnak a
szolgáltató.
A képviselő-testület a vagyonrendelet alapján a Kőszeg, Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatti, 53
m2 nagyságú lakás liciteljárás útján
történő értékesítését rendelte el Az
értékbecslés 4 876 000 Ft eladási
árat határozott meg, ezt a képviselők 20%-kal, 3 900 000 Ft-ra
csökkentették. A liciteljárás jelentkező hiányában eredménytelenül
zárult.
A Városfejlesztési Bizottság december havi ülésén jóváhagyta a
Kőszeg, Velemi u. 17/A. 3. emelet
13. szám alatti 27 m2 nagyságú
lakás értékesítését a bérlő részére
az értékbecslésben meghatározott
3 402 000 Ft vételáron.

A képviselő-testület jóváhagyta
a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel megkötendő középtávú
együttműködési megállapodást.
A határozatra dr. Tóth László
osztályvezető jelentette, hogy az
egyesület elnökasszonya a megállapodás nem írta alá, mert nem
értett egyet annak tartalmával.
(21. old)
Közösségi együttélés megszegése miatt 16 eljárás volt folyamatban december hónapban, az
önkormányzat hivatala két db
közigazgatási bírságot szabott ki.
A polgármester nevében a szakigazgatási osztály 2015. november
26. és december 16. között 66 db
települési támogatást, és három db
lakásfenntartási támogatást állapított meg.

A bérlakások díjáról szóló önkormányzati rendelet előírja az
ingatlankezelőnek, hogy minden
évben tegyen javaslatot a lakbérek megállapítására. Kovács István
városgondnok jelezte, hogy a lakbérek emelését 2016. évre nem
javasolja. A parkolási díjak, a pótdíjak és a bérletek árának emelését

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: február 3.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 10.
Básthy Béla alpolgármester: január 20., február 17.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: január 27., február 24.
A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat
9–11 és 14–15.30 óra között.
Tóth Gábor önkormányzati képviselő január 28-án
(csütörtökön) 17 – 18 óra között,
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő február 4-én
(csütörtökön) 16 – 17 óra között,
Terplán Zoltán a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 4-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
Huber László a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője
február 3-án (szerdán) 17 – 19 óra között kihelyezett fogadóórát
tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Kapcsolatépítés
2015. december 18-án a képviselő-testületi ülésen számolt be az
elmúlt év(ek) munkájáról a Kőszegi
Testvérvárosi Egyesület a 2014.
december 18-án az önkormányzattal kötött szerződés alapján.
Ennek birtokában a külkapcsolati
feladatok ellátásában az egyesület
hatékonyan tudja a város érdekeit
képviselni. Keszei Balázs a Humánerőforrás Bizottság álláspontjaként
elmondta, hogy egyetértenek az
egyesület által beadott előterjesztéssel, miszerint Kőszeg pénzügyi
teljesítőképessége nem indokolja
újabb testvérvárosi kapcsolatok
kialakítását. Az előterjesztés azt
is javasolta, hogy az erős nemzeti
kötődés révén keresni kell a nemzetközi kapcsolatok lehetőségét a
határokon túl, a kisebbségben élő
magyarok lakta településekkel.
Huber László polgármester a város
szerteágazó nemzetközi kapcsolatairól beszélt, amelyben az egyesület
vállalt kiemelkedő szerepet. Célként
említette, hogy a lakosság minél
szélesebben vegyen részt ezekben a
kapcsolatokban, amely így színesebbé és élőbbé válhat. A testvérvárosi
partnerség érdekében az önkormányzat a költségvetésben biztosít
pénzügyi forrást, de ennek kereteit
egyre nehezebb betartani. Terplán
Zoltán kérte, hogy a testvérvárosok
tanintézményeivel erősödjenek a
kőszegi iskolák kapcsolatai. Beszélt
a mödlingi iskolával való korábbi
erős szálakról. Básthy Béla alpolgármester a személyek közötti kontaktus fontosságát emelte ki, jó példaként említette – az elmúlt évben
tapasztalt – mödlingi partnerség
erősödését. Fontosnak tartotta, hogy
a testvérvárosi együttműködéseknek legyen gazdaságerősítő szerepe
is, és erre példát is említett. (9. oldal
– Szencből érkezik a megrendelés).
Dr. Mátrai István az egyesület elnöke, a képviselők elé került beszámoló készítője a tanóráját követően érkezett a testületi ülésre,
és kapcsolódott be a párbeszédbe.
Kiemelt célkent említette, hogy a
városok közötti kapcsolatok pályázati pénzekből valósuljanak meg.
Az írásbeli beszámolójában rögzítette, hogy Vaihingennel bensőséges és baráti a viszony. Évek óta

hét–hét fiatal az untersteinbachban
szervezett táborban, valamint egyegy diák a tübingeni egyetem
egyhónapos nyelvi kurzusán vehet
részt. Mödlinggel az elmúlt években a protokolláris kapcsolatok
aránya csökkent. Pozitívum, hogy
az 2015. évi szüreti rendezvényen
Mödling polgármestere is jelen volt.
Senjjel előrelépést jelenthet, hogy
2015. szeptemberben a gimnázium csoportja megkoszorúzta a
Jurisich-szobrot, és találkoztak a
város polgármesterével. Szenc városával Kőszeg kapcsolata Senjben
kezdődött. A hivatalos látogatások
után a városok vezetői felismerték
a barátság kölcsönös előnyeit, majd
aláírták a testvérvárosi szerződést.
A magyarok lakta város közelsége
is erősítheti a személyes és a gazdasági kontaktust. nyitragerencsérrel
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a barátság huszonöt éves, a polgármesterek 2015-ben írták alá a
partnertelepülési szerződést.
Kőszeg külkapcsolatainak szervezésében szerepet vállal a polgármesteri
hivatal, a KőszegiTestvérvárosi Egyesület, és néhány oktatási intézmény.
Az egyesület tagjai a delegációk kíséretében vállalnak feladatot. Egyre
több civil szervezet tűzi ki célként a
nemzetközi barátságok kialakítását.
Az egyesület 2004 óta minden évben
legalább egy ifjúsági cserét szervezett Kőszegen. 2014-ben ünnepelték a Douzelage tagság, az egyesület alakulásának, valamint ifjúsági
programjaik 10 éves évfordulóját.
Kőszegre látogató csoportok ellátása
során az egyesület előnyben részesíti
az Írottkő natúrparkért Egyesület
által szervezett városi marketing
együttműködésében résztvevő vállalkozásokat. A látogatóknak Kőszeg és
környékére szerveznek programokat.
KZ
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Ha havazás
kezdődik
Január elején a hajnali órákban
négyszer indultak el a sósszóró
gépek az utak jegesedése miatt,
negyven tonnát szórtak ki a biztonságos autózás érdekében. A
belvárosban kőzúzalék szolgálta
a gyalogosok közlekedését. Az
év első két hetében alig volt havazás, így a hó nem nehezítette
a közlekedést. Kovács István városgondnok elmondta, hat jármű
áll állandó ügyeletben, hogy a
riasztás után félórával már munkába állnak, és takarítják a havat
a kijelölt útvonalakon. A parkoló
autók nehezítik a hó eltakarítását,
kérik a lakosságot, hogy segítsék a
tolólapos járművek mozgását.
A házak előtti járdák takarítása a
lakók feladata.
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Hatodik éve piacvezető a Ford!
Új Ford modellek a Strauss Autószalonban
Továbbra is a Ford a legnépszerűbb autómárka Magyarországon: az autógyártó 2015-ben
az elmúlt hét évben hatodszor lett piacvezető a magyarországi személyautó- és haszongépjármű piacon. Vajon miért választott
a gépjármű vásárlók többsége hat évben is
Fordot?
2015 elején érkezett a Strausshoz az új Focus,
a legendásan közkedvelt C kategóriás Ford modell

A Ford úttörő a technikai vívmányok terén. A
Ford Focusban találkozhattunk első ízben az automata parkoló rendszerrel. Segítségével beparkolhatunk a legszűkebb parkolóhelyre. Elsőként a
Ford márka kínálta a SYNC technológiát, amellyel
egyszerű hangparancsokkal vezérelhetjük a zenelejátszót és mobiltelefont.

A Ford Credit ismét kiváló kondíciókat kínál Ford
finanszírozás terén: igénybe vehető az akciós vételárból további árkedvezmény, vagy kedvező kamatok, egyedi esetekben akár 2.5%-os THM!

A Ford négy egymást követő évben „Év Motorja
Díjat” nyert benzinmotorja, a háromhengeres
EcoBoost ® teljesítménye és fogyasztása lehengerlő – a Strauss 125 lóerős Ford Focusa jelenleg
3,9 liter üzemanyagot igényel 100 km-re!

Ahogy a Ford hálózata Magyarországon, úgy a
Strauss Autószalon, a Ford szombathelyi márkakereskedése is több új Fordot értékesített
2015-ben az előző évhez képest, ezért találkozhatunk egyre több Forddal a vasi utakon.

Új Ford modellek érkeztek 2015-ben a Strausshoz:
az új Ford Mondeo, az új Focus, az új S-MAX és a
Galaxy. 2016-ban hamarosan érkezik az új Ford
Ranger, a Ford terepjárója, ezután vezeti be a magyar piacon a Ford az új Ford Kugát, az Edge-t és
az Ecosportot, a legújabb Ford terepjárókat. 2015től már Magyarországon is kapható az új Ford
Mustang!

2016-ban is széles modellválasztékkal várja a
Strauss a Ford szerelmeseit Szombathelyen, a Zanati
úton! Új Fordokon kívül keveset futott tesztautók
is elvihetők a Strausstól!
Amennyiben autóvásárlás előtt áll, keresse a Strauss
értékesítési csapatát telefonon a 94/512-860-as
számon, vagy e-mailben az info@strauss.hu címen!
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„Első kézből!” Szegényházból szociális épület
V Á RO SHÁ Z A
4

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Méltán váltott ki óriási érdeklődést
a fiatal párok, házasok és családok
körében a Otthonteremtési Program. A Kormány célja, hogy a gyermekeket nevelő és vállaló családok
minél olcsóbban juthassanak saját
otthonhoz.
A program legfontosabb elemei: a
lakásépítési áfa csökkentése 27%ról 5 %-ra, a vissza nem térítendő
támogatás és a 10 millió forintos
kedvezményes hitel.
Az áfa csökkentés az új építésű
legfeljebb 150 m2 alapterületű
lakásokra és a legfeljebb 300 m2
alapterületű családi házakra vonatkozik, valamint saját építkezés
esetén 5 millió forintig visszaigényelhető az áfa, továbbá nem kell
illetéket és szolgáltatási díjat sem
fizetni a hatóságoknak.
Új otthon építése és vásárlása esetén a két gyermeket nevelő családok 2,6 millió, a három gyermeket
nevelők 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kapnak! A
támogatást a gyermek 20 éves
koráig, illetve a felsőfokú oktatásban tanuló esetén 25 éves koráig
vehetők igénybe, valamint akkor
is jár a támogatás, ha az egyik
szülő már elmúlt 40 éves. A közös
háztartásban nevelt gyermekeket
veszik figyelembe, akik akár eltérő
szülőktől is származhatnak és örökbefogadással is bővíthető a család!
A három gyermeket nevelők, vagy
10 éven belül három gyermeket
vállalók 10 millió forintos kedvezményes kamatozású hitelt kaphatnak 25 évre. Az állam garantálja
a 3 %-os kamatelőnyt 25 évig. A
gyermekvállalás örökbefogadással
is teljesülhet. A jogosultság feltétele – legalább az egyik házastárs
– legalább 2 évre folyamatosan
egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepeljen. A
külföldi munkaviszony is beszámítva programba!
Az önkormányzat számára is feladatokat jelent a növekvő telekigények kielégítése. Jelenleg kevés áll
rendelkezésre, a kőszegfalvi városrészen viszont van lehetőség telkek
kialakítására.
Huber László
polgármester

A december 18-án meghozott
képviselő-testületi döntés alapján
az önkormányzat a Szombathelyi
Egyházmegyei Karitásszal haszonkölcsön szerződést kötött az egykori szegényház (Kőszeg, Meskó
u. 1.) használatára. Az ingatlant
2016.01.01. naptól határozatlan
időre az önkormányzat ingyenes
használatba adta a karitász, mint
kölcsönvevő számára, amelynek
feltételeit részletesen szabályozták.
Ebben az épületben valósulhat meg
a karitász tevékenységéhez tartozó
pszichiátriai és szenvedélybetegek
ellátása. A felmerült kérdésekre
adott válasz szerint Kőszeg és a

környező településeken élő rászorultak nappali ellátását szolgálja
a szociális tevékenység. Ezzel az
egészségkárosodott családtagot
gondozók terheit csökkentik, mert
nappali órákra a karitász átveszi
ezt a feladatot. A gondozottak itt
adottságaiknak megfelelő munkát
végezhetnek. A szegényház átépítésére a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász maximum 35 millió
Ft pályázati forrást, és jelenleg nem
ismert összegű önerőt kíván fordítani. A szerződésben 2016. december
31. napot rögzítették a megvalósítás határidejeként. Drácz Zoltán, a
karitász projektmenedzsere ennél

Májusfa lesz a Fő téren
Április 30-án májusfát állítanak
a Fő téren, azon a ponton, ahol a
karácsonyfa díszítette a teret. Az
eseményt kulturális programmal
színesítik. Szombati nap lévén
feltételezhető a nagyobb érdeklődés. Másnap, május 1-jén a KSE
pályájára várják a sportolókat, és
azokat a fiatalokat is, akik sportágat szeretnének választani. A
rendezvény a város programjaként
valósul meg, a részletek még nem
ismertek.
A város 2016. évi rendezvénynaptárjában kétszáznál több program
szerepel, amely folyamatosan
bővül, és válik aktuálissá. A havi
rendezvények a www.koszeg.hu
honlapon olvashatóak. A Jurisicsvár Művelődési Központ és Várszínház kéri a civil szervezeteket és
az intézményeket, hogy a tervezett
programjaikat küldjék meg a közzététel, és a párhuzamosságok elkerülése érdekében. A nyári színházi előadások időpontjait igazították
a magyar labdarúgó-válogatott EB
mérkőzéseihez. Idén Szent Györgynapja vasárnapra esik, az ünnepséget ezen a napon tartják meg. November 6. is vasárnap, így a Királyi
Városnapot két nappal korábban
tartja meg az önkormányzat. A
Kőszegi Kerékpáros Egyesület több
rangos sporteseményt szervez ebben az évben is.
Pünkösd a nyárköszöntő, május 31.

a Lóránt Gyula Emléknap időpontja. Június 10 – 11-én Kőszeg Város
Fúvószenekara ünnepli a fennállásának 150. évfordulóját. Augusztus
5 – 7-én lesz a 10. Kőszegi Ostromnapok.

6.30
6.45
7.15
8.30
11.00
12.00
14.00
15.00.
16.00
17.00
18.30

rövidebb határidőt fogalmazott
meg. Szent Márton évében mielőbb
szeretnék befejezni a beruházást,
és ünnepelni a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász fennállásának
25. évfordulóját.
Az előterjesztést kilenc igen és egy
nem szavazattal fogadták el a képviselők. Rába Kálmán már az első
mondatában jelezte a beruházással kapcsolatos ellenvéleményét.
Kifejezte az aggodalmát a majdan
működő épület környékén kialakulható csoportosulások miatt, és
meghajol a törekvések előtt, ha az
épület környékén élők komfortérzete nem változik.
A Drácz Zoltán projektmenedzser
elmondta, hogy a szervezet más
városokban több hasonló intézményt működtet az említett problémák létezése nélkül. Básthy Béla
arról tájékozta a képviselőket, hogy
a félelmek eloszlatását szolgálja
a megtartandó lakossági fórum,
amelyet Tuczainé Régvári Marietta
igazgató kérésére tartanak meg.
KZ

Tervezett program:
A résztvevő csapatok gyülekezése
(Biotájház)
Technikai megbeszélés
A disznók ölése, feldolgozása
A pincés kemencés helyszíneken a további
feldolgozás
Ünnepélyes megnyitó a Vízközmű ház alatti
rendezvénysátorban
Helyi-, kézműves termékek, borok vására
Kóstolási lehetőségek a pincés kemencés
helyszíneken
Kőszeg Város Fúvószenekarának műsora
Az elkészített disznóságok zsűrizése a rendezvénysátorban
Nótár Mary műsora
Eredményhirdetés, majd tombolasorsolás
Böllérbál

A belépődíj 1500 Ft/fő. 14 éves korig a belépés ingyenes!
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December 10-én adták át – Európai
unió forrásainak felhasználásával –
a felújított Munkaügyi Kirendeltséget, amely – a kormányhivatalok
integrációjának eredményeként –
Munkaerőpiaci Pontként működik
tovább, és szervezetileg a Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához tartozik.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott elmondta, hogy a Vas megyei
foglakoztatási ráta (62%) országosan a legjobb. A megyében 4660
fő keres munkát, Kőszegen 460 fő.
Huber László polgármester szavai
szerint egy munkanélküli is sok. A
foglakoztatást segíti az épület fel-

újítása, kiszolgálja a munkát keresőket, majd kiemelte a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.
Ágh Péter országgyűlési képviselő,
a Vas megyei fejlesztésekért felelős
miniszteri biztos fontos eredményként értékelte, hogy a magyar
kormánynak 100%-ban sikerült
lehívni az Európai unió pénzügyi
forrásait. A következő fejlesztési ciklus feladatainak kapcsán elmondta,
arra törekszik a kormányzat, hogy
2017 júliusáig pályázatok formájában elérhetővé tegyék az Eu jelenlegi pénzügyi ciklusában a rendelkezésre álló forrásokat. Kiemelt cél,
hogy a lakosság érdekeit szolgálják
a megvalósuló fejlesztések. Ezt a
célt erősíti a Munkaerőpiaci Pont
felújítása is.
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Ötszázféle ügy
A Kőszegi Járási Hivatalhoz tartozó
kormányablakoknál évente átlagosan az érintett lakosság legalább
egyszer megjelenik ügyintézés céljából. Az állampolgárok közel ötszázféle ügyet – előzetes időpont
egyeztetés nélkül – intézhetnek
Kőszegen (Jurisics tér 6.), illetve
Csepregen (Széchenyi tér 27.) működő kormányablaknál. Esetenként
előfordulhat, hogy többen várakoznak, de a felkészült hivatalnokok
rugalmasan oldják meg a kialakult
helyzetet. December 18-án dr.
Kapiller Sarolta erről tájékoztatta
az önkormányzat képviselőit. A Kő-

szegi Járási Hivatal vezetője beszélt
a kormányhivatalok integrációjáról
is. Elmondta, hogy a szervezetileg
különálló szakigazgatási szerv, a
gyámhivatal beépült a járási hivatalba, a Hatósági és Gyámügyi
Osztályba. A Szombathelyi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályához került a kőszegi Munkaügyi
Kirendeltség, amely Munkaerőpiaci
Pontként működik tovább változatlan helyszínnel. Dr. Kapiller Sarolta
megköszönte az önkormányzatnak
azt a segítséget, amelyet a Kőszegi
Járási Hivatal létrehozásához, illetve a működtetéséhez kaptak.

V Á RO SHÁ Z A

Átadták
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Ügyfélfogadás
Előzetes időpont egyeztetés nélkül: Kormányablak (Kőszeg, Jurisics tér
6. Tel: 94/562-551) Hétfő: 7.00 – 17.00 óra; Kedd – Szerda: 8.00 –
16.00 óra; Csütörtök: 8.00 – 18.00 óra; Péntek 8.00 – 14.00 óra.
Hatósági és gyámügyi Osztály (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 15. Tel:
94/500-575) Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00 – 16.00 óra; Péntek:
8.00 – 12.00 óra.
Járási Hivatal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 15. Tel: 94/500-576)
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00 – 16.00 óra; Péntek: 8.00 – 12.00 óra.

