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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Erős hullámverés
Április 5-én az Abért-tónál terepszemlét tartottak a városvezetés,
a vízügyi igazgatóság és a megyei
horgászszövetség képviselői. Az
önkormányzat határozott szándéka, hogy a 40 hektáros területet
birtokba vegye, amelynek eljárása
már megkezdődött, de a befejezés
időpontja nem ismert. A területbejárás célja a tó déli oldalán az erős
hullámverések okozta károsodások
megtekintése, illetve a szükséges
feladatok meghatározása volt.
Látogatás
Április 22-én háromfős küldöttség
tett háromnapos látogatást Senj
városába dr. Zalán Gábor jegyző

vezetésével. A delegációt fogadta a
testvérváros vezetése, részt vettek
az ünnepi közgyűlésen. A látogatás során lehetőség volt több küldöttséggel történő találkozásra. A
kőszegiek megkoszorúzták Jurisics
Miklós szobrát.
Sporttelep
A KFC az idei évben pályázati
források igénybevételével jelentős
fejlesztéseket kíván megvalósítani a Lóránt Gyula Sporttelepen.
Ehhez kérte az egyesület az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását, amelyhez április 28-án a
képviselők támogató szavazatukat
adták. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez a jogelőd, a KSE nyúj-

totta be a pályázatot. A program
keretein belül az egyesület tervezi
a Lóránt Gyula Sporttelepen egy
automata öntözőrendszer kiépítését, a nyilvános mellékhelyiség
felújítását, továbbá egy új fűnyírótraktor és fénymásoló beszerzését, valamint honlap fejlesztését. Plechl Tibor önerő meglétére
vonatkozó kérdésére Básthy Béla
alpolgármester elmondta, hogy
a KFC vállalkozások segítségével
kívánja biztosítani az önerőt, és
biztosan szükség lesz az önkormányzat támogatására is.
Ingatlanok
Az önkormányzat értékesítette a
Kőszeg, Várkör 52. fszt. 11. szám
alatti 22 m2 nagyságú lakást liciteljárás útján az értékbecslésben
szereplő 2,497 millió Ft vétel-

áron. • A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat
értékesítette a Kőszeg 2975/85
és 2975/86 hrsz-ú ingatlanokat
liciteljárás útján egyenként 5,6
millió Ft-os vételáron. További két
ingatlan (2975/78 és a 2975/82
hrsz-ú) kiírása újból megtörtént.
Hat eljárás
A városfejlesztési és üzemeltetési
osztályvezető a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