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 költségeit Vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség és a zsebpénz a
résztvevőt terheli.
A nyári egyetem időpontja: 2016. augusztus 1–27-ig

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 egyetemi városban.
Feltétel: – kőszegi lakcím
– minimum középfokú szintű német nyelvtudás
A kiválasztásnál előnyt jelent:
– Kőszeg városában végzett aktív közösségi munka
– minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás (nyelvvizsga)
A jelentkezéseket bemutatkozással és a részvételi szándék indoklásával (max. egy A4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2016. március
25-ig várjuk levélben, Kőszegi Közös Polgármesteri Hivatalba (9730
Kőszeg, Jurisics tér 8. Pf.: 58) Básthy Béla alpolgármester nevére címezve és e-mailben is a krizso.agi@koszeg.hu címre.
További felvilágosítás: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző (Tel.: 94/562526; e-mail: krizso.agi@koszeg.hu)
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Kávészünet a karitászvezető Sárközi Antalnéval
A szolgáló szeretet „utca apostolai”
KÁ V É SZ Ü nE T

Ikervári gyökereire nagyon büszke. Vallásos
családból származik, négy lánytestvérével
szülei ember és Isten szeretetére nevelték
őket. Így nem véletlen a rászorulókhoz
való kötődése, hiszen a karitász az egyház hivatalos segélyszervezete. A Jurisich
gimnázium német tagozatán érettségizett. Magyar-német szakra jelentkezett az
egyetemre, egy pont híján nem vették fel.
Adminisztrátorkodott egy évig Ikerváron,
Sárváron a Barneválnál kétkezi munkás
volt. Aztán jelentkezett Kőszegen a gyógypedagógiai Intézetbe. Közben megismerte
párját és összeházasodtak. Saját gyerekei
mellett nehéz volt ellátni a gyógypedagógiai munkát, átment a Városi Tanácsra, pár
hónapi gyakornokság után munkaügyes
lett. Feladata az emberek munkához juttatása volt. Karitászos munkájában ma is
ez a legnagyobb célcsoport. Két évet töltött el ebben a munkakörben, majd elődje
nyugdíjazása miatt a szociális ügyintézői
feladatokat bízták rá. Közben a gyógypedagógiai Főiskolán tanult a szociális
szervezői szakon. Munkaköre tágult, hozzá
kerültek az alkoholisták kötelező gyógykezelésével, a segélyezéssel, a hadigondozottak ügyeivel kapcsolatos teendők, meg
minden, amivel megbízták. Szerteágazó
munkaköre, a két gyerek, a család ellátása,
a főiskola végzése, egy súlyos betegséget
eredményezett 1981-ben. Az intenzív osztályra került, ahol, amikor jobban lett, már
gyűjtötte is az anyagot a szakdolgozatához,
melynek a címe „Az öregség, az öregedés
folyamatának ábrázolása a szépirodalomban”. Fél év múltán visszament dolgozni, a
főiskolát a táppénz alatt is folytatta. Szociális ügyintézőként került kapcsolatba a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal.
Beszélgetésünk előtt éppen ebédet osztottak a szükséget szenvedőknek. Ez így
megy nap, mint nap.
– Hogyan
karitászt?
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– Civilszervezet vagyunk. A katolikus egyház a
fenntartónk, mi vagyunk a Jézus Szíve Plébánia
Karitász. Húsz éve, 1996. június 6-án alakultunk Dr. Horváth Lajos plébános úr idejében.
Első kapcsolatom kicsit korábbi a szervezettel,
előtte teljesen civil módon alapító okirat nélkül végeztük a munkát. Egy tűzkárt szenvedett
Szabóhegyi család megsegítésére fordultam
Konkoly István megyéspüspök úrhoz és Tuczainé
Régvári Mariettához, a karitász megyei vezetőjéhez. Megtetszett a hozzáállásuk, segítőkész-

ségük. nemsokára a plébánosunk megkért,
legyek az alakuló helyi közösség vezetője. nagyon tettrekész segítőim voltak kezdettől fogva,
egészségügyi dolgozók, közalkalmazottak, fiatal
nyugdíjasok. A karitász munkát három helyszínen végeztük a városban, a Brenner János
Közösségi Ház megnyitása óta ott működünk.
Tavaly, amikor megkaptam a Caritas Hungarica
díjat, összeírtam, negyvenen segítették eddig a
munkát.

zösen. Folyamatosan érkeztek és érkeznek a helyi iparosok támogatásai: közülük kiemelkedik a
Soproni Pékség, amely 2004. óta biztosít finom
pékárut a rászorultaknak. Gál Sándor káplán
atya indította el az egyházzenei koncertsorozatot, eddig 15 alkalommal került megrendezésre.
Bevétele mind az elesettek támogatására megy.
– Mikor került a RÉV Szenvedélybeteg Segítő
Szolgálathoz?

– A Bokros-csomag megjelenése után kicsit
összekeveredtek a dolgok a szociális munkánkat illetően a hivatalban. Át akartak helyezni
a családsegítőbe, mondván, hogy mindenkivel szót tudok érteni. nem rajongtam az ötletért. Tuczainé Régvári Marietta rábeszélt, hogy
menjek le dolgozni Szombathelyre, legyek a
vezetője az országban másodikként megalakult
RÉV Szolgálatnak. Sokat hezitáltam, bár volt
már tapasztalatom, hiszen Dr. Monszport Mária
létrehozta a városban az „alkoholmentes klubokat”. Itt a nagyfai beutalásokat is intéztem. Azért
mertem elvállalni a RÉV Szolgálat vezetését,
mert volt ilyen tapasztalatom. Tizenkét évig csináltam, nyugdíjba is onnét mentem. Igen fontos
volt, hogy ingyenes és titoktartással egybekötött,
személyre szabott pszichoszociális ellátás volt. A
szermentessé válás után a munkába helyezés
volt a fő feladat.
– Legfontosabb célkitűzéseik hogyan valósulnak meg?

– A rendszerváltáskor már végzett szociális szervezőként dolgoztam a Városházán mint ügyintéző. A hajléktalanellátás sikere Básthy Tamás akkori polgármesternek köszönhető. Ő hívta fel a
pályázati lehetőségre a figyelmet. A Csingilinginek nevezett helyen valósult meg. Igen jóérzéssel
tölt el, hogy Kőszegen hajléktalan nem fagyott
meg. Az ellátottakat akkor Kövér Tihamér fogta
össze. Eleinte vacsorát adtunk nekik, karácsonyi
műsort szerveztünk. Rábai Feri, a vendéglátós
szívével és lehetőségeivel ma is nagyon az ügy
mellé áll. A Városházán később tereptanárként
is működtem, szociálismunkás szakos hallgatók
mellettem voltak terepgyakorlaton.
– A rendszerváltás előtt is alkottunk helyi jogszabályokat. Az egyik legfontosabb volt, hogy
a nagycsaládosok közé sorolják már a három
gyermekeseket is, így ők is kaphattak ilyen támogatást. A civil szervezetek nélkül most nagyobb lenne a baj, mint amekkora. Persze voltak
és vannak ma is szociálisan érzékeny képviselők.
Meg kell említeni a nemrég elhunyt Greguss
László képviselő úr segítségét és Giczy József
képviselő úr hozzáállását. A cserkészcsapat is
részt vett egy nagy gyűjtésben a tűzoltókkal kö-

– Eredetileg a tevékenységünket idősekkel
kezdtük. Elvégeztük a 65 év felettiek utca szerinti felmérését. Ezt a karitász utca-apostolságnak nevezte el. nagy József plébános úr találta
ki, hogy adventi időben a plébániára tartós élelmiszert hozzanak. Ez ma is működik.

Persze pénzt is kaptunk, ezzel ki
tudtuk egészíteni a csomagokat,
hogy egyforma értéket tudjunk
adni. Az Egyházmegyei Karitász útján jött támogatást eleinte a nagycsaládosok kapták. Ma a támogatásokat egyeztetjük a város szociális
és egészségügyi hálózatával és
eljuttatjuk a rászorulóknak. A RÉV
Szolgálatban dolgoztam, de azért
Kőszegtől nem szakadtam el. Az
itt végzett tevékenységemért megkaptam a Semmelweis-díjat, de

minden munkatársam átvehette a
Pálos Károly-díjat a RÉV Szolgálatnál végzett tevékenységem idején.
– Hányan vannak a látókörükben?

– Kétszázan. Ennyien kaphatják az
élelmiszerbank tartós adományát.
Behívjuk őket, a mozgássérülteknek kivisszük a csomagokat. Kilenc
év alatt a városban 200 fővel kerültünk kapcsolatba, és ezt kiegészíti a hajléktalanszállón lévő 2830 fő. Az Egyházmegyei Karitász
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által biztosított adományokat kiterjesztettük a városkörnyék teljes
egészére. Most olyan 15-18 fő az
a munkatársam, aki bevonható az
ellátásba. Foglalkozunk a csecsemő tápszeradomány szétosztásától
kezdve a lakhatás megőrzési támogatásig bezárólag.
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– Jó volna, ha fiatalabbak is be
tudnának kapcsolódni a munkába.
Korosodik a munkatársak hálózata.

Már megjelentek a gimnáziumból is
közösségi munkavégzésre, vannak
az evangélikus szakközépiskolából
is (közülük egyik Kitti unokám),
jöhetnek többen is. Mellettünk még
meg lehet ismerni azt a kapcsolati
tőkét, amely az alapja a létünknek,
mert támogatásra szorulók mindig
voltak, vannak és lesznek. Vallom
Teréz anyával: „Tevékenységünk
ugyan csepp a tengerben, de hiányozna, ha nem lenne”
Kiss János

kisebb cégek maradtak meg bérlőként. A cég vezetése kereste
a bérmunka lehetőségét. Aztán
megérkezett az ajánlat Svájcból
az Egyházasfaluban lévő telephely
bérmunkával történő ellátására.
negyven fő kapott itt újra munkát.
Majd 2014. elején olasz cégeknek
varrtak Kőszegen mintadarabokat, ezek elfogadását követően a
svájci cég jelezte, hogy a kőszegi
üzemnek is biztosítana bérmunkát. Ekkor több okból is elvetették
az olasz ajánlatot, és a svájci cég
mellett tették le a voksot. A zrt.
vezetésének kalkulációja szerint
a gazdaságos működéshez 40
varrónő termelésére volt szükség
telephelyenként.
Folyamatosan
hirdettek felvételt, megkeresték a
régi munkatársakat, akik közül alig

tértek vissza a céghez. Érkeztek új
dolgozók, de az elvárt teljesítményt
nem tudták hozni. Folyamatosan
fogyott a létszám, nemcsak az új
dolgozók mentek el, hanem a régiek is. A svájci cég sem tudta folyamatosan biztosítani a megrendeléseket, amely időkiesés miatt
veszteséget okozott. A cégvezetés
látta a bizonytalan jövőt, felszínre
kerültek azok az érvek, amelyek
szerint a termelés folytatása a zrt.
felszámolásához, a vagyon elveszítéséhez vezet. Ezért hívták össze a
részvényesek közgyűlését, a második lett határozatképes, amely kimondta a „végső szót”, meghozta
a végelszámolásról szóló döntést.
Kámán Z
(A felvételek 2013. augusztus 30án készültek.)

– Van-e kívánsága a munkájával
kapcsolatban?

KÜ LÖ nFÉ LÉ K
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A zrt. végelszámolása
A Kőszegi Ruhaipari Zrt. végelszámolása 2016. január 1-jén
kezdődött meg. Az erről szóló
döntést 2015. december 18-án
– az ismételten összehívott közgyűlésen – a 450 fő részvényes
képviseletében jelenlévő közel 60
fő hozta meg abban az épületben,
ahol évtizedeken át végezték a női
fehérneműk varrását. A kezdetektől
(1951.06.05) számítva, amikor a
kőszegi szabómesterek és varrónők
megalapították a jogelőd szövetkezetet, 65 év telt el.
A végelszámolás célja a meglévő
vagyon értékesítése, a befolyt öszszegből részesednek a tulajdonosok. Februárban néhány adminisztrációs munkatárs még dolgozik, azt

követően már csak a végelszámoló
végzi a feladatát – kaptuk a tájékoztatást Szinger Tibortól, a zrt.
utolsó cégvezetőjétől.
A szakember beletörődötten vette tudomásul a cég újraindítása
érdekében befektetett és a kárba
veszett munkát. A zrt. működésének végső szakasza 2013. július 19-én kezdődött el, amikor a
Triumph International AG felmondta a bérmunkaszerződést, majd
az ősz során minden dolgozónak
felmondtak, a termelés pedig fokozatosan megszűnt. Az üzemcsarnokok bérbeadását tűzték ki célként,
először a közelben lévő lehetséges
partner, majd a távoli kínai cég is
érdeklődött, a valóságban csak a

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.
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A Temető utca és a kerékpárút
FE JLE SZ T É SE K
8

Csontos György és felesége, Ibolya
a fotózásnál tudta meg, hogy idén
nyáron felújítják a Temető utcát.
Mindezért örömüket, köszönetüket
fejezték ki, és hosszasan beszéltek
a jelenlegi útfelület közlekedésre

való alkalmatlanságáról. Az utca
lakóiként reggelente hallgatják a
teherautók dübörgését, és azt is,
amikor megrakottan visszafelé haladnak. A felújított utcában sebességkorlátozás bevezetését tartják
szükségesnek, amelyet
garantáltan csak több
fekvőrendőr kiépítésével
lehet betartatni.
Százmillió Ft-ot fordíthat
Kőszeg önkormányzata
az elmaradt fejlesztésekre. A Magyar Közlöny
december 29-én megjelent lapszáma hozta nyilvánosságra a kormány
határozatát, amely az önkormányzatok támogatásáról szól. Kőszeg négy
kiemelt és szükséges célt
valósít meg 2016-ban
– kaptuk a tájékoztatást
Huber László polgármestertől. Elmondta, hogy a
beruházások pénzügyi
fedezetének biztosításához ezúttal is hathatós

segítséget nyújtott Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Az elmúlt évben elkészült a kerékpáros és gyalogos út építésének
engedélyes terve, amely az Egészségház megközelítését teszi lehetővé a lakótelepről. Az útszakasz a
Rohonci utcai családi házak kertje
mögött halad, így a vasútállomás, a
bevásárlóközpont is biztonságosabban lesz elérhető a lakótelepről. A
beruházás tervezett összege 28 millió Ft. Az esőzések következtében a
Jurisich Miklós Gimnázium kézi-, és
kosárlabdapályája jelentősen sérült, használhatatlansága miatt vált
szükségessé a felújítása, amelynek
kalkulált beruházási összege 20
millió Ft. ugyancsak a csapadékvíz
elvezetése jelent problémát Balog
iskolában, hiszen a nedvességtől
púposodik néhány osztályterem padozata. A kárelhárítás első lépései
már megtörténtek, de a probléma
megoldásához szükséges a kormány 15 millió Ft támogatása.
A Temető utca felújításának a tervezett összege 37 millió Ft. Az

útépítés a Szent Imre herceg utcától kezdődik, a végső szakasza
a temető felső pontja. ugyanakkor
bízni lehet abban is, hogy a közbeszerzési pályázatok árversenye ennél hosszabb útszakasz felújítását is
lehetővé teszi.
A négy beruházás előkészítése megkezdődött, az első „kapavágások”
tavasszal kezdődnek meg a gimnáziumban, illetve a gyalogos útnál. A
Temető utca felújításának előkészítése hosszabb időt igényel, a nyár
végére, kora őszre készülhet el.
Ágh Péter szavai szerint a Kőszeg
városának juttatott 100 millió Ft
a lobbitevékenység újabb eredménye, amelynek célja a város
fejlődése. A városlakók érdekeit
szolgálják a támogatásból megvalósuló beruházások. Ezt szolgálta
a Belügyminisztériumtól a működésre kapott 30 millió Ft, illetve a
központi óvoda fejlesztéséhez szükséges 60 millió Ft esetében is. Az
elmúlt másfél évben hatszázmillió
Ft érkezett a városba. Ezen felül a
KRAFT-hoz kötődő beruházások is
bizonyítják a kormány támogatókészségét.
KZ
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L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára januárban is
ellátogatott a térségünkbe. Hivatalosan bejelentette az írásban is
megjelent közleményt, miszerint
a Jurisics-vár bekerült a nemzeti
Várprogramba. Ennek eredményeként a Kőszeg történelmét
magába foglaló épületen további
beruházások történnek a következő években. Ennek fontosságára hívta fel a figyelmet Ágh Péter
országgyűlési képviselő, és arra

is, hogy a programban részt vevő
egy-egy emlékhelyre maximálisan
másfél milliárd forintot lehet fordítani. Ezzel teljessé válhat Jurisicsvár felújítása, amely elsődlegesen
a városlakók érdekeit szolgálja. A
képviselő arról is beszélt, hogy a
nemzeti Várprogram első ütemében a kőszegi vár nem szerepelt:
Hatékony lobbitevékenységre volt
szükség, hogy a Magyar Közlöny
közzé tudja tenni a jó hírt jelentő
kormánydöntést.

A KT u Á LI S

Bekerült a várprogramba

A fotón Huber László polgármester, L. Simon László államtitkár, és Ágh
Péter országgyűlési képviselő.

Szencből érkezik a megrendelés
A 2014. évi szüreti rendezvényekre Szencből is érkeztek vendégek.
Harsányi Zsolt egy spontán ötlet
alapján felajánlotta a tulajdonában
lévő 5th Gear Kft. fémipari forgácsoló üzemének a látogatását. A
testvárosból érkezők betekintést
nyertek az üzemcsarnok termelésébe, megtekintették a modern
gépeket. Az első baráti beszélgetések hetek múlva üzleti találkozássá formálódtak. Egy szenci
cég alkatrészek gyártására kért

árajánlatot, amelyet elfogadtak,
majd a próbagyártást is sikeresnek
minősítették a megrendelők. Aztán
megkezdődött az 50 – 100 db-os
tételek gyártása, az elégedettséget
jelzi a rendelések folyamatos érkezése. Az 5th Gear Kft. az elmúlt év
decemberében egy újabb alkatrész
gyártására is lehetőséget kapott.
Harsányi Zsolt megfogalmazása
szerint egy-egy cég piaci lehetőségeit a megfelelő ajánlati ár, a termék kiváló minősége, a határidők

betartása határozza meg, és nem
maradhat el a kiváló szakmunkás
háttér és a fejlesztés sem. Az 5th
Gear Kft. jövőbeli lehetőségeit kiválónak tartja azért is, hiszen a 2008ban megépített üzemcsarnokba
minden évben érkeztek új gépek.
A vállalkozó határozott szándéka
és kérése, hogy Vaihingenbe olyan
szakemberek utazzanak ki, akik
meg tudják alapozni a gazdasági
kapcsolatokat is.
KZ

Új tulajdonosa van a „TÜZÉP”-nek
Megújult arculattal találkozik az,
aki belép a régi „TÜZÉP” telephelyére. 2015 decemberétől új a
tulajdonosa, egy kőszegi cég vásárolta meg a telephelyet a teljes
árukészlettel.
– Az elmúlt év novemberében keresett meg a Kőszegi TÜZÉP előző
tulajdonosa, és felajánlotta a telephely bérbeadását,
illetve a megvásárlását.
Valójában meglepett az
ajánlat, de az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy már hosszabb
ideje foglalkoztam egy
építőanyagot forgalmazó telephely létesítésével. Az ajánlat és a terv
egybecsengett. Hoszszantartó tárgyalásokat, és egyeztetéseket
követően decemberben megszületett meg

a döntés a vásárlásról – foglalta
össze a változások időszakát Szárnyas János.
– Hogyan tovább?
– 2016. január 4-én a Kőszegi
Tüzép megnyitotta kapuit. Elkezdtük az elmúlt húsz évben elmaradt
felújítási és karbantartási munkák
elvégzését, jelenleg épp a parkoló

építése, a vizesblokk felújítása, iroda kialakítása zajlik. Az árukészletet
folyamatosan bővítjük. Az általános
építőipari anyagokat raktáron tartjuk. Határozott a szándékunk, hogy
februártól a barkácsoláshoz szükséges szerszámokat, anyagokat,
valamint különböző festékárukat
is forgalmazzunk. Erősségeink közé
tartozik a kivitelező cégekkel
történő kapcsolattartás,
valamint az
egyéni vásárlóknak nyújtott
szaktanácsadás. Mindezek mellett a
megvásárolt
anyagok házhozszállítását
is vállaljuk.
(X)

A Velemi
utcai fákról
Panaszok érkeztek a városvezetés, illetve a városgondnokság felé a Velemi úton lévő fák
okozta kellemetlen helyzetről.
A terebélyesség, a lombosodás,
a száradó ágak miatt január
hónapban szakértők vizsgálják
meg a nyírfa, illetve a feketefenyőfákat, és döntés születhet
a ritkításról, esetlegesen a kivágásról is. Amelyik fát kivágásra ítélnek, azt jól láthatóan
megjelölik festékkel. Arra kérik
a lakosságot, hogy előre, illetve
a színnel jelölés után is tegyék
meg az észrevételeiket a városgondnokság felé. A vakító
színek megjelenését követően
– az időjárástól függően – egy
hét múlva látnak munkához a
láncfűrészesek. Februárban a
munkát elvégzik.

Támogatás
A Földművelésügyi Minisztérium
pályázatot írt ki olyan hulladékgazdálkodási közszolgáltatók részére,
amelyek üzemi eredménye veszteséges. A Kőszegi Városgondnokság ez alapján pályázatot nyújtott
be. Decemberben érkezett meg V.
németh Zsolt államtitkár aláírásával a levél a megnyert 16,2 millió
Ft támogatásról. Kovács István
városgondnok elmondta, hogy a
hulladékszállítás díjtételei a 2010.
évi árszinten vannak, amely a lakosságnak megtakarítást jelent, de
veszteséget a szolgáltatónak.
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Kőszegi akcióink
2016.01.21-01.23.

599

779

139
459 249

C
Csirkecomb
egész, elÉhÑtött vagy fagyasztott
e
((Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Ft/kg

Ft/kg

Fornetti
Sajtkrémes XXL
(Fornetti Kft.)

299

Sertés apróhús
70%, elÉhÑtött

2016.01.28-01.30.

Ft/kg

Ft/db

Zsírszalonna
elÉhÑtött

499
Ft/kg

Ft/db

Ft/kg

Banán
I.o. lédi
lédig

Magyar Félzsí
Félzsíros
ír Túró
450 g
g, 1020
1020,-Ft/kg
Ft/k (Alföldi Tej Kft.)

M
Mandarin
I.o. lédig
I.o

2799
1499 599

2016.01.20-02.02.

Ft/kg

Ft/kg

Pál Disznósajt
egész, gyomorban
(Pál-Húsbolt Kft.)

499
Ft/db

Anni Panni Tejföl
20%, 700 g, 712,86Ft/kg
(Alföldi Tej Kft.)

Ft/kg

Poszavecz
ve
ecz
z
Lecsókolbász
ko
olb
olbá
bász
sz
z

lédig (Poszavecz
zavvec
veecz
ecz József
seff
Egyéni Cég”Kfc”)
”K
Kf ”)

Privát Hús
Sült Császárszalonna

(Kaffka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)

199 399
Ft/db

Magyar Esl Tej

Ft/db

Eduscho
Wiener Extra kávé
Érölt, 250 g, 1596,-Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.)

1,5%, 1 l (Alföldi Tej Kft.)

379
Ft/db

Pepsi Cola
szénsavas üdítÉ

2 l+0,5 l Extra, 151,60Ft/l (Fáü Zrt.)

229 459
Ft/db

Coop ColaízÑ
C
szénsavas üdítÉ
s
2,5 l, 91,60Ft/l
2
((Buszesz Zrt.,
Co-op Hungary Zrt.)
C

Ft/db

Domestos 24h
Pine Fresh
750 ml, 612,-Ft/l
(Unilever Magyarország Kft.)

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

LEGYEN A
MUNKATÁRSUNK!
Szombathelyi, Kőszegi és
Büki, Forrás Coop élelmiszer
üzleteinkbe Műszakvezetőket és Eladó-pénztárosokat
keresünk állandó, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra.
Fényképes önéletrajzokat a
human@hetforras.hu e-mail
címre várjuk a betölteni kívánt
munkakör és a munkavégzési
hely megjelölésével.
Jelentkezni a
06 94 509-920 telefonszámon vagy a 06 94 509-911es fax számon is lehetésges.

Vadászat a hegyekben
„A vaddisznó intelligens állat, tudja,
merre lehet menekülni. Megvannak a kitaposott útjai” – mondta
Poropatich István főerdész.
Január 8–9-én vadászatot tartott a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. a kőszegi
hegyekben. A két nap alatt 45 vaddisznó került puskavégre az Írottkő,
a Kendik-hegy, Hámori-erdő, a Pogányok és az Alsó-erdő környékéről.
Egy-egy alkalommal maximum 25

vendégvadász foglalhatta el a kijelölt
lőállását. Meghatározták számukra a
lövések irányát, a puska elsütéséhez
türelemre volt szükség. A hajtóknál
is szigorú előírás a láthatóság, a
sárga mellény. A januári két napon
a vadászat területén 40 kutya is
loholt mellettük, terelték a vadakat
a lőállások irányába. A vaddisznók
jellemzően kondában haladnak, elől
megy a vezérkoca, mögötte a süldők

2 0 1 6 . ja n u ár 1 9 .

és a malacok. Megérzik a veszélyt, és
keresik a menekülés útját.
Poropatich István főerdész szavai
szerint a vadászat a vadgazdálkodás része, amely az állatokról való
gondoskodást is magába foglalja.
Szabályozzák a vadlétszámot, az
éves tervben meghatározzák a vadfajonként kilőhető állatok számát. A
vadászati év márciusban kezdődik,
ilyenkor már zöldül a természet,
és az erdők értékét növelő vadak
könnyebben jutnak természetes
élelemhez. Télen a vadgazdálkodók

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

takarmánnyal töltik fel az etetőhelyeket. A Szombathelyi Erdészeti Zrt.
munkatársai a kőszegi hegyekben
évente 800 – 1000 mázsa szemes
terményt helyeznek el a vadaknak,
ezen kívül a széna, az alma mennyiségét számolatlanul. Ki gondolná,
hogy tavasztól őszig elterelő etetést
végeznek. A zöldellő mezőgazdasági
területektől távol teszik ki a nagyobb
mennyiségű állati takarmányt, hogy
a vadak elsődlegesen itt keressék a
szükséges táplálékukat.
KZ
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Új mentőautó 2016-ban? Régi-új kilátóhely
December 22-én a Kőszegi mentőállomásra érkezett a „nyári”
napsütéses időben egy ajándékozó
csapat, akiket Gadó Gábor mentőállomás-vezető fogadott.
Az épületben a II. világháború időszakában Kőszeg polgármestere lakott. Azóta sok idő telt el, a műemlék jellegzetességei megmaradtak,
amely „nem ideális” a mentőszolgálat számára. Az udvaron ott állt
készenlétben a mentőautó. Amikor
a vendégek az emeletre érkeztek,
megszólalt a riasztást jelző telefon,
és a két ügyeletes mentőtiszt szirénázva indult Nemescsóba. A Generálitól érkezett vendégek pedig
meghallgatták Gadó Gábor beszámolóját a mentősök napi feladatairól. Kőszegen a régi típusú, két db
Toyota mentőautó van szolgálatban. Egyiket 24 órásnak nevezik,
a másik a nappali jármű, de mindkettő teljes felszereléssel indulhat a
beteghez. A kisebb méretük miatt
még éppen elférnek a múltszázadban épült garázsban, de az új autók
már nem. Egy mentőgépjármű nem

várakozhat bevetésre a téli, fagyos
időszakban, mert alkalmatlanná
válik a mentésre. Gadó Gábor szavai szerint készülnek a tervek az
udvaron megépítendő zárt, szigetelt
garázsra, és abban bízik, hogy még
ebben az évben elkészül, és megérkezhetnek az új jármű(vek) is.
Kiemelte, hogy a jelenlegi mentőautók is biztonságosan működnek,
de az újnak még jobban örülnének,
mint annak idején a Nysa helyett a
Toyotának. Minden segítséget köszönettel elfogadnak, hiszen az ő
munkájuk egy közös célt szolgál.
Adományozás céljából érkezett december 22-én a mentőállomásra a
Generali Biztosítótól Stefanich Rezső képviseletvezető, Varga Róbert
munkatárs, Mosonyi-Nagy Tamás
fiókvezető. Egy modern, autókba tervezett vérnyomásmérőt, és
pulzoximétert hoztak ajándékba.
Ezzel folytatták a 2014-ben elkezdett segítségnyújtást, amikor a város év végi kulturális rendezvényeit
támogatták.
KZ

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága szakmai felügyelete mellett, a helyi erdőbirtokosság és
a GesztenyeKék Természetbarát
Egyesület munkájának köszönhetően megújult környezetben fogadja a látogatókat a Trianoni-kereszt.
Az ide érkezőt a természet csodás
panorámája fogadja.
A Kálvária-templom mögötti hegyvidék kedvelt kirándulóhely. Az
egykori Vörös-kőfejtőnél Chernel
Kálmán 1882-ben kőpadot és
táblát állíttatott. Mindez a kőszegi, szervezett természetjárás kezdetét jelentette, mert az akkori
polgármester parkosítást és újabb
padok elhelyezését rendelte el a
kirándulók érdekében. 1945 után
a szigorúan őrzött határrészhez tar-

tozott ez a terület, 1990 után lett
újra látogatható. Majd 1993-ban
felújították, emléktáblával látták
el, de a golyók ütötte sérüléseket
nem tüntették el, emlékeztetve a
vasfüggöny időszakára.
Az önkormányzat az alpannonia®
határon átnyúló projekt folytatásaként benyújtandó pályázatban tervezi a helyszín további fejlesztését,
egyben a kereszt alatt lévő kőfejtő
bemutatását is. A GesztenyeKék
Természetbarát Egyesület vállalta
a terület karbantartását, sikertelen
pályázat esetén kisebb mértékű
fejlesztések megvalósítását annak
érdekében, hogy a kilátóhely hos�szú időre betölthesse eredetileg
megálmodott funkcióját.
KéV

Tűz a szőlőhegyen
December 18-án az esti órákban a
Peresznyéhez tartozó szőlőhegyen
tűz ütött ki, közel 35 köbméter hasított rönkfa égett. A párás ködös
időben a nedves fa ontotta a füstöt,
a lángok is magasra csaptak. A tűzeseményt a Kiszsidányból Csepreg
felé vezető úton közlekedő személy
jelentette. A helyszínre három te-

lepülésről hangos szirénázással
indultak el a tűzoltóautók, és gyorsan megfékezték a lángokat. A közember számára érthetetlen, hogy a
hasított farönkök mitől gyulladhattak meg a nedves időjárás mellett
mindentől távol, a szőlőkordonok
között. Erre alapos gyanú persze
létezik.

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
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Angyaljárás a Mezőségen

Ü nnE P

December 18-án adományokkal
megrakott teherautóval és furgonnal indultak el a 850 km hosszú
útra az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány tagjai. Csomagjaikkal meglepetésként érkeztek
meg egy-egy rászoruló családhoz.
Három nappal később, hétfőn hajnalban értek haza a Mezőbergenye
központtal megszervezett angyaljárásról.
Az alapítvány novemberben kezdte el az adományok gyűjtését. A
szombathelyi Brenner János óvoda közössége több zsáknyi ajándékot gyűjtött össze. Kőszegen a
kábelgyártó üzem portájára vitték
mindazt, amivel a mezőségi családoknak segíteni tudtak, élelmiszert,

játékokat, ruhaneműket és könyveket. Hanyi Zsolt, dr. Padányi Gergő,
Takács Gábor indult el az „Angyalok a Mezőségen” szeretetakcióra,
egy nappal korábban pedig az
alapítvány másik tizenöt önkéntese
az ország több pontjáról. A Mezőség 120 településén szórványban
él a magyarság, ezek közül 40
faluba vitték el a csomagokat az
alapítvány tagjai. Az ajándékozást
segítették a környékbeli lelkészek,
akik jól ismerik a nehéz helyzetben
lévő családokat. Őket keresték fel
az angyaljárók.
– nyomasztó volt belépni a levegőtlen tacsi vályogház ajtaján –
emlékezett vissza Hanyi Zsolt. – A
38 éves Péter borzasztó körülmé-

50. házassági évforduló
Karácsony másnapján, délben erősítette meg Bazsó Mária Éva és
Horváth György az ötven éve kötött
házasságukat. December 26-án az
Isten Ige Társaság kőszegi székházában, a missziósházban egy szentmise keretében mondták ki ismét
a boldogító igent. Azt a keresztény
hittel megerősített igent, amely
megromlott egészségi állapotban is
erős kötődést jelent egymáshoz, a
családhoz. Burbela Gergely és Juhos
Ferenc SVD atyák, és rokoni szálakkal a családhoz tartozó Bejczi Tibor
domonkos rendi szerzetes tartotta
a szentmisét. Ferenc atya beszélt
a hit erejéről, amely összetartja a
családot, és Isten ajándéka az, hogy
Mária Éva és György megélhették a
házasságuk 50. évfordulóját, amely
ritka kincs a mai világban.
Az ünnepen a művészi orgonajátékot
a testvér, Bazsó Cecília szolgáltatta
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a népes család jelenlétében. Gondolatok sokasága forgott a beszélgetésekben, vált az esemény igazi
ünneppé, amely aztán a missziósház
különtermében megtartott lakodalommal folytatódott. A helyben
készült ebéd elfogyasztását követte
a jubiláló pár apró tánclépésekkel
bemutatott nyitótánca. A zenét a
házaspár gyermeke, Horváth Tamás
szolgáltatta. Aztán sorban, meglepetésként érkeztek a zenészek:
Horváth Meggie, Zene Jani és Szabó
’norman’ Gábor. Mindannyian hozzájárultak az emlékezetes – késő estig tartó – ünnephez. György, a festőiparos a családjának, a Jóistennek
mondott köszönetet az ötven évért.
Egy róluk készült fényképpel ajándékozta meg orvosát, aki ezt kérte,
és aki a kezelésekkel tette lehetővé
az ünnep megtartását.
Kámán Z

nyek között maradt magára a hat
gyermekével, akiket befogadott a
vicei bentlakásos otthon. A szórványban élő magyaroknak menedéket jelentenek a kollégiumok,
ahol a gyermekek tanulhatnak, és
biztonságban élhetnek. Az Újősön
élő Rigó családban a nagymama
nevelte három unokáját. Amikor
ott jártunk, az édesapa kórházban
feküdt. A negyedik gyermeket, egy
három hónapos kislányt az előző
héten temette el a lelkész. Elpusztult a család lova, amely a földjük
művelését segítette. Rigó nagymamának átadtuk az ajándékainkat,

amely nem szüntette meg a bajokat, de az arcokon látszott, hogy
erőt adott a családnak. nem lehet
elfelejteni a mezőségi magyarok
felénk árasztott szeretetét. Köszönetet mondok mindazoknak, akik
az angyaljárást adományaikkal segítették, valamint a mezőbergenyei
református egyháznak, amely három napon keresztül otthona volt a
szeretetakciónak.
Kámán Z
A képen balról: Hanyi Zsolt, dr.
Padányi Gergő, Kovács Csilla
mezőbergenyei önkéntes, és Péter,
a gyermekek édesapja.
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Törőcsik Mari köszöntötte az időseket
Velem: Kőszeghegyalja kicsi faluját, Velemet Törőcsik Mari, a nemzet Színésze második otthonának
tekinti. A művésznő, aki november
23-án töltötte be a 80. életévét,
december 19-én ellátogatott a
településen élő idősek karácsonyi
ünnepségére.
A kultúrház asztalainál majdnem
ötven szépkorú foglalt helyet, és
hallgatta dr. Fábián Mária gyermekgyógyász, a Született nagymamák
című könyv írójának előadását az
idős kor jellegzetességeiről. A szerző
az egyik felolvasott írásában a Hegyalja „szemet gyönyörködtető hegyvonulatáról”, a Szent Vid-templom
látványáról beszélt csodálattal. Az
írás utolsó mondatában az unoka szólalt meg: „Azért csodálkozol
Oma, mert te nem vagy idevalósi.”
nyolcperces látogatása kezdetén,
hangos taps kíséretében, „idevalósiként” lépett be Törőcsik Mari a

kultúrházba. A művésznő kérte, ne
tapsoljanak, hiszen ő itthon van.
A szavait a közönség bátorításnak
vette, és még erősebben tapsoltak.

volna megállni, hogy ne kívánjak
boldog karácsonyt, boldog újesztendőt, és elmondom, hogy ez a
falu az én második otthonom.

A nemzet Színésze beszélt orvosai
intelmeiről, arról, hogy keveset tartózkodjon közösségekben, majd így
fogalmazott:
– Eljöttem, mert azt nem bírtam

Az elhangzott mondat az idős
hallgatóságnak nem újdonságot,
hanem „csak” örömet jelentett. A
művésznő az asztalokhoz lépett,
ahol csak süteményt és üdítőt lá-

tott, „nem isznak alkoholt. …
Jövőre mindenki hozzon magával!”
– adta ki a parancsot, majd elégedetten vette tudomásul, hogy az
alkalmi pincérek beléptek a terembe a boros kancsókkal. Gajdánné
Sebestyén Ibolya könyvtáros dedikációra kérte a nemzet Színészét,
aki a „Marika néni” megszólítást
visszautasította, hiszen ő itt a faluban „csak” Marika. nem titok, azt is
tudjuk, hogy Kőszeghegyalja falvaiban a művésznő szívesen beszélget
az itteni barátaival. A mostani látogatására a velemi Kalauz Balázs
kíséretében érkezett.
Amikor a művésznő elindult a
velemi házába, finom illatok töltötték meg a kultúrház termét.
A szépkorúak a vacsora után, az
ünnepi est további részében megtekintették azt a filmet, amelyben
Töröcsik Mari szeretettel beszél
Velemről, mint a saját falujáról. Ezután Varga Tamás harmonika játéka
szórakoztatta az időseket.
Kámán Z

irattartókat, és fogkefetartókat
készítettünk Szabó Gyuláné, Erzsi
néni vezetésével. 1980 augusztusában jöttünk össze Krisztivel,
ekkor már a peresznyei otthon lakói voltunk. Itt együtt dolgoztunk,
rongyszőnyegeket
készítettünk.
2001. február 2-án volt az esküvőnk a horvátzsidányi templomban, Dumovits István plébános úr

adott össze minket Balázs-áldáskor. 2007-ben végre egy szobába
kerültünk, és azóta is boldogan
élünk együtt már negyven éve az
intézményben, és közel 15 éve,
mint házasok.
Hosszú, boldog életet kívánunk
nekik!
Bálint Csaba
mentálhigiénés munkatárs

Két ember találkozása
Január 7-én a peresznyei szociális
otthon két lakója, Domán Károly és
Kovács Krisztina ünnepelte az intézménybe kerülésük 40. évfordulóját
a segítők és a lakók jelenlétében.
Ők ketten egy házaspárt alkotnak.
– 1975. szeptember 19-én a
dunaalmási egészségügyi gyermekotthonból érkeztem Zsirára, ahol
Plenár Miklósné, Annus néni fogadott. A kastély épületébe kerültem
– emlékezett vissza Károly. Krisztina
így folytatta a kettőjük történetét:
– 1976. január 15-én kalandos úton
mentőautóval érkeztem a II. kerületi

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

otthonból Zsirára. Szeretettel fogadott az intézményben Hermann
Istvánné, Margit néni. Szinte még be
sem illeszkedtem, amikor kaptam a
hírt, hogy valaki szeretne velem
megismerkedni. Január 22-én, amikor egyik lakótársa áthozta hozzám
a hátán Károlyt, jó benyomást tett
rám, majd sülve-főve együtt voltunk. Sokat beszélgettünk, és tévéztünk közösen a női ebédlőben.
Karcsi visszavette a történtük elmesélését:
– 1976 januárjában kezdtem el
dolgozni a foglalkoztatóban, ahol

VIDÉK
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Advent színészekkel
Nemescsó: Advent negyedik vasárnapján az ünnepi gyertyagyújtást az önkormányzat szervezte. A
faluház előtt felállított koszorúnál
diákok – Hock-Sirson Boglárka, Hock-Sirson Henrietta, Kráj
Rudolf, Fatalin Patrícia – mondott verset. A születés, a várakozás emberi gondolatairól beszélt
Kalincsákné Varga Katalin lelkész.
A kisfaluból csoportosan érkeztek
az ünnepre, és vettek részt a gyertyagyújtás szertartásában. Majd
együtt mentek be a faluházba a
közös karácsonyi ünnepségre, amit
a kőszegszerdahelyi Bánó Irén
szervezett. Ismerősként mutatkozott be a nemescsói népdalkör,

a sajátos előadásuk egyedi értéket képviselt, bizonyították, hogy
péntekenként érdemes nekik formálni a produkciót, és újat tanulni.
Meglepetésként léptek színpadra
a Weöres Sándor Színház művészei: Fekete Linda és Szabó Endre
Róbert. Verses, zenés műsorukkal
maradandó karácsonyi ajándékot,
emléket hagytak a népes közönség
számára. Mindezt a süteményes,
forralt boros beszélgetések követték, utána Bánó András polgármester mondott köszönetet a falu
lakosságának az éves munkáért, és
kívánta az ünnepnapok folytatását
az újesztendőben.
KZ
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Kőszeg: A negyedik vasárnap a
Jurisics téren közel ötszázan gyűltek össze, hogy részesei legyenek az
advent közös hangulatának, amit
ezúttal is az Írottkő natúrparkért
Egyesület hívott életre. A Kőszegi
Tornyosok fúvós zenéje már meszsziről hallatszott, megérkezett az
SOS-Gyermekfalu egyik családja, a
gyermekek apró ajándékok átadásával varázsoltak karácsonyi hangulatot. A béke, a hit, a szeretet, és
remény lángjáról beszélt egy mesés
történetbe ötvözve Huber László
polgármester, arról a reményről,
amely képes újra életre hívni az elalvó lángot. Majd a katolikus, a református, és az evangélikus egyház
papjaival együtt gyújtották meg a
gyertyákat.
Lukácsháza: December 20-án a
87. út melletti haranglábnál Temesi

2016. JAnuÁR 19.

Zoltán szervezésében öt család „angyal” gyermeke pásztorjátékot mutatott be. A betlehemes játékkal a
szervezők átvitték a kőszegi cserkészek hagyományát Lukácsházára. A
„Mennyből az angyal” dalhoz csatlakozott a legalább százötven főt meghaladó közönség is. Porpáczy József
aranymisés, esperesplébános arról
beszélt, hogy az igaz szeretet lángja

Kőszegdoroszló

Évbúcsúztató
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December 30-án az óévet búcsúztatták a Kastélykert lakóparkban.
Közel harminc lakótárs vállalta a
családias találkozót a dermesztő
hidegben. Az egykori SZOT-gyermeküdülő teraszán helyezték el
a szervezők a kondért, amelyben
pásztorlevest főztek, mellette készült a forralt bor. Az asztalokon
finom süteményeket helyeztek el a
vendéglátók és a lakótársak. Koncerthez öltözve érkezett Horváth
László klarinétművész, aki pontosan
14 órakor szólaltatott meg egy rész-

letet Vivaldi: Tél című zeneművéből.
Majd sorban vette elő a kottákat,
és játszott el egy-egy részletet. Tíz
perc után a mínuszfokok miatt becsomagolta a hangszerét. A művész
a személyes beszélgetéseken bőven
ecsetelte az idei évről szóló terveit.
A szervezők az óév búcsúztatását
is beszélgetések érdekében szervezték. A lakók nemcsak Kőszegről
költöztek át a lakóparkba, hanem
távolabbi településekről is. Egy
Keszthelyről februárban érkezett
középkorú pár azért választotta Kőszeget, mert itt kedvesek az emberek az utcán és az üzletekben is.
KZ

szívünkben marad az év 365 napján
is. Virág János polgármester „békességet, boldogságot, csengőszót”
kívánt minden embernek, majd a
Szent Márton-templom Kórusa népi
énekeket szólaltatott meg. Az ünnepi estét a Lukácsházi Boszorkányok
Egyesülete forralt borral, süteménynyel édesítette.
KZ

Határozott
szándék

A lányok, asszonyok aktív csoportja módosította a korábbi hagyományt, és nemcsak a faluház
előtt lévő fenyőfán gyulladtak ki az
advent fényei. Koszorút készítettek,
és vasárnaponként összegyűltek
néhány percre, hogy közösen ünnepeljenek. A gyertyák égtek, és a
vasárnapok múlásával egyre többen érkeztek a közös találkozóra.
nagyné Farkas Elvira megfogalmazása szerint az idei év végére egy
meglepetéssel is készülnek.
Lelkes csapatot alkotnak a
Kőszegdoroszlói Színjátszókör tagjai. A faluban megrendezett minden

programban aktívan részt vesznek.
December 21-én együtt ültek le
visszatekinteni az elmúlt évre, illetve tervezgetni az ideit. A saját ételek helyett vendéglői vacsorát fogyasztottak el a tűzoltószertárban.
nem mentek el étterembe, hiszen
otthon jól érzik magukat. A helyi
tűzoltóparancsnok, Máté Csaba
szívesen fogadta a lányokat és az
asszonyokat, nemcsak az évzárón,
hanem egész évben bármikor. Így
vett részt ő is a Színjátszókör éves
programtervezésében. Február 27én báloznak, a falu programjában
szerepel a nők köszöntése is.

gyöngyösfalu: Január 2-án a
tornateremben tartott közösségi
találkozón köszöntötte a falu lakossága az újesztendőt.
Előzetesen a plakátokon, szórólapokon hirdette meg az önkormányzat a batyus-bálra emlékeztető,
második alkalommal megtartott
rendezvényt.
„Az első jól sikerült” gondolat
alapján idén is találkozott a falu
lakossága. Közel ötven fő vett
részt a beszélgetős délutánon,
amely késő este ért véget. Többnyire idősek voltak jelen, hiányolták az ifjúságot. Talán jövőre közülük is többen elmennek, mert az
újév köszöntését hagyományként
kívánják folytatni.
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Tiszteletből fakadó szeretet
Vilmos plébános úr köszöntő szavait
követően gyönyörű percekkel ajándékozta meg a jelenlévőket Szántó
Anna, az egyházi iskola 3. osztályos
tanulója, aki verset mondott és Horváth Marcell, aki zongorán játszott.
Ezt követően az Alpensänger karácsonyi összeállítással, az Árpádházi Szent Margit Általános Iskola
4. osztályosai pedig betlehemes
játékkal varázsolták el a vendégeket. Harapnivaló is jutott az asztalokra: szendvics és krémes volt a

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER
• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése.

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,
sorjázókat
Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.
Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

KA R I T Á SZ

Karácsony környékén nagyobb figyelem irányul a karitászok (Caritas
Hungarica, lásd még a Kávészünetben – 6. o.) munkájára, pedig egész
évben végzik segítő tevékenységüket. Két nagyobb „rendezvényük” is
volt az adventi időszakban.
December 18-án a nyugdíjas
teadélelőttön látták vendégül a
plébánia idős csoportjait. Meghitt
ünnepet varázsoltak a Brenner Közösségi Házba a közreműködő önkéntesek segítségével. Harangozó

meglepetés a finom tea mellé. A
szép alkalom lehetőséget nyújtott a
karácsonyfa melletti beszélgetésre,
éneklésre is. A találkozó egészen a
déli harangszóig tartott.
Hasonlóképpen jelentős alkalom
volt a hajléktalanok számára szervezett „karácsonyi vacsora”. „A
hajléktalanszálló lakóit és a városból érkezőket, mintegy harminc főt
láttunk vendégül december 19-én”
– mondta Rábai Ferenc.
Fantasztikus vendéglátást készítettek
elő a karitász önkéntesei. Rábai Ferenc adomány-galambokból készített finom húslevest cérnametélttel.
A sült csirkecombot kukoricásrizzsel
és pirított burgonyával, csalamádéval tálalták. Desszertre is jutott,
ami házilag készített vaníliás kifli és
többféle legényfogó sütemény volt.
Amióta megkezdte munkáját a
hajléktalanszálló, azóta évről-évre megismétli vendéglátó adventi
alkalmait a kőszegi karitász. Hasonlóképpen aktívak farsangkor és
húsvétkor is. Tevékenységük azonban nem szorítkozik az ünnepekre.
Az adventi koncertjük bevételével
igyekeznek fedezni a költségeket.
Az anonim segítők mellett a legjelentősebb szponzoraik a Soproni
Sütöde és a Behari Pékség, amelynek köszönhetően minden reggel
többféle pékárut tudnak szétosztani. (A pékségből minden áldott
nap, reggel 6 órakor Baranyai Tibor
hozza el az árut.) nagyon jelentős
segítség az is, amely Rácz Dánielnek köszönhető, aki naponta meleg
étellel támogatja a szervezetet. (Az
ebédet Csonka Ferencné szállítja a
Brenner Közösségi Házba.)
A csoport munkájához – sokak nevében – gratulálunk!
Tóthárpád F.
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Az első bál

B Á LO K

Az esztendő első bálján, az elmúlt
évihez hasonlóan, megtelt a Dr.
nagy László EGYMI díszterme. Január 9-én – a hagyományoknak
megfelelően – Harangozó Vilmos
plébános úr üdvözlő szavaival, és
a nyolcadik osztályosok nyitótáncával, angolkeringővel, kezdődött az
Egyházközségi bál.

2016. JAnuÁR 19.

Mi lehet a rendezvény évek óta tartó
népszerűségének a titka? Bizonyára a megfizethető belépő, a jó zene,
és azok a családtagok és barátok,
akik jelenlétükkel, tombolavásárlásaikkal a szervező Árpád-házi Szent
Margit iskolát támogatják. nagy sikere volt a tombolasorsolásnak is.
Egy órát vett igénybe, míg minden
ajándék gazdára talált. A jókedvet
mutatja, hogy reggel négy órakor
még harmincan járták a táncot.

Palotással kezdtek
Január 16-án a lovagteremben családias, farsangi bált tartott a Hajnalcsillag néptáncegyüttes. Az elsőt
1990-ben rendezték meg azzal a
céllal, hogy a közösségükre jellemző
baráti szálakat tovább erősítsék. Ezúttal is megérkeztek a régi táncosok,
azok is, akik már az első bálon is ott
voltak. Az újak és a régiek örömmel
vettek részt az elmaradhatatlan,
palotás nyitótáncban. A táncosok
a tőlük megszokott látványos produkcióval ajándékozták meg a bálozókat. A végső taktus után a táncparkettre invitálták a kiválasztott
„nézőket”. A hajnalig tartó tánczenét a Peti+Ati Duó szolgáltatta,
ezúttal a 16. alkalommal. Megtelt
a „táncparkett”, a zenei szünetekben is, amikor a népzene került a
középpontba. A lányok és fiúk ezek-

ben a percekben is csillogtathatták
a tánctudásukat. A bálozók a szünetekben sem pihenhettek, hiszen a
„innét nem lehet úgy hazamenni”,
hogy ne tanuljanak meg egy újabb
népdalt. „Dombon van az én babám
nádfedeles háza” – énekelték közösen. A szülőknek is ismert volt a dal,
hiszen a táncos gyermekük sokszor
dalolta el otthon, miután hazatért a
nyári táborból. A szervezők egyik zenekari szünetben sem hagyták a bálozókat „békén”, mert népzenéhez,
néptánchoz kapcsolódó kérdésekből
álló vetélkedőkőn vehettek részt. A
legeredményesebb válaszoló asztaltársaság a Hajnalcsillag borát kapta
ajándékba. Aki részt vett a bálon,
annak igazi ajándék volt a táncos
éjszaka.
KZ

éjszaka, kétszáz vendég érkezett
a bálba. Egyikük Salköveskútról,
aki szerint „Kőszeg az Kőszeg”, és
van élet, hangulat a bálokon. Egykori diákként szívesen tér vissza a
városba. Éjfél előtt lelkesen léptek
színpadra a Bergendy-zenekart
felidéző tanárok a szülőkkel bőví-

tett népes tánckarral. A műsoruk
közben jelmezt cseréltek, vastapsot és „vissza” felszólítást kaptak.
A közönség így jelezte elismerését
a bemutatott produkcióért. A bál
sikeres volt, hiszen a vendégek hajnalban indultak hazafelé.
KZ

Révből érkeztek
Január 16-án a Bersek iskola báljára a nagyvárad melletti Révből
érkezett Hasas János alpolgármester a Hajdú-Bihar megyei
két – huszáregyenruhába öltözött
– hagyományőrző kíséretében.
Rév településen van eltemetve a
Kőszegen született Bersek József
huszárezredes. A villámlátogatás
célja volt a kapcsolat felvétele.
A bál a vendégek fogadásával
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kezdődött, majd a finom falatokat a Strucc-étterem szolgálta fel.
Egyedi hangulatot varázsolt énekével Tolnay Veronika a „Gyöngy
az óceánban” című produkcióval,
amelyet a lányok színpadi látványtánccal színesítettek. Az éjszaka
első zenekari szünetében a BE-JÓ
mazsorettjei lepték meg a bálozókat a jól komponált műsorukkal. A
táncparketten „teltház” volt egész
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Magyarországon 2009-től szerveznek férfinaphoz köthető rendezvényeket, így tett november 21-én a
Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület is.
Az elmúlt évi nőnapon felröppent a
kérdés: Mikor lesz férfinap? Az akkori válaszaink szerint: egész évben
az van. néhányunk fejében viszont
elindult a „bogár”, hogy lépnünk
kellene. Aztán tanakodtunk, szervezkedtünk, és műsorral készül-

tünk. Leginkább arra vigyáztunk,
hogy valamelyikünk el ne szólja
magát családon belül, vagy baráti
körben. És kibírtuk! Készítettünk
meghívót, személyesen vittük el
minden házhoz.
Eljött a „nagynap”. Izgalommal vártuk, és pálinkával fogadtuk az érkezőket. Az egyesület
elnökasszonya szavai után pezsgős
koccintással köszöntük meg, hogy

Év vége Cákon
„Dicsőség és hódolat! Emberek
közt itt e földön békesség, jóindulat” szólt a dalunk. Sok élménnyel
gazdagodva, lázasan készülődtünk
az év utolsó eseményeire. Az elmúlt
évben gazdagodtunk a személyes,
a közösségi, és az önkormányzati rendezvényekkel. Elkészültek a
számvetések, összegeztük az elért
eredményeinket, levontuk a tanulságokat, hogy azokból is építkezhessünk a jövőben.

Anyagi helyzetünk hangyányit volt
kedvezőbb az előző évekhez képest, de továbbra sem tartjuk megnyugtatónak a kis falvak pénzügyi
támogatását. nagy a lemaradás,
amelyeket nem lehet behozni egyhamar. Ennek ellenére derűlátóak
vagyunk.
December 23-án a „Zenélő udvar”-ban tartottuk az évzáró Adventi
Hangversenyünket. Köszönet érte a
ház tulajdonosának, Baberkoff Ani-

VIDÉK

Férfinap Kőszegpatyon

elfogadták a meghívásunkat. Vacsorára töltött káposztát, pörköltet
és galuskát tálaltunk, volt innivaló,
ki mit kért. Aztán vittük a sós és az
édes süteményeket is. Monokinis
Hölggyel is szolgáltunk – TORTA
formájában. Ment az osztozkodás,
hogy ki milyen testrészt szeretett
volna, és azzal szemben mit kapott.
Örömmel néztük, hogy a hangulat
egyre jobb lett, aztán igazi férfiakhoz mérten nótázás kezdődött. Szegény férfiak, attól tartottak, hogy
nem kapnak hangulatfokozó italt.

Erre akkor döbbentünk rá, amikor
kedvességből szerettük volna a kabátjaikat levetni. nem engedték. A
belső zsebekbe üvegeket dugtak, és
abban nem szentelt vizet tartottak.
Az est folyamán úgy éreztük, hogy
sikerült meglepetést és örömet
szereznünk. Bízunk benne, hogy a
rendezvényünk hagyományt teremt
Kőszegpatyon. Lányok, asszonyok,
bárhol is vagytok, érdemes legalább egyszer hasonló meglepetést
okozni!
Milos Lászlóné

kónak, aki befogadta a Cáki Kulturális Egyesület által szervezett koncertet. A kert karácsonyi fényekben
úszott, a terem zsúfolásig megtelt.
novemberben ismét életre kelt az
„Adventi kórus”, az ifjúság köreiből
néhányan verssel, énekkel készültek,
színpadra lépett a Cirákulum együttes, a népi táncos lányaink, a Stuller
család minden tagja bemutatta a
zenei tehetségét. Az egyórás műsor
bensőséges hangulatot árasztott,
amit a közönséggel együtt karácsonyi énekekkel zártunk. Távozáskor
forralt borral, kaláccsal kívántunk

egymásnak boldog ünnepeket.
Sok, őszinte gratulációt kaptunk,
amely erőt ad a nyolc évvel ezelőtt
elindított, és most már hagyománynyá vált rendezvényünk mindenkori
megtartásához.
Elkészült a falu 2016-os évre szóló rendezvénynaptára, amelyet a
hamarosan induló honlapunkon is
közzé teszünk a látogatóink, és a
falu lakossága számára.
Eredményekben gazdag újesztendőt kívánok a Kedves Olvasóknak!
Paukovics Józsefné
polgármester

le volt, hogy a szolgálatot ismét az
önkormányzat működtesse. A falu-

gondnok személye nem változott, munkájával
a lakosság, az
önkormányzat és
a korábbi működtető egyaránt
meg volt elégedve. A feladatkör is
bővült, mert most
már Kőszegre és
Szombathelyre
is szállít naponta
iskolásokat, óvodásokat.
Bánó Zoltán

Kiszsidány – új busz
2016. január 1-től ismét a
Kiszsidányi Önkormányzat működteti a falugondnoki szolgálatot.
2010-ben a falugondnok polgármesterré választásával összeférhetetlenség alakult ki, aminek
megoldásaként a falugondnoki
szolgálat működtetését a Kőszeg és
Vonzáskörzete Kistérségi Társulás,
azon belül pedig a Szociális Gondozási Központ vette át. négy éven
keresztül nagyon jól, zökkenőmen-

tesen működött
a rendszer, amit
ezúton is köszönünk a Gondozási
Központ vezetésének és munkatársainak. 2015-ben
lehetőség nyílott
arra, hogy új jármű beszerzésére
pályázzunk, amit sikeresen el is
nyertünk. A pályázat egyik feltéte-
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Lukácsháza hírei
Lu KÁ CSHÁ Z A
18

Az elmúlt év sikerein felbuzdulva
újabb kiállítás nyílt a Gyöngyház
Óvodában. Tavaly megcsodálhatták
az óvodások és a felnőttek a több
mint 300 db játékmackóból álló
kiállítást. Ezt követően tűzzománc
képek kerültek az óvoda falaira,
majd különböző technikákkal készült húsvéti tojások díszítették az
intézmény folyosóit. Az idei első
kiállításon szebbnél szebb babák
fogadják az óvodába érkezőket.
A napocska csoportba jár Molnár
Anna, akinek a nagynénje Orbánné
Győrvári Rozália gyűjtötte a gyönyörű ruhákban pompázó porcelánbabákat. A kiállítás kiegészítéseként
szolgáló ötven éves bababútorokat
Iliás Márta, a Dr. Tolnay Sándor
Általános Iskola művész-tanára
ajándékozta az intézménynek. A
babák és a kiállított tárgyak eszmei
értéke jelentős, ezért szalaggal védik a játékvilág gyöngyszemeit, hiszen mindenkiből előbújik a pajkos
gyermek, aki szeretné megérinteni
a játékra csalogató babákat.
A Lukácsházi Boszorkányok
Egyesülete második alkalommal
köszöntötte a település 60 év feletti lakóit karácsony közeledtével. A
jótékony boszik sütötték a finomságokat, amelyeket a középiskolások
segítségével csomagoltak a Közösségi Házban. Ezután útnak indultak
a „karácsonyi angyalkák”, a sütemények mellé a jókívánságaikat is
elvitték az idős embereknek.
December 30-a délutánjára a
Csömötei-hegyen álló kilátóhoz óév
búcsúztatóra invitálta a Borbarát
Hölgyek Egyesülete és Lukácsháza
Önkormányzata a lakosságot. A
hideg időjárás ellenére sokan érkeztek, és szívesen fogyasztották
a forró italokat. A harapnivalóról a
borhölgyek gondoskodtak. A gyerekeket a Lukácsházi Boszorkányok
várták, sok-sok szilveszteri álarcot
és sapkát készítettek közösen. Virág
János polgármester köszöntötte a
jelenlévőket. A fogadalmak helyett
a következő év programjainak a
szervezésére hívta fel a figyelmet,
és köszönetet mondott a civil szervezeteknek az egész éves kitartó
munkájukért. A jelenlévők jó hangulatban búcsúztatták az óévet.
December 29-én tartotta a Kö-

zösségi Ház nyugdíjas Klubja az
előszilveszteri bált. A klubvezető
németh Lászlóné köszöntötte a
népes számú vendégsereget, és
beszámolt a LÖTYE éves tevékenységéről. Kiemelte a tagság
aktív részvételét a rendezvényeken,
és azt a segítő munkát, amellyel
hozzájárulnak a Közösségi Ház és
a falu programjainak a sikeréhez.
A jókedvről, a zenéről Timár János
gondoskodott. Éjfélkor a hagyományoknak megfelelően a Himnusz
csendült fel, és nem maradt el a
pezsgős koccintás sem.
Hagyományos fogatos túrázással köszöntötte az újévet a SCHOTT
Lukácsháza SE Lovasszakosztálya.
A település és a szakosztály fogatosai Lukácsháza – Kőszeg
– Kőszegfalva-Kőszeg – Cák –
Kőszegszerdahely – Lukácsháza
útvonalon végighaladva a települések lovasbarát helyein megállva
köszöntötték az újesztendőt. A hét
fogatban 40 fő jó hangulatban vett
részt a szállingózó hóesésben a lovas túrán.

nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal
rendelkezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén.
Közel 16 000 alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek
magas színvonalú kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható
gyártó és értékesítő egységeiben. A SCHOTT Pharmaceutical Systems
üzletága a világ egyik vezető gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyártósoron, világszerte 13 országban
több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, karpullát, fecskendőt és egyéb
speciális eszközt készít elsősorban üvegből.
Rugalmasság, minőség, megbízhatóság 20 éve Magyarországon
Sikeres csapatunk erősítésére keres a sCHOTT Hungary Kft.
lukácsházai gyára munkatársakat az alábbi munkakörökben

határozatlan idejű szerződéssel:

VIZUáLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:
• legalább középfokú végzettség
• termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
• megbízható, precíz, pontos munkavégzés
• jó kommunikációs képesség
Feladatok:
• termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
• megadott folyamatok követése, végrehajtása
• minőségi követelmények betartása

A mi ajánlatunk:
• kiemelt juttatási csomag (Cafetéria, havi és éves bónusz)
• ingyenes buszközlekedés
• kedvezményes étkezési lehetőség
• folyamatos képzési lehetőségek
Január 9-én a SCHOTT Lukácsháza
SE rendezte meg Kőszegen a 7.
Sportközösségek tekeversenyét. A
nyolcszor négyfős csapat versengett. Végeredmény, sprintversenyben: 1. Bolfán Tamás (Szponzorok)
– 2. Reseterics Árpád (Szurkolók)
– 3. Szalay Miklós (Sportvezetők).
Csapatversenyben: 1. Sportvezetők csapata (Szalay Miklós, Balikó
Tibor, Horváth Balázs, Sántha
Szilárd) – 2. Önkormányzat – 3.
Szponzorok. Egyéni: 1. Balikó Tibor
(Sportvezetők) – 2. Gugcsó Péter
(Felnőtt csapat) – 3. Pálmay Tibor
119 fa (Bozsikos apukák).

4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk
sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 2016. január 26-ig az
alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Telefon: 94 / 568 – 400
Email: hr.pph@schott.com
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IFOR és SFOR katonaként szolgált a Balkánon
Huller Edit Kőszegen él, Peresznyén
született, így nem meglepő, hogy
kiválóan beszéli a horvát illetve a
szerb nyelvet. Katonai pályafutását
– egy megkeresés és a kíváncsisága
révén – 1992-ben a Tábor-hegyen
kezdte, és itt is fejezte be 2003-ban,
amikor megszüntették Kőszegen a
rádió-elektronikai felderítést. Bár a
’90-es években katonanők még alig
szolgáltak a hadseregben, Editre
szükség volt, de nemcsak a Táborhegyen, hanem a délszláv háborút
lezáró békefenntartásban is.
A külföldi misszióban való részvételre felkéréssel kapott lehetőséget, a szolgálatot önként vállalta.
1997-ben Kaposvárra vezényelték, ahonnét heti kétszer 10-15
járműből álló konvojjal indult a
horvátországi Okucaniba, amely a
bosnyák határ közelében fekszik. A
menet élén haladó uAZ-járműből
Edit hangszórón keresztül tájékoztatta, illetve irányította az idegen
járműveket a konvoj biztonsága

érdekében. Az Okucaniban szolgáló magyar műszaki alakulat várta
az ellátmányt, amelynek nemcsak
technikai felszerelést szállítottak,
hanem még ivóvizet is. A konvoj
fegyveres védelmét amerikai katonák látták el. Edit elmondása szerint sem a konvojokat, sem pedig a
műszaki alakulat táborát nem érte
ellenséges atrocitás.
Edit félév szállítmányozás után
1997-ben megkezdte az egyéves szolgálatát Okucaniban, egy
gyoda-kerítéssel és őrtornyokkal
körülvett katonai táborban, amely
egy lakatlan területen konténerekből épült fel. Huller Edit feladata a
helyi hatóságokkal, a lakossággal
való kapcsolattartás volt. A magyar
katonai kontingens nem csak katonai feladatokat látott el, hanem segítséget nyújtott a civil lakosságnak
is. Templomot építettek újjá, vagy
csőtörésnél végezték el a kárelhárítást. A helyiek kérésére a katonák
megépítették a Luca-hídat, ennek

emlékét egy aranyozott érme
őrzi. Edit sokszor ment ki a
táborból, de ezt csak golyóálló
mellényben és fegyverrel tehette meg, mivel a Száva-folyó túlsó partján lévő szálloda tetején
szerb mesterlövészek őrködtek.
A napi rutin szerint a reggeli
eligazítás után menetoszlopban
indultak el a katonák az építési
feladatokra, útközben a katonai
járműsort amerikai fegyveresek
védték. Ha több hétig tartott
egy-egy munkafeladat, akkor a
katonák egy környékbeli táborban pihentek meg éjszakánként.
Egy ilyen konvojjal indult el Huller
Edit Mostarba, ahol a magyar műszaki alakulat kapta feladatul a
szétlőtt Öreg Híd (Stari Most) elemeinek kiemelését a neretvából,
illetve az ideiglenes gyaloghíd
megépítését. Edit erősen őrzi az itt
szerzett emlékeket. Ünnepi pillanat
volt, amikor a bosnyák kormány
tagjainak jelenlétében a magyar
műszaki katonák kiemelték az első
hídelemet. Magyar katonamérnök
tervezte azt a katamaránt, amellyel
a feladatot végre lehetett hajtani.
Kreativitásra amúgy is szükség
volt, mert gyakoriak voltak a mű-

KÜ LÖ nFÉ LÉ K

„a háborúnak csak áldozatai vannak”

szaki meghibásodások. Előfordult,
hogy a GAZ-66-os jármű műszaki
hiba miatt megállt a híd közepén,
vagy a MI-8-as helikopter „csak”
leszállni tudott Okucaniban.
Huller Edit első békefenntartói feladata egy évig tartott, majd 2000ben újabb kilenc hónapot vállalt.
Harci eseményekkel nem, de a háború nyomaival sokszor találkozott.
Okucani mellett lévő Smrtic falu is
a pusztulás jelképévé vált, mindenhol „akna” felirat figyelmeztetett a
veszélyre. Edit szavai szerint a ledőlt falak is jelezték, hogy a „háborúnak csak áldozatai vannak”.
Kámán Z

Klampár Tibor
gyöngyösfalu: December 12-én
Klampár Tibor asztaliteniszezőt látta
vendégül a Közéleti Klub. A neves
sportoló élménybeszámolót tartott,
beszélt az első – 18 éves korában
szerzett – világbajnoki címéről, a
szövetségi eltiltásáról, majd az újabb
világbajnoki, Észak-Koreában szerzett győzelméről. Szívesen emlékezett vissza az olimpiai szereplésére.
Elhozta és dedikálta a november
végén megjelent „Klampár Tibor, a
fenegyerek” című könyvét.
Az élménybeszámolót követően
rendezték meg a III. Pingpongversenyt a Tornacsarnokban. A helyi
lakosokon kívül Lukácsházáról,
Szombathelyről és Kőszegről – öszszesen hat nő és 22 férfi – nevezett
be a küzdelembe. A nők körmérkő-

zésén aranyérmet szerzett Balikó
Tiborné (Gyöngyösfalu), második
lett Kákossy Szabina (Kőszeg),
a bronzot Komálovicsné Kálmán
Csilla (Gyöngyösfalu) érdemelte
ki. A férfiak négy csoportban, ezen
belül körmérkőzéssel döntötték
el a továbbjutó helyeket, majd a
16 versenyző az egyenes kieséses
rendszerben küzdött meg egymással. Első helyen végzett Vannesson
Franck, második helyezett lett Gyarmati András, a harmadik helyezést
Seregély László érte el. A versenyen vándorkupákat is kiosztottak.
Gyöngyösfalu női bajnoka Balikó
Tiborné, férfi bajnoka Vannesson
Franck, Lukácsháza férfi bajnoka
Szalay Miklós lett. A vándorkupát
ők őrzik a következő évi versenyig.
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Horvátzsidányról
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

A Kőszeg melletti horvát nemzetiségi falu bizakodva néz az elkövetkező év elé. Ezelőtt öt évvel,
2010-ben kezdődött az a felújítási
sorozat, amelynek eredményeként
Horvátzsidány több létesítménnyel
gyarapodott. Harminchatmillió forintból, a régi iskola egy részének
átalakításával, orvosi és fogorvosi
rendelőt alakítottak ki. Ott kapott
helyet a védőnői szolgálat is.
Egy újabb nyertes pályázat tette lehetővé, hogy a homlokzat is megújulhatott. A földszint még kihasználatlan részébe rendezkedett be
az önkormányzat hivatala – immár
három éve. A tervek gyarapodtak, a
munka folytatódott, az ablakok cseréje is megtörténhetett, a szigetelés
is elkészült. Az emeleti rész szintén
új funkciót kapott. Szinte teljes
mértékben társadalmi munkával
alakították át az egykori osztálytermeket: megszületett az új közösségi
tér. Helyiségeiben találtak otthonra
a falu kultúrcsoportjai.
„Mertünk nagyot álmodni” – em-

lékezett Krizmanich István polgármester úr. A 2015-ös pályázatok
eredményeként végül megújult az
óvoda, a művelődési ház (a képen)
és az idősek klubja. Rohamléptekben összesen 52 millió forintot
használtak fel szeptember 9-től
decemberig.
„Horvátzsidány mindig híres volt
közösségi életéről” – hangsúlyozta
a faluvezető. Elmondta, hogy jelentős fordulat volt, amikor 1992-ben
elindult a zeneiskolai képzés. Sokan tanulnak hangszeren: természetesen nagyon sokan tamburán.
Több mint ötven fiatal zenésze van
a településnek. Ki ne hallott volna
már a Betyárokról, akik mint idősebbek, példaként járnak a tehetséges zenészutódok előtt. Ha a falu
közösségi életéről beszélünk, akkor
szólnunk kell a táncosokról, az
énekkarról és a tűzoltó egyesületről
is. A sportegyesület focistái szebb
időket is megéltek már, de az asztaliteniszezőkről egyre több jó hírt
hallunk. A falu fiataljainak 70 %-a

A 13.

lal a nem csüggedő horvát nemzetiségi csapatot ezen a napon. A
Római Katolikus Plébánia pincéjében Harangozó Vilmos plébános úr
és németh Csaba káplán indította
útjára a vándorokat. „Az új évezred második évtizedének második
felében Isten éltessen mindenkit,
áldott új évet kívánok!” – mondta
plébánosunk.
A Temető utcai ideiglenes megállót
a következő nagyobb erőgyűjtések
helyszínei: a Stajrits pince, és az
újonnan csatlakozó Farkas tanya,
az Ávár és a Kálmán pince, végül
a Stefanich pince megállója követte. Az erdei szakaszokat is hő-

Alig tértünk magunkhoz, a „már
2016 van” döbbenetéből, a pezsgők és petárdák hangjai épphogy
elhalkultak; a „legbátrabbak”
újabb megpróbáltatásoknak vetették alá magukat. Az új esztendő
első szombatja, tizenhárom éve, a
Maligán túra napja. Több mint harminc vándor indult idén is a Meszes-völgy és a Pogányok irányába,
hogy megmutassa: optimistán kezdi az esztendőt! (Felvételünkön a
csoport egy része látható.)
Hét állomás fogadta étellel és ital-

részt vesz valamilyen közösségi tevékenységben.
A település adóbevételei jelentéktelennek mondhatók, még akkor is,
ha szinte mindenkinek van munkája. Az aktív korosztály 40 %-a
Ausztriában dolgozik, és 20 %-ra
tehető azoknak a száma, akik alkalmi munkásként ugyancsak a
szomszédban keresik a megélhetésre valót. Gondot jelent, hogy
nincsenek önkormányzati üres telkek – tudtuk meg – és a több mint
800 fős település fiataljai között

vannak, akik városon képzelik el a
jövőjüket.
A települések kulturális és szociális „felszereltsége” jelentősen
befolyásolja a lakosság közérzetét.
Horvátzsidány nem panaszkodhat.
Megállapíthatjuk, hogy népessége
állandó. Érdekesség, hogy a 70 év
felettiek és a 14 év alattiak létszáma tíz éve megegyezik. nem öregszik a falu. A mélypont 2006-ban
volt, amikor csak 17 gyerek járt az
óvodába. Jelenleg 32 a létszám.
Tóthárpád F.

siesen leküzdő vándorok újabb és
újabb erőre kaptak az ínycsiklandó
falatok, a jobbnál jobb pálinkák és
borok kóstolásával.
A Stefanich Pincészet cáki fogadótermében non-stop talpalávaló segítette ledolgozni a begyűjtött kalóriákat. A gazda – Stefanich Kornél
– borkóstolója után megtudtuk:
„nagyon szép volt a 2015-ös évjárat, nagyon jó volt az időjárás,

jó mustfokkal lehetett szüretelni.
Mivel nem volt jelentős csapadék a
nyáron, a betegségek sem támadták meg a szőlőt. Ha a gazda nem
rontja el, ezekből nagyon finom borok lesznek!”
Legyen úgy! – nyomatékosították
az éjszakai túrának is beillő, több
rögtönzött táncos pihenővel megszakított hazaút vándorai!
Tóthárpád F.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: Csuvár Katalin és Solymosi Tamás lánya
Panna; Róth Szilvia és Alasz Gábor fia Dániel; Milkovics Tímea és Tóth
Miklós fia Ármin; Petősi Dénes és Szabó Márta lánya Emma; Pék Gábor és németh Viktória fia Barnabás; Schwahofer Szilárd és Kövesdi
Ildikó lánya Zsófia; Zsolnai Gusztáv és Baranyai Mónika lánya Szeréna;
Geiger Krisztián és Reistetter Hajnalka fia Krisztofer; németh Zoltán
és Mersich Brigitta lánya Emília; Zsóri Zoltán és Ments Orsolya lánya
Borbála; Polnisch Attila és Petrovics Krisztina fia Menyhért; Kiss János
Szabolcs és Mailach Mária lánya Jázmin; Schönfeld Roland és nagy
Boglárka lánya Flóra Lili; Takács Gábor és Gregorich Szilvia fia noel.
HáZAssáG: Iván Lujza – Talasz Gábor, Kovács Klaudia – Héra Zoltán,
Takács Zsuzsanna – Bozóki Balázs, Molnár Balázs – Horváth Eszter.

20

HALáLOZás: Jagodits Ferenc, Sándor Imréné szül. Törő Ilona, Maitz
Péter Pálné szül. Vlasich Éva Mária, Turáni Elemérné szül. Wurst Erzsébet, Mars Józsefné szül. Hochecker Mária, Sajgó Kornél.

2016. JAnuÁR 19.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Felhívás művészeti szemlére

Várkártya

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2016-ban is megrendezi a hagyományos
Művészeti Szemlét a kőszegi és városkörnyéki
általános- és középiskolai tanulók részére.
A művészeti szemlére olyan gyermekek és
csoportok jelentkezését fogadják el, akik Kőszeg és környéke iskoláiban tanulnak, illetve
csoportok esetén oda bejegyzett székhellyel
rendelkeznek.
A nevezési határidő: 2016. február 24.
(szerda).
A Művészeti Szemle bemutatóinak időpontjai:
2016. március 1. (kedd) 14.00 óra, alsó tagozat; 2016. március 2. (szerda) 14.00 óra, felső
tagozat; 2016. március 3. (csütörtök) 14.00
óra, középiskola; 2016. március 4. (péntek)
14.00 óra, tánc kategória.

A Művészeti Szemlére azokat a gyerekeket
várják, akik az iskolánként megrendezett elődöntőkön a legjobban szerepeltek.
nevezni az iskolánként megadott keretszámokon belül, nevezési lapon, ének, néptánc, vers
és próza, hangszeres zene, modern tánc és
egyéb kategóriákban lehet.
Egy produkció maximális időtartama 5 perc!
A nevezési lapon fel kell tüntetni, ha valamelyik szereplő több produkcióban is részt vesz,
illetve a külön technikai igényeket, valamint a
fellépés sorrendjére történő kéréseket is.
A Művészeti Szemlét 2016. március 15-én
a legjobb produkciókból összeállított ünnepi
gálaműsor zárja.
Az idei évben is számítanak a felkészítő tanárok áldozatos munkájára, mellyel elősegítik a
tehetséges gyermekek bemutatkozását.

Az elmúlt év arról tanúskodik, hogy számosan
éltek a lehetőséggel, és kiváltották a Várkártyát,
amely a nyitvatartási időben egész évben korlátlan számú belépésre jogosít a Jurisics-várba. (Az
ára nem változott! 500 és 250 Ft) Egyebek mellett
hasznos lehet osztályközösségek számára is, mint
a rendhagyó történelemórák hangulatos helyszíne. Töretlen népszerűségnek örvend a fegyvertár,
a koronaszoba; a torony, ahol mondóka bíztatja
a látogatókat, hogy húzzák meg a harangot –
ha ügyesek. Ha valaki kőszegi különlegességgel
szeretne „dicsekedni” vendégeinek, ne felejtse
ki a sorból a Szőlő Jövésnek Könyvét sem! Sok
egyéb mellett még nem beszéltünk a kvízjátéklehetőségről, és arról, hogy akár be is öltözhetünk,
kardot és pajzsot ragadhatunk, különleges felvételeket készíthetünk a főúri asztalnál.
TáF.

csatolva két meghívóval a bizottsági ülésekre,
és ugyancsak egy együttműködési megállapodás. Én ezekben a napokban külföldön tartózkodtam, így a postámat először csak október
18-án tudtam megtekinteni. Csodálkozva
olvastam, hogy a két együttműködési megállapodás tartalmában nem fedi egymást. Ezt
követően a bizottsági ülésen részt vettem, de
csak közvetlen a második ülés előtt tudtam
meg, hogy a képviselők számára a rövidebb
tartalmú együttműködési megállapodás került
előterjesztésre, illetve szavazásra. Meglepődtem, mert én ezt – a részünkről vállalt és kért
pontokban (nem anyagi vonzatú) – átdolgozott
tartalmú szöveget senkivel nem beszéltem át,
egyeztetésre sem került sor. A második ülésen
ezt rögtön jeleztem is. Ennek ellenére a képvi-

selő urak ezt az előterjesztett – rövidebb tartalmú – megállapodást szavazták meg. Így került
tovább az október 29-ei képviselő-testületi
ülésre, melynek a történetéről az előző újságcikkben Önök már értesültek. Mindezek után
egyesületünk a megváltoztatott megállapodást
sajnos nem tudta elfogadni!
Szeretnénk továbbra is jó kapcsolatban maradni Kőszeg Önkormányzatával! Sok a feladata
mindkét félnek, amit mindnyájan tudunk. Mi
nyitottak vagyunk minden kérdésre, kérésre,
javaslatra, azokról előzetesen szívesen egyeztetünk. Együtt biztosan eredményesebben tudjuk
a célokat elérni, ezért reméljük és bízunk abban,
hogy a munkánkhoz szükséges kéréseink is elfogadásra találnak!
Kóthy Zsuzsanna

Olvasói levél
Tisztelt Olvasó!
A Szabóhegyért Közösen Egyesület egy együttműködési megállapodást szeretne kötni Kőszeg
Város Önkormányzatával. Városunktól a megalakulásunk óta sok biztatást, segítséget kaptunk, amit ezúton is köszönünk!!!
Az elmúlt hónapokban a némaság megszűnt a
hegylakók és a város között, ami a jövőre nézve is nagyon fontos. Így érlelődött meg annak
a gondolata, hogy egy szorosabb, közös úton
kell járnunk. Ahogy („El kell indulni egy úton”
2015.11.17. 13. old.) az újságcikkben értesültek, mégis sajnálatos módon az egyesület
részéről az együttműködési megállapodás nem
lett aláírva. Mi a beadványunk után, 2015.
október 13-án e-mailben értesítve lettünk az
előterjesztésre készített együttműködési megállapodás tartalmáról. Ezt követően 2015. október 16-án ismét jött számomra egy e-mail,
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Hagyomány, élmény és emlék
I SKO LÁ K

÷Hagyomány egy közel 340 éves iskolának,
amely a múlt építőkockáiból a jövőt formálja
és ahol elhivatott kezek alakítják egy kicsit
saját képükre, de mégis teljesen egyedivé a
fiatalokat úgy, hogy valamennyiük tehetsége a leghatékonyabb módon kamatozzon.
Élmény mindazoknak, akik jelen lehetnek
ezen az eseményen, legyen szó végzős diákról, rokonról vagy kíváncsi barátról. Élmény
azoknak is, akik kreatív munkájukkal részt
vállaltak az alkotás folyamatában. És emlék
mindannyiunknak, akik a múltat kémleljük,
hogy jelenünket fénybe borítsa.”
Ezekkel a gondolatokkal kezdte Szeléné Varga Márta a Jurisich Miklós Gimnázium és
Kollégium 13.d osztályának osztályfőnöke a

szalagavatói köszöntőjét. Ünnepélyes és megható keretek között zajlott a szalagfeltűzés.

Az érkező szülők személyes
köszöntése után kezdődött
az ünnepség, amely során
az avatandó tanulók közös
énekléssel, hangszeres zenével és szavalatokkal köszöntötték vendégeiket. Ez
után Bancsó Andrea a 13.a
osztályfőnöke, Domnanovich
Dóra a 12.c osztályfőnöke
és Szeléné Varga Márta a
13.d osztályfőnöke feltűzték
a szalagokat. Idén 80 végzős tanuló kapta meg
a ballagás és az érettségi vizsgák közeledtét is
jelző hagyományos kék színű szalagot. Az este a
Béri Balog Ádám Általános Iskola bálteremmé alakított sportcsarnokában folytatódott. 19
órakor a végzősök a szüleikkel keringőt táncolva

nyitották meg a szalagavatói bált, amelyen az
erre az alkalomra készült – osztályonként más
– koreográfiával, tánctudásukat is bemutatták.
A talpalávalót a Kvarc együttes szolgáltatta a
23 órás zárásig.
Keszei Balázs

Gépészmérnökképzés Szombathelyen 800 éves rend
Legalább havi 67 ezer forint juttatás és ösztöndíj
a duális hallgatóinknak.
Még lehet jelentkezni a nyugat-magyarországi
Egyetem szombathelyi campusának gépészmérnökképzésére. Aki a központi eljárás keretében
felvételt nyer a hagyományos BSc képzésre, később jelezheti az egyetem felé az igényét akár a
duális képzésre is.
A gépészmérnöki BSc képzés hagyományos és
duális formában történik. Az elmélet mindenki
számára ugyanaz, de a hagyományos képzésben
12 hét gyakorlat van a teljes képzés során (nyaranta 3-3-6 hét), a duális képzésben 22 hét/
tanév vállalati gyakorlat valósul meg.
A duális gépészmérnöki BSc képzést a régió
munkaerőpiaci igényei alapján indították el a
térség meghatározó járműipari vállalataival
együttműködésben. A gépészmérnöki szak el-
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végzése hosszútávon jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít, a duális hallgató a partnercégeknél
a legjobb szakemberektől tanul, a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg.
Legalább havi 67 ezer forint havi juttatást kap
a szerződő cégtől. Ha a havi mérések során jól
teljesít, munkalehetőséget ajánlanak neki végzéskor. A régióban ez a legmodernebb képzés,
amely lényegében a családokat is támogatja a
gyerekek taníttatása során. A vállalatoktól kapott
havi összegeket kiegészíti az egyetemen megszerezhető tanulmányi és szociális ösztöndíj.
A képzésre még lehet jelentkezni a www.
szombathelyigepesz.hu internetes felületen,
majd második lépésként a hagyományos felvételi eljárás keretében a www.felvi.hu oldalon. A
gépészmérnöki BSc alapszakra elég a www.felvi.
hu-n jelentkezni. Határidő: 2016. február 15.

Idén ünnepli a Domonkos Rend a megalapításuk
800. évfordulóját. Az Árpád-házi Szent Margit
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium közösség,
az Árpád-házi Szent Margitról elnevezett Szent
Domonkos Rendi nővérek Apostoli Kongregációja, a domonkos család része. A kongregáció
egyházmegyei jogú szerzetesintézmény, és a
Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökének
fennhatósága alá tartozik. Közösségük sajátos
módon tekinthető magyarnak: osztrák és olasz
szerzetesek alapították, s csaknem ötven év alatt
magyarosodott el egészen. Létrejöttétől kezdve
mégis szerves részét képzi a magyar egyháznak
és társadalomnak. Az első kolostort 1868-ban
Kőszegen alapították. A nővérek Árpád-házi
Szent Margit életeszményét kívánták követni,
Szent Ágoston Regulája és a Domonkos Rend
által nekik adott konstitúciók szerint. Apostoli
szolgálatuk az igehirdetés egy konkrét formája,
az ifjúság tanítása-nevelése.
Az évfordulóhoz kapcsolódva több programot
szervez az Árpád-házi iskola. Január 20-án 19
órakor az intézmény különtermében Deák Hedvig OP Az egyház szentsége – az egyház „bűnei”
cím alatt tartja meg előadását. Majd február 17én Baritz Laura OP - A pénz és a mennyország
témában tart várhatóan érdekfeszítő előadást. A
Domonos nővérek pályázatot hirdetnek 2016.
június 15. határidővel három korcsoportban, öt
kategóriában (rajz, fotó, irodalom, kisfilm, képregény) várják az alkotásokat. A díjkiosztóra október 7-én Kőszegen kerül sor.
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ostanu prazne.
Prošlo ljetno vrime je ugadjalo
grojzu, tako da
je kvalitet i maligan stupanj vina
nastao izvanredno dobar. To se
je pokazalo nad
maligan turisti
Uspomen kip o ÷Maligan turisti”
ki su u mraku
po domon pjevanjem i plesom završili ov nezaboravni dan.
A kőszegi horvátok által szervezett XIII. Maligán túrán mintegy 30 fő vett részt. Ennek
során Harangozó Vilmos atya, Farkas Béla,
valamint a Stajrits, Ávár, Nagy és a Stefanich
Pincészet látta őket vendégül.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Timea Horvat

Vinari su zadovoljni sa kvalitetom
novoga vina

Osztrák vendégek
Kőszegfalva: Január 9-én a lékai
futballisták hangulatos délutánt, estét töltöttek el a faluban. Az osztrák
sportegyesület labdarúgóit a sporttársuk, Orbán Dániel hívta meg
négy magyar társával. Dániel, aki a
nyugat-magyarországi Egyetemen
sportszervezést tanul, kilenc éve
tagja a lékai sportkörnek, hetente
háromszor utazik ki edzésre, és hétvégeken a mérkőzésekre. A magyar
sporttársakkal együtt döntöttek úgy,
hogy vendégül látják az osztrákokat,
meghívják őket kemencében sült
tarjára. A sütést a Kőszegfalvi SE
elnöke, Gyarmati Kálmán vállalta, a
munkában két társa, Szakos József
és Orbán László segített. A sportpályán lévő kemencét már délelőtt
befűtötték, ahol késő délutánra sült

meg a magyarosan bepácolt 15 kg
hús. A vendégek az egyesületük
buszával 17 órakor érkeztek meg.
A találkozó koccintással, magyar
pálinka kóstolásával kezdődött.
Köszöntő szavakat először Gyarmati
Kálmán mondott, majd az osztrák
sportolók vezetője beszélt a barátság fontosságáról. A két sportvezető
megállapodott abban, hogy a lékai
és a kőszegfalvi egyesület megteszi
a kapcsolatfelvételhez szükséges
első lépéseket. A sült hús illata ekkor már betöltötte a kultúrház légterét, közel harmincan ültek asztalhoz. Kőszegi bor, és sör is került az
asztalokra, énekeltek magyarul és
németül is. A hangulatos este késő
éjszaka ért véget.
KZ

EINLADUNG *MEGHÍVÓ
Die DSV aus Güns/Schwabendorf lädt Sie zum

recht herzlich ein.
*****
A Kőszegi Német Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt a

Zeit/Ideje:
Ort/Helye:

2016. január. 23. 19.00
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Već je tradicija med kiseškimi Hrvati da se prvu
subotu novoga ljeta ganu na cijelodnevno pišačenje med kiseške brige. na takozvanoj „Maligan turi” dostanu uz prirodnu lipotu i prijateljsko
gostoprimstvo kiseških vinarov.
na prvoj štaciji kod kiseškoga farnika Vilmoša
Harangozova su se skupljali maligan turisti da
uz novoljetne čestitke uz slano i slatko pecivo
kušaju i novo vino. Do Štajricheve pivnice skupilo se je blizu 30 ljudi. Rakija, pogačice sa sirom
i raznovrsna vina su umoćili hrvatsku četu na
daljni put.Vinari Imre Avar i Kalman nagy imaju
pivnice skoro u susjedstvu. Mesnata kobasica,
slanina, domaća jatrena pasta s lukom, ocvarki,
jaka paprika su bili pripravni za želudski doživljaj naravno uz novoljetošnje vino. Bela Farkas
nas je čekao sa friškimi, teplimi faširanimi kugljicami nač su se tekućine dobro fuzale. usput
su se prijavile drobne pahuljice ča je ugadjalo
daljnjemu pišačenju. Zadnja štacija je Štefanicheva vinarska tvrdjava bila kade nas je vruća
gulaš supa čekala uz muzičku pratnju Djure Vlašića i Marka Šteinera.Sa svojim pjevanjem Imre
Haršanji cijelu noć je bio pomoćnik muzičkoga
benda. u ugodnoj atmosferi se je nastavljalo razgovaranje, pjevanje i tancanje. Domaćini su se
trudili da floše črljenoga i bijeloga vina nikad ne

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Na kušanju novoga vina

Güns/Kőszeg *

Csikar Csárda (0630/9279242)

Musik/Zene:

Mulatósok(k)

Info: 00 36 20/9341 939 és a NNÖ képviselőknél
WIR ERWARTEN SIE RECHT HERZLICH!
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Templomainkról
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

Rendszeresen beszámolunk a Szent
Jakab-templom ablakfelújítására
beérkező adományokról. A gyűjtés
kezdeményezése Juhász Ferenc nevéhez kötődik. nagy összegű adománya további jótékony hívőket
inspirált arra, hogy megvédjük legrégibb templomunk értékeit. Óriási
dolog ez. A hívek és az egyház erejét, akaratát, sikerét jelképezi.
nem is gondolnánk, hogy összesen
húsz ablakról van szó, melyek közül
hat kőkeretes, kettő vaskeretes, tizenkettő pedig fakeretes. Ez utóbbiak között is hatfélét lehet megkülönböztetni. nem egyszerű tehát a
feladat, ezért rendkívül pénzigényes
is. „A színes, kőkeretes ablakok,
már készen vannak. A vasablakok
esetében a kereteket le kell tisztítani, festeni, az üvegek – amelyek
már készen vannak – ezután kerül-

hetnek behelyezésre.
Azt remélem, hogy
húsvétra készen lesz
minden ablak” –
mondta Harangozó
Vilmos plébános úr.
Addig a Szent Jakabban tartandó misék
helyszíne a Szent Imre-templom.
Szükség van tehát a
további áldozatos segítségre! A decemberi
híradásunk óta (január közepéig) beérkező
adomány összesen:
259 ezer forint.
Fontos
épületünk
a Szent Jakab-templom, de nem
feledkezhetünk meg a Jézus Szíve
Plébániatemplom ügyéről sem!
Már korábban jeleztük, hogy „dől

a tető”, és beázások károsítják az
épületet.
Egyes források szerint színes zsolnai cserép fedte a teljes tetőfelüle-

Kőszegi önkéntes tűzoltók elismerése
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December 19-én tartotta a Kőszegi
Önkormányzati Tűzoltó Egyesület
az évzáró vacsorát, amelyen az önkéntesek a családtagjaikkal vettek
részt. A meghívás köszönet is volt
számukra, hiszen évente egy-egy
önkéntes tűzoltó 100 – 150 órát
tölt távol az otthonától. A baráti
beszélgetések, és a falatozás után
meglepetésként jelentették be a
három társuk – Önkormányzati
Tűzoltók Országos Szervezetétől
kapott – kitüntetését. Ebből az
elismerésből évente 10-15 db-ot
adnak át, ezért is különösen értékes a kőszegi három díj. Arany fokozatot kapott Schwahofer Károly
parancsnok a több évtized alatt
kifejtett kiemelkedő munkájáért,
2015-ben 78 mentési akcióban

vett részt. Schwahofer Attila ezüst
fokozatot érdemelt ki a műszaki
mentési és vezetői munkájáért. Az
elmúlt évben minden bevetésben
ellátta a feladatát. Az egyesülethez
ifjúságiként csatlakozott, ugyanúgy,

Báli előzetes

Információ, asztalfoglalás: a zenekar tagjainál, bakos@koszeg.hu,
www.koszeg.hu. Belépőjegy csak
elővételben kapható, ára 2500 Ft.
Január 23-án a lovagteremben
tartja a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete a Farsangi
Bálját. A nyitótáncot a Hajnalcsillag néptáncegyüttes mutatja be.
A hajnalig tartó zenét a kőszegi

Kőszeg Város Fúvószenekara
január 23-án 19 óra kezdettel
tartja a hagyományos Jelmezes
Fúvós Farsangi Bálját a Balog iskola tornacsarnokában. A zenéről
a Cabo Wabo Party Band gondoskodik.

mint a bronz fokozattal rendelkező

Pintér Éva női rajparancsnok, aki a

női tűzoltócsapattal a versenyeken
a több díjat ért el.
Gratulálunk!
KZ

tet (vannak azonban visszaemlékezők, akik állítják, hogy természetes
palát is használtak). A mázas tető
nagy része 1929-ben (más források szerint 1931-ben) jégverés
áldozata lett.
„nemcsak a tetőről van szó. Szükség van a külső tatarozásra is –
nyilatkozta Harangozó Vilmos –, de
előtte a lábazatban húzódó eredeti
szigetelést rendbe kell tenni, mert
az északi földfeltöltés magasabban
van, mint maga a szigetelés. Ezért
a templombelső északi padozatában is érzékelhető a talajvíz jelenléte és munkája.”
A Szent Jakab és a Jézus Szíve problémáinak megoldásával még nem
zárulhat a tervek sora. A „templomépítő-felújító” kőszegi plébános
szem előtt tartja a temetőkápolna
„dolgait”, és a Kálvária-templom elvégzendő feladatait, a bennük rejlő
egyházi és világi lehetőségeket is.
Tóthárpád F.

Köszöntések
Személyesen köszönti Huber László polgármester úr a 106 éves
Ribnikár Antalt (1910.01.25.),
képeslappal a 91 éves Szeitz
Ernőnét született Vider Máriát
(1925.01.27.).

lakossági apró
• RÉgI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi játékokat, vasútmodellt stb. háborús témájú és antik tárgyakat
vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357
• KŐSZEgEN Szépségszalonban, manikűrös-pedikűrös és
masszőr részére üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06 30 513 3247

Ex-Premier zenekar szolgáltatja.
Pálinka kóstolására is lesz lehetőség, a szerencsés nyerhet is egy
üveggel. gyűjtik az adományokat a
tombolához, a fődíjként egy nagyméretű színes tévét lehet nyerni.
Belépőjegy elővételben kapható.
(Tel.: 30/927-9061)
Az utolsó bálok egyike a Horvát
Bál lesz január 30-án. A Jurisics-

várban megrendezett mulatság
belépőjegyeinek ára nem változik. Mint az elmúlt években, most
is 5000 forintért mulatozhatunk,
amely összeg a vacsorát is magában foglalja. A zenét a Timár Trió
biztosítja.
Jegyeket a horvát nemzetiségi
vezetőknél lehet vásárolni! (Tel.:
30 979 1372)
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A kőszegi Nefelejcs Lakóotthon kedves meglepetésnek örvendhetett
karácsony előtt. A csoport vezetője ünnepi vacsorával szerette volna meglepni az otthon lakóit. Felkereste a Csikar Csárda Panzió tulajdonosát, aki
nagy örömet szerzett, hiszen a gyerekeket díjmentesen megvendégelte
az elegáns étteremben. Az otthon lakói ezúton is köszönik Wurst Sándor
nagylelkű figyelmességét, és boldog új esztendőt kívánnak az étterem
minden dolgozójának!
Kőszeg szellemi életének gazdagsága kitűnik a városunkhoz kapcsolódó publikációk számából is. A kiadók által terjesztett könyvek mellett
számos kispéldányszámú, de érdekes lokálpatrióta kiadvány is születik.
Már közkézen forog, sokan böngészik Preininger Ferenc DVD-könyvét.
A szerző 371 oldalon dolgozta fel az 1990 és 2015 közötti önkormányzati
időszakokat. Sorra veszi a választási ciklusokat, de azzal is foglalkozik,
hogy lehet-e városunk ismét a térség fővárosa. Egyéb témák mellett ismert kőszegieket is megszólaltat. A Tények és várakozások Kőszegen
(1990 – 2015) c. összefoglaló azt vizsgálja, hogy a kőszegi emberek várakozásai teljesültek vagy sem az elmúlt 25 évben.
A Jézus Szíve Plébániatemplomot örökítette meg gódor József kisfilmje. A fotós képeit több kiállításról ismerhetjük. Legújabb összeállítása
a legszebb templomunkról készült felvételeit fűzi egybe. A több részletet is
bemutató képsort aláfestő zene teszi élvezetesebbé. A kisfilmet Oberling
Éva állította össze!
A kőszegi születésű Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza) számos könyv szerzője, a Jurisich Miklós Gimnázium egykori diákja, a
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola korábbi rektora – újabb kötettel
Yoga-s
jelentkezett. A Yoga-sūtra
I. című
kötete egy három részből álló sorozat első darabja.
A más vallású olvasók számára
is számos érdekességet nyújtó kiadvány „India ősi szellemi
kincsét, a védikus irodalom felbecsülhetetlen értékeit” mutatja
be. A szerző eredeti szanszkrit
szövegek fordításait, magyarázatokat, a jóga elméleti-filozófiai
tanításait tárgyalja. (Tóth-Soma
László / Gaura Krisna Dásza:
Yoga-sūtra
Yoga-s
I. Budapest, 2015.
Bhaktivedanta
Hittudományi
Főiskola, 205 o.)
Örömmel tapasztalhatjuk, hogy több Olvasóink panasza orvoslásra talál, ha nem „avatkozunk közbe”, akkor is. A Várkörön és a Rohonci úton
kidöntött kandeláberek helyett újakat helyez/helyezett ki a szolgáltató!
Tudjuk,
véletlen
balesetek is okoznak károkat, azok
helyreállítása
is
költséges, de különösen felháborító –
nem ritka az olvasói megkeresés –,
amikor szándékos
károkozással találkozunk.
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A kövezetből kiemelt pad, elfordított, elgörbített közlekedési jelzőtábla,
feldöntött virágtartó, behorpasztott esőcsatorna… hosszú a sor. „Boldog
új évet!” – mondjuk automatikusan, de gondolunk-e arra, hogy boldogabb lehet, ha a felsorolt károkat nélkülözni „kényszerülünk”?
KLTD! Mit jelenthet ez a négy betű? Kedves Olvasóink számára is bizonyára fejtörést okoz a kérdés. Kivéve azt az illetőt, aki az egyik kedvelt
pizzéria alagsorában kialakított helyiség falára – bizonyára, hogy dekoratív (?) legyen – kék színnel a falra karcolta a titkos jeleket: KLTD! Íróeszközként feltehetően a kék biliárdgolyó volt kéznél.
A kőszegi vendéglátás színvonalának javítása nem kis feladat, örüljünk, ha
a tulajdonosok fejlesztésen gondolkodnak! A frissen festett fal bizonyára
vonzó az efféle primitív falfirka készítői számára, mégis mintha valami
hiba volna a művészi önmegvalósítás folyamatában!
Összeállította: TáF.
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Ismét tarolt a BE-JÓ
2015. december 13-án vett részt
a BE-JÓ Táncegyüttes két korcsoportja a XXIX. Zuglói Országos
Amatőr Táncfesztivál Mikulás Kupáján, ahol a két nap alatt összesen
1440 versenyző 260 produkcióval
indult az ország különböző városaiból. Mind az amatőr kategóriában
induló junior korosztályú csapatunk, mind a felnőtt korcsoportba
tartozó profi táncos középiskolások

A felső tagozatosok történelmi társastánca, a „La Rotta” is nagy sikert aratott: I. helyezést ért el, és
kapott egy KÜLÖnDÍJAT is.
A profi táncosok Tolnay Veronika
énekével kísért „Gyöngy az óceánban” c. ének és tánc produkciója
színpadi látványtánc kategóriában
a II. helyet érdemelte ki, míg a legújabb musical-revü táncuk, a „That
man” I. helyen végzett, és ZuGLÓ

és a már dolgozó lányaink sorra
gyűjtötték a csillogó érmeket és a
különdíjakat, kupákat. A következő csodaszép eredmények születtek a BE-JÓ lányoknál: Mazsorett
kategóriában a felső tagozatosok
„Pom-pom Lányok” c. produkciója a III. helyen, míg a „Latin
forgatag” az I. helyen végzett, sőt
ez utóbbi megkapta a legmagasabb szintű elismerést, az ORSZÁGOS BAJnOK MIKuLÁS KuPÁT!

KuPA elismerésben is részesült.
Hatalmas volt a boldogságunk! Igazán méltó befejezése volt ez a BE-JÓ
Táncegyüttes szereplésekben, versenyekben, kupákban, érmekben, elismerésekben gazdag 2015-ös évének.
nagyon köszönjük minden támogatónk eddigi segítségét, én külön
a segítő anyukák nélkülözhetetlen
kíséretét.
Horváth Márta
művészeti vezető
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HáZHOZsZáLLÍTás

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

Pizzák

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

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

Péntek, szombat, vasárnap teljes kiőrlésű lisztből készült
PIZZáK is kaphatóak!

Hangszínház
Szokványos hangversenynek indult
az „újévi koncert” a Jurisics-vár
lovagtermében. A Kelemen Kvartett (Kelemen Barnabás – hegedű,
Kokas Katalin – hegedű, Homoki
Gábor – brácsa és Fenyő László –
cselló.) bevonulásakor még nem
sejtettük, hogy több meglepetésben
is részünk lesz. A számos rangos
díjjal jutalmazott – korabeli hangszereken játszó – együttest a Kossuth-díjas hegedűművész, Kelemen
Barnabás alapította 2010-ben.
Tudtuk: az est különlegességét
garantálja a fiatal művészek tehetsége, melynek – csak néhányat
felsorolva – Budapest, Melbourne,
Peking, Amszterdam, Brüsszel,
Genf, Tokió és Velence után január
5-én a kőszegi közönség is tapsolhatott. (A fellépés egy minisztérium
által támogatott turné közbeiktatott
állomása volt. Az est a JvMK szervezésének köszönhető.) Az együttes

délelőtt „beavató matiné koncertet”
is adott (a képen) melynek helyszíne ugyancsak a lovagterem volt.
Henry Purcell Három fantáziájának (6., 8., 10.) második darabja,
bár nem volt a műsor része, váratlan helyzet elé állította a kvartettet. Fenyő László hangszere, mely
pontosan Purcell halálának évében
(1695) készült – talán a hőmérsékletváltozás hatására –, „megmakacsolta magát”. A kényszerű
rövid szünetet Kelemen Barnabás
könnyed és szellemes kommentárja
hidalta át, mely által még közvetlenebb kapcsolatot alakított ki a
hallgatósággal. A következő műben, Bartók 1. vonósnégyesében a
laikusok számára is nyilvánvalóvá
vált a zenészek kitűnő technikai
tudása, Bartók nagyszerűsége. A
második blokk sötét teremben kezdődött. Magyarországi bemutató
részesei lehettünk: Murray Schafer
3. vonósnégyesének hangjai a terem különböző pontjairól úsztak be
a színpadig, hogy aztán igazi hang-

2016. JAnuÁR 19.

színházzá avassák az előadást. Sóhajok, szisszenések, „hörrögések”,
suttogások, kiáltások és kacajok,
hang és dallamutánzó „torokzajok”, „hangszáleffektek” teljesítették ki az ELŐADÁST! Döbbenet,
meglepődés, cinkos mosoly… és
vastaps nyugtázta: „Ilyet még nem
láttak az ódon falak!”
Az est záró darabjaként Haydn
Kvinten kvartettje vezette vissza a

Karácsonyi áhítat a Concordiával
nagyszabású, mégis áhítatos élményben volt része advent utolsó
vasárnapján a Concordia-Barátság
Énekegyesület karácsonyi hangversenyén a Jézus Szíve Plébániatemplomot megtöltő zenebarátoknak. A hangversenyt városunk
vegyeskara a templom karzatáról
nyitotta meg, Jeremiah Clarke
művével hívva a közönséget: „Jertek áldjuk Istent”. németh Csaba
atya, a koncert házigazdája ünnepi
gondolataiban a zene hatalmáról,

lelket megnyugtató hatásáról beszélt, ezzel kívánva áldott ünnepet
a megjelenteknek.
A koncert első felében a Halászi
Vegyeskar előadását hallgathatta
a nagyérdemű. Szilágyi Miklós (a
kőszegi kórus karnagya) szülőfalujának kórusa idén ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját.
Műsoruk felölelte az alapítástól eltelt időben tanult műveket. Kincses
László alapító karnagy vezetésével
előadott programjuk nagy tetszést
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aratott a koncert közönségének
körében.
A Bersek József Általános Iskola karácsonyi versmondó versenyét ezúttal is megnyerő Kovács Róza (Béri
Balog Ádám Általános Iskola) Dsida
Jenő Karácsonyi utazás c. versével
mélyítette a koncert áhítatát.
Városunk nagy múltú énekkara,
most is szinte az alapoktól újjáépített változatos műsorral ölelte fel
a zenetörténet stíluskorszakainak
szakrális énekeit. Szilágyi Miklós
karnagy külön figyelmet szentelt
Johann Sebastian Bach műveinek,
hiszen 2015-ben a szerző születésének 330. évfordulóját ünnepelte
a világ. A repertoárból nem hiányoztak saját feldolgozásai sem.

közönséget a vonósnégyesek „hagyományos” hangzásvilágába, de
természetesen nem elégedett meg
ennyivel a nagyérdemű. Ráadásként a Schafer-darab vidám hangulatú (scherzo) tételével, a többi
mellett „nyekergéssel, kopogással,
kacagással…”, szinte az őrületig
fokozódó hangulattal zárult az emlékezetes hangszínházi est.
Tóthárpád F.
Közülük a legnagyobb hatást a
közismert Kell ott fenn egy ország
c. darab gyakorolta a közönségre,
melyet most hallhatott először a
nagyérdemű.
A koncertet a két kórus közös éneke, majd a Csendes éj zárta.
A közönség kitartó tapsa méltó
jutalma volt a kórusok fáradozásának, megerősítése németh Csaba
koncertet megnyitó gondolatainak,
miszerint a zene segíthet az elmélyülésben, segíthet abban, hogy karácsony ünnepe előtt megtaláljuk
önmagunkat, és lelkünk mélyén a
békét.
A kórust legközelebb a Concordia
Bálon, február 6-án (hagyományosan a báli szezon utolsó szombatján) hallhatják az érdeklődők. Az
énekkar szeretettel várja a táncolni,
mulatni vágyókat.
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Programajánló

Könyvtári hírek

Január 17–24.
Január 21.
Január 21.

A könyvtári szolgáltatások díjai nem változtak. A díjszabás megtekinthető a www.koszeg-konyvtar.hu oldalon a könyvtárunkról menüpontban.
Ugyanitt az online katalógus használatával tájékozódhatnak az érdeklődők az intézmény gazdag dokumentumkínálatáról is. Adott könyv, DVD,
CD, diafilm keresésekor elég beírni a mű címét, vagy annak egy részletét,
vagy csak a szerző nevét, majd elindítani a keresést.
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap 1-3. számai hozzáférhetők a gyermekrészlegben. Megfejtési határidő: február 27. Ez
az utolsó időpont, ameddig még lehet csatlakozni a versenyhez az eddig
megjelent rejtvénylapok megfejtésével.
Rendezvény:
Január 21. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Szerb Antal
A Pendragon legenda című regénye.
Január 27. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Február 1. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kötőklub (a 2. emeleten)
Február 12. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó: Jenny
Han: A fiúknak, akiket valaha szerettem

Ökumenikus hét
Magyar Kultúra Napja – Jurisics-vár
Városi Véradás a KIKÖT-Ő-ben a Magyar Vöröskereszt szervezésében.
Január 21.
17.00 – A nyugati végek geológiai érdekességei – Korom Zita és Horváth Csaba előadása
a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Január 23.
Iparos Bál a Jurisics-vár lovagtermében.
Január 23.
Sváb Bál a Csikar Csárdában.
Január 23.
Fúvós Bál a Balog iskola sportcsarnokában.
Január 24.
Szentmise a deutschlandsbergi buszbaleset áldozataiért a Jézus Szíve Plébániatemplomban.
Január 25–26. Varró Dániel: Farkashas – Gyerekszínházi Bérlet – Jurisics-vár lovagterem.
Január 26. és 30. Farsangi kézműves foglalkozás az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban.
Január 30.
Horvát Bál a Jurisics-vár lovagtermében.
Január 30.
Balog Szülői Munkaközösség Bál a Balog iskola sportcsarnokában.
Február 4.
Az év természetfotósa 2015. kiállításmegnyitó
a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Február 6.
Concordia Bál a Jurisics-vár lovagtermében.
Február 6.
Jótékonysági Bál a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében.
Február 9.
Farsangfarka – Kőszeg-belváros.
Február 11.
Vers-varázs Dr. Tolnay Általános Iskola és a Kőszegi Tankerület pályázatának eredményhirdetése
és kiállításmegnyitó a Jurisics-várban.
Február 12.
Gimnáziumi bál a Dr. Nagy László EGYMI dísztermében.
Február 13.
Csók István emlékkiállítás megnyitója a Jurisics-vár lovagtermében.
Február 20.
MozgóMozi a Jurisics vár lovagtermében.
Február 20.
Cirákulum Klubkoncert a KÖSZHÁZ-ban.
Február 20.
Kámán Zoltán és Bogdán Ferenc fotókiállítása
a Hotel Írottkőben.

A Magyar Kultúra Napja
I. Gyertyafényes Kamarazenei Koncert
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2016. január 21-én, csütörtökön, 18.00 órakor a Jurisics-vár Művelődési Központ lovagtermében kerül megrendezésre a program, melyre
tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját.
Ünnepi beszédet mond: Benkőné Klára Júlia, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei irodavezetője.
Az ünnepi műsorban magyar zeneszerzők (Bartók, Liszt, Dohnányi, Weiner)
ismert művei csendülnek fel, valamint szép magyar versek.
Előadók: Both Ágnes – zongora;
Stuller Géza – hegedű;
Stankowsky Eszter – hegedű;
Stankowsky Nóra – brácsa;
Mérei Tamás – cselló.
Vers – Horváth Anikó, Nyul Dorina (Jurisich Miklós Gimnázium).
A belépés díjtalan!

Felhívás
A Művelődési Központ és a Kőszegért Egyesület felhívja
Kőszeg polgárait, hogy a nemes civil kezdeményezést folytassák,
és zenével, tánccal, mulatsággal búcsúztassák a FARSANGOT!
Február 19-én, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is
hozzájárulva a jó hangulathoz! Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék
házaikat, lakókörnyezetüket, és a maguk módján tegyék
emlékezetessé e napot! Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK
vendégszeretetét egymásnak és a turistáknak!
Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:
9.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
és műsoruk bemutatása
(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerekműsora
15.00–18.00 UTCABÁL
közben 15.00-tól jelmezverseny, felvonulás, farsangtemetés,
17.00-kor eredményhirdetés.
Napközben az egyesület vezetősége végiglátogatja a
LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY kategóriára jelentkezőket,
melyet este díjazunk!
Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában
készülnek (LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport
fogadása, farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani
tudjuk, és a médiában is meg tudjuk jelentetni!
Díjazni a 17 órás díjkiosztáson is jelmezben megjelenőket fogjuk!
Jelentkezés: Művelődési Központ: 360-113.
További információk, jelentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu.

Véradás!!!

2016. január 21-én (csütörtökön)
9.00 – 17.00 óra között lesz a
Jurisics-várban véradás a Magyar

Vöröskereszt szervezésében. Adjon vért és mentsen életet! A vért
felhasználás előtt bevizsgálják, így
a véradás egyben egészségügyi
kontroll is!

Olvasói levél
Diszkrimináció történt
Sok vasi sportbarát érdeklődéssel
és izgalommal várta a 2015-ös
év díjátadó gáláját, melyet az M4
élőben közvetített a nemzeti Színházból.
Király Gábor mellett, más vasi
sportolók is várták, hogy szólítják-e
őket a borítékbontás után. A 4 kőszegi és 2 ivánci kosárlabdás, valamint edzőik, akik gerincét adták
a Los Angelesi Speciális Olimpián
győztes kosárlabdacsapatnak, szintén ott ültek a nézőtéren, mint a fo-

gyatékos csapatsport jelöltjei, a női
kerekes székes vívók és a szervátültetett atlétaváltó társaságában.
Sporttársak ezrei ültek a képernyő
elé csak azért, hogy láthassák a
nagy pillanatot. A nagy pillanat el is
érkezett, hiszen a fogyatékos sport
kategóriában, a csapatsportokban
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség kosárlabda válogatottja lett az
Év Csapata, a már említett sportolók teljesítményének köszönhetően.
Mellesleg a csapat vezetőedzője,

Ismét jótékonykodtak
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Galambos Zsolt az év edzője lett a
fogyatékkal élőket edzők között.
Az örömbe ismét üröm került, szintúgy, mint 2013-ban a padlóhoki
válogatottal. Az MTVA sportcsatornája az M4, akkor tűzte műsorra a
csaknem 10 perces reklámblokkját,
amikor a fogyatékos csapatsport
eredményhirdetése volt. Így aztán
a főszereplők, akik életük nagy
pillanatát élték meg, és megnyilvánulhattak volna ország-világ előtt,
azok, akik csak ő miattuk ültek a
tv-k előtt, lemaradtak erről az egyszeri és megismételhetetlen lehetőségről. Abban az országban, abban
a köztévében, ahol lépten-nyomon
az egyenlő elbírálás, esélyegyen-

lőség, a diszkriminációmentesség
napi téma, bebizonyították, immár
nem először, hogy mindez nem
igaz.
Kell a reklám, hiszen a szponzorok
azért adják a pénzüket, hogy nyilvánosságot kapjanak, de sportműsorban, sportgálán, egy sporttévében, talán inkább egy szórakoztató
betét alatt kellene mindezt megtenni, nem pedig a sportolók szereplése alatt.
A családok, sportolók, edzők, barátok, ismerősök nevében
Pintér István
gyógypedagógus
Kőszeg-Wink Padlóhoki
Sport Club elnöke

rulóknak adhatott tovább. Ajándékkosárba került könyv, játék,

édesség, ruhanemű, tartós élelmiszer, amit december 23-án Szombathelyen a karitatív szervezet Domonkos utcai székhelyén adtak át.
A Bozsoki Sport Egyesület tagjai
fontosnak tartják, hogy a játékosok
sportemberként, a szakmai stáb
felelős vezetőként viselkedjen, ne
csak egymásnak, hanem minden
embertársnak nyújtsanak segítő
kezet. Igyekeznek nemcsak a pályán, hanem az életben is megfelelni a BSE filozófiájának: nem engedni el egymás kezét, és mindig a
jóra, a jobbra összpontosítani!
BsE

építeni a centerpálya világítását is.
Mozgalmas évadot, sikeres adogatásokat kívánunk a pályán és azon

kívül is! Minden adott, mi baj lehet? „Szerva” ott!
Tóthárpád F.

A Bozsoki Sport Egyesület tagjai
folytatva a 2014-ben elindított
jótékonysági akciót, 2015-ben is
adakoztak karácsony előtt. Első
alkalommal a Markusovszky Kórház gyermekosztályára vittek plüss
figurákat, és megajándékozták
a beteg gyermekeket. Az elmúlt
évi karácsony előtt a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének adományoztak a játékosok
és vezetők különböző tárgyakat,
amelyet a segélyszervezet rászo-

Szerva ott!
A Kőszegi SE Tenisz Szakosztályának sikereit felsorolni is nehéz
(részletes eredmények itt: http:/
www.koszeg-tenisz.ini.hu/), mégsem vagy éppen ezért nem mehetünk el szó – híradás – nélkül az
elszánt sportemberek teljesítménye
mellett.
Komoly fegyvertény, hogy az OB
I-es csapatbajnokság megnyerésével jogot nyertek a 2016-os Szuper
Ligában való szereplésre. Ez azt
jelenti, hogy az ország hét legjobb
csapata mellett – melyek között öt
budapesti – léphetnek pályára.
Korábban már beszámoltunk a
tenisz sportcentrum elkészültéről,
de azt még nem adtuk hírül, hogy
közel hétmillió forintos költséggel
építettek egy centerpályát is. A
lelátóval ellátott versenytér ott ta-

lálható, ahol az 1900-as években
Kőszeg első teniszpályája létesült.
Mozgalmas évet zártak a sportolók, és ebben az évben sem fognak unatkozni. 2015-ben is volt
tenisztábor. Hat héten át váltották
egymást a tizenöt fős csoportok.
A versenyek gyakoriságát mutatja,
mint Koltay Árpád szakosztályvezető elmondta, hogy „a május 1-től
október elejéig tartó bajnokságban
nyolcvankilenc mérkőzést kellett
lejátszanunk a tizenegy felnőtt és
korosztályos csapattal.” Hozták az
eredményeket, de természetesen,
már az idei évadon van a hangsúly.
Terveik szerint a női csapatukat is
szerepeltetni szeretnék az osztrák
bajnokságon. Miért különleges e
cél? Mert még sosem volt Kőszegnek női teniszcsapata.
Sok más verseny és program mellett
idén is lesz Juhász Ilse emlékverseny,
Családi tenisznap, és talán sikerül ki-
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Kőszegi SE OB I. Bajnokcsapat 2015
Állnak: Devecseri Olivér, Szele Mihály, Maitz Pál, Koltay Árpád, Lipták
János, Hirn Stefan, guggolnak: Kovács Balázs, Enyedi János, Tóth Szilárd, Úr Csaba
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Szilveszteri kocogás

SPO RT

Fájó vereséggel zárta az őszi sorozatot a kőszegi tekecsapat. A tabella végén mindeddig egy ponttal szerénykedő Lauf nyert magabiztosan 7:1-re
a KSE ellen. A vereségért azért nagy kár, mert egy esetleges győzelemmel
négy ponttal megléphettek volna riválisuktól, s a középmezőny is látótávolságra kerül. Az együttes így a bajnokság félidejében a 12 csapatos
mezőny 11. helyét foglalja el. Egy ponttal előzi meg a zalaiakat és négy
ponttal állnak egy másik zalai csapat, a Zalaszentgrót mögött.
Az ifi úgy zárta a szezont, ahogy kell: magabiztos 4:0-s sikerrel. Méltó
jutalmuk, hogy a második kört az előkelő második helyről kezdhetik. A
csapatban Bagi Milán valamennyi mérkőzésen szerepelt, Szegedi Milán
hét, Málovits Martin négy mérkőzésen erősítette a csapatot.
A megyeiben szereplő csapat eredményesen pótolta a 8. fordulóban pályahiba miatt félbeszakadt mérkőzést. (Előző számunkban még csak a
végeredményről volt információnk.) A Kőszegi SE II. a tízcsapatos megyeiben a középmezőnyben, az ötödik helyen várja a tavaszt.
Kőszegen az év végéhez immár hagyományosan kapcsolódik a szilveszteri
kocogás. A Jurisics-vár jó pár éve szervezi a lehetőséget, hogy a futás
kedvelői közös kocogással is elköszönhessenek a mögöttük hagyott esztendőtől és köszöntik az újat. Sokan eljöttek, hiszen a mozgás mellett jó
buli is egyben színes jelmezekben, mindenféle zajkeltő eszközzel felszerelkezve szórakoztatni a járókelőket. A résztvevők a mintegy két kilométeres
táv teljesítése után jó hangulatban köszöntötték egymást, koccintottak a
Boldog, Új Esztendőre!

Kosárlabda: mutatóba egy maradt
A Kőszegi SE kosarasai az őszi szezon utolsó fordulójában csaknem megduplázták győzelmeik számát. A feltételes módból nem lett kijelentő:
Szombathelyen, a Viktória Bútorház csapata egyetlen pont különbséggel
ugyan, de otthon tartotta a győzelemért járó két pontot, így a KSE az első
kört egyetlen győzelemmel zárta. Az új év első mérkőzése sem hozott sikert. A szombathelyi élcsapat, a BC Olad ellen az első félidőben még csakcsak tartották magukat, de a második félidőben kihagyott dobásokból,
eladott labdákból az ellenfél sok könnyű kosarat szerezve 100-ig jutott.
Eredmények: Viktória Bútorház-Kőszegi SE 46:45 (19:15: 8:12, 13:6, 6:12)),
BC Olad-Kőszegi SE 100:48 (27:18, 12:6, 32:10, 23:14);

Utánpótlás foci
Szervezési, jogi és talán megegyezési problémák miatt az utánpótlás FC
mellett a KSE is kénytelen volt önállóan is utánpótlás csapatokat indítani a bajnokságban. Az u19-es, közvetlen utánpótlás helyzete bíztató. A
listavezető Celldömölkkel azonos pontszámmal állnak a második helyen.
Az u16-ban már mindkét egyesület szerepel, de a megosztott erő csak a
mezőny második feléhez, végéhez elegendő. Az alacsonyabb korosztályban és a futsal bajnokságokban kiegyenlítettebben szerepelnek a kőszegi
csapatok, de az erők egyesítése bizonnyal itt is nagyobb sikereket tenne
lehetővé.
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Teke: 11. helyen

Bajnoki eredmények: (bajnokság, helyezés, csapat, mérkőzésszám, győzelem, döntetlen, vereség, gólarány, pont) u19 2. Kőszegi SE/15 /14/ 1/ 0/
66:14/ 43. u 16 észak 7. uFC 9/ 4/ 0/ 5/ 24:39/ 12. u 16 dél KSE 0/ 0/ 8/
7:54/ 0. u 14 szombathelyi 4. KSE 5/ 0/ 3/ 23:17/ 15. Futsal u15 „A” 2.
KSE 4/ 1/ 0/ 3/ 18:27/ 3. u15 „B” 1. uFC 4/ 3/ 0/ 1/ 15:7/ 9. u13 „A” 2.
KSE 4/ 1/ 0/ 3/ 13:23/ 3. u 13 „B” 1. uFC 6/ 5/ 0/ 1/ 32:21/ 6. u11 „B” 1.
uFC 6/ 0/ 0/ 18:2/ 6.

Eredmény: (vastagítva a pontszerző) nB I-nyugat Lauf-B TK-Kőszegi SE
7:1 (14,5:9,5, 3301:3173), Horváth 496, Kozmor 534, Gugcsó/Biczó 490,
Bagi 536, , Polgár 539, Szegedi Szegedi J. 558, Tabella: 11. Kőszegi SE
11/ 2/ 0/ 9/116,5:147,5/ 29:59/ 4 pont. Ifi: Lauf-B TK-Kőszegi SE 0:4 (2:6,
970:1052), Tabella: 2. Kőszegi SE 11/ 8/ 0/ 3/59:29/ 34:10/ 16 pont. Megyei: Kőszegi SE II.-Horváth TK II. 6:2 (9,5:2,5, 2400:2336) (A 8. fordulóban
pályahiba miatt elmaradt mérkőzés pótlása.), Tabella: 2. Kőszegi SE II. 9/ 4/
0/ 5/54,5:53,5/ 33:39/ 8 pont.

Asztalitenisz: Élmezőnyben
Hét győzelemmel, egy döntetlennel, két vereséggel az élmezőnyben zárta
a megyei bajnokság őszi körét a Kőszegi SE csapata. A CVSE-Svietelsky
V. hibátlan mérleggel kiemelkedett a mezőnyből. Mögöttük a KSE az
egervölgyiekkel és a Haladás két csapatával küzd a dobogóért. A 2-4.
helyen hárman állnak 15 ponttal (köztük a kőszegiek). Reális esély nyílik
arra, hogy a bajnokságot dobogón zárják. Örömteli, hogy megkezdődött
a fiatalok beépítése a csapatba. A megyei másodosztályban játszó ifjak
jó szezont futottak. Részesei a pillanatnyi dobogón a pontokat tekintve
kialakult hármas holtversenynek. A negyedik négy, az ötödik már nyolc
ponttal követi a vezető triót.
Eredmények: megyei I. osztály Kőszegi SE-CVSE-Svietelsky V. 3:15, Kőszegi
SE- CVSE-Svietelsky VI. 12:6, HVSE I.-Kőszegi SE 8:10, Káld ASZ- Kőszegi SE
7:11, HVSE II.- Kőszegi SE 13:5; megyei II. osztály: Kőszeg Junior-SZOESE I.
7:3, Káld ASZII.-Kőszeg Junior 0:10, Kőszeg Junior-SZOESE II. 10:0.

A Fitt-boksz remek éve
A Fitt-boksz Ökölvívó Egyesület emlékkönyvében emlékezetes év lesz a
2015-ös. 48-an látogatták rendszeresen az edzéseiket, 26-an versenyzőként is próbára tették magukat. A csapat nem unatkozott: a kisebb versenyeken, tornákon, gálákon kívül 6 Magyar Bajnokságon (OB), 2 Európa
Bajnokságon és az első Európa Játékokon vettek részt. A Magyar Bajnokságokról a 8 bajnoki címen kívül, 1 ezüst, 2 bronzérmet és 2 ötödik
helyezést gyűjtöttek. EB-ről egy bronz és egy ötödik hely a termés. Az
Európa Játékokat egy ötödik helyezéssel zárták. A válogatott kerettagok
14 hazai válogatón vívtak győztes csatákat, 21 alkalommal szerepeltek
nemzetközi versenyen. Az egyesület három jelentős boksz gálát rendezett:
a két hagyományos hazai rendezvény, a Jótékonysági Jurisics Kupa és az
Ostromboksz mellett első ízben a Büki Bokszgálát. Az egyesület gondolt
az utánpótlásra is: toborzókat szerveztek, sportágválasztókon vettek részt,
szabadtéri bemutatókat tartottak a sportág és a klub népszerűsítésére. Jó
kapcsolatokat ápolnak több civil szervezettel is.

Teremfoci
Cáki Csikó Csárda teremtorna
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vehettek részt Vas megyeiként az ország legnagyobb tornáján Debrecenben. Csoportjukban
három hatpontos csapat holtversenyéből sajnos
nem ők kerültek tovább. Elmaradt a bravúr, de a
2-2500 néző előtt lejátszott mérkőzések felejthetetlen élményt jelentettek a játékosoknak.
Eredményeik: Balogh-Állvány FC BuntstiftFC Joro 0:3, -Hotel Délibáb 4:2, Hedge Hair
7:1.

DIÁKsPORt
Huszonegy csapat lépett pályára a Balog iskola
által szervezett, Cáki Csikó Csárda teremtorna
mérkőzésein. A középszakasz négy csoportgyőztese játszott a legértékesebb helyekért. A döntőbe a Fociszak a Colonia (2:1), a Söröskupak
Kőszeg Autó a Ker Számadó (4:2) legyőzésével
jutott. A két csapat az utolsó pillanatig nyílt mérkőzést játszott. A Söröskupak győzelmét jelentő
végeredményt a kapusát is lehozó Ker-Számadó
ellen Bezdi Dominik gólja állította be.
Végeredmény: 1. Söröskupak Kőszeg Autó,
2. Fociszak Fc, 3. Colonia és Ker-Számadó.
A győztes Söröskupak játékosai: Őri Gábor, Fehér András, Weltler Sándor, nemesi
Gábor, Szolyák Tibor, Keresztes András, Bezdi
Dominik, Kovács Dániel, Gugcsó Ákos, Kajtár
Máté, Gugcsó Péter, Sánta Szilárd, Lintner
Dénes.

Buntstift sikerek

Sportolók elismerése
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Eredmények: csoportmérkőzések Bersek, Kőszeg-Váci, Szombathely 0:9, Bersek, Bő 3:2,
bronzmérkőzés Bersek-Kölcsey, Körmend 0:3.
A csapat tagjai: Borsos Bálint, Réti Marcell, Őri
Kilián, Mercs László, Horváth Richárd, Bella Alex,
Francsics Erik.

A középiskolásoknál a területiről veretlenül továbbjutó Jurisich gimnázium minimális különbséggel, egy-egy góllal, de mindkét mérkőzését
elveszítette, így a nagy Lajos Gimnáziummal
holtversenyben az ötödik helyen zárt.
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Eredmények: Jurisich, Kőszeg-Gépipari, Szombathely 1:2, Jurisich-Szentgotthárd 1:2. A csapat tagjai: Bognár Milán, Brieber Bálint, Csák
Dominik, Cserkuti Bálint, Fehér Dániel, Gorza
Márk, Máthé Dávid, Pethő Márton, Riegler Péter,
Szabó Barnabás, Varga Dániel.

B33 Diákolimpia

A Magyar Sí Szövetség a férfiaknál Molnár Kristófot, a nőknél Vörös Virágot választotta az év
síugrójának. A Kőszegi SE versenyzőinek edzői
Molnár László és Szilágyi János.
Szombathely város legeredményesebb diáksportolóinak jutalmazásán két kőszegi, Szombathelyen tanuló fiatal is a díjazottak között szerepelt.
Jagodics Dennis és Kiricsi Berill a Haladás atlétái. Edzőjük Lengyák György.

Harmadik éve rendezik meg a „hagyományos”
kosárlabda mellett a B33 sorozatot (A B33 a FIBA
szabályai szerint rendezett streetball). A Jurisich
csapata az elmúlt években jól szerepelt, de a
legjobbak közé nem sikerült betörniük. A középiskolásoknál 27 csapat indul Vas és Zala megye
összevont bajnokságán. A kőszegiek a szentgotthárdi III. Béla Iskola ellen talán túl korán elhitték,
hogy nyernek, ami megbosszulta magát. A nagy
Lajos Gimnázium „nLG Kö” néven induló csapatát koncentrált játékkal legyőzték.Tovább jutottak
ugyan, de csoport másodikként csoportgyőztest
kaptak ellenfélül. A zalaegerszegi „Tunesquad”
ellen a hajráig vezettek, de az utolsó percben a
nagyobb játékerejű ellenfél fordított.

Futsal megyei Diákolimpia

Az elmúlt évek teremfoci sikercsapata, a
Buntstift soraiban több kőszegivel, idén is átélhette a győzelem örömét. Igaz, egyre nehezebb
összehozni a csapatot, mert többen futsaloznak,
illetve szerződéses labdarúgóként csak decemberben indulhattak teremtornákon.
Keszthelyi győzelemmel indították a szezont.
A színvonalas tornára négy megyéből érkeztek
csapatok. A kupa mellett Balikó Milán a legjobb kapus, Halmos Máté a legjobb játékos díját
hozta el. Celldömölkre címvédőként érkeztek.
Ezúttal is elhódították a kupát, ezzel a tavalyi
ötös kupagyőztes sorozatukat hétre növelték. A
sikerek megnövelték a csapat rangját. Elsőként

Eredmények: csoportkör Jurisich Boys-III. Béla,
Szentgotthárd 12:14, Jurisich Boys-nLG Kö
21:17, nyolcaddöntő Jurisich Boys-Tunesquad,
Zalaegerszeg 9:12. A csapat tagjai: Csonka Attila,
Kiss Erik, Varga Áron.

Tenisz
Az általános iskolásoknál a Bersek iskola csapata jutott a Futsal Diákolimpia hatos, megyei
döntőjébe. A szereplés jogát a körzetin a Balog
iskola és a Dr. Tolnay csapatának legyőzésével
vívta ki. A döntőben az első csoportmérkőzésen, a későbbi győztes ellen, súlyos vereséget
szenvedtek, de a Bő legyőzésével kiharcolták a
bronzmeccset. Az éremszerzést a körmendi Kölcsey akadályozta meg.

A Sabaria TC nemrégiben alakult kőszegi csoportjának játékosai túl vannak az első megmérettetésen. A kőszegi fiatalok december 20-án,
Szombathelyen felnőtt versenyen léptek pályára. A párosoknak kiírt „Karácsony Kupán” így is
sikeresen szerepeltek. Férfi párosban a Molnár
Péter-ifj. Kolonics Detre egység harmadik lett.
Vegyes párosban a Kolonics Kata, Kolonics Detre
pár a dobogó második fokára állhatott. A csoport
folytatja felkészülését a tavaszi, nyári hasonló
versenyekre és az ausztriai csapatbajnokságra.
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Böllérverseny

MOZAIK

Február 20-án reggel fél hétkor
gyülekeznek a böllérverseny résztvevői Lukácsházán a biotájháznál.
A környező település tizenhárom –
maximum húszfős – csapata méri
össze tudását a böllérkedésben.
Feladatuk lesz a falusi disznóölés
gasztronómiai bemutatása. Szigorú zsűri ellenőrzi a feldolgozást,
de még a készételek tálalását is. A
csapatok egy-egy 120 kg-os élő
disznót kapnak a szervezőktől, és

kritikusan ellenőrzik a húsok feldolgozását, a vendégek kiszolgálását. A kemencés pincés helyeken
a kóstoltatásra minimum az alábbi
mennyiséget kell elkészíteni és
kínálni: sült pecsenye 3 kg, húsos kolbász 5 kg, véres hurka 5
kg, májas hurka 5 kg, disznótoros
káposzta 40 liter. Lesz fogyasztásra lehetősége a vendégeknek,
a csapatok többsége hozzáteszi a
falujára jellemző ételeket, italokat.
A jó hangulat garantált az esti böllérbálon is.
KZ

Forint
ció
betéti akció

Zafír �,��% EBKM
BKM �,��%

új megtakarításokra 6 hónapos futamidőre +
láb évi �,��% + �,��%
aktivitás esetén kamatláb
�%
azaz �,��% EBKM: �,��%

Gyémánt �,��% EBKM
M �,��%
� ��%
új megtakarításokra, 6 hónapos futamidőre
a kamatláb évi �,��% EBKM: �,��%
A nem akciós 6 hónapos betéti kamat
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további
szerződési feltételeit a Hirdetmény,
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron
Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. További részletekről
honlapunkon (www. sopronbank.hu)
és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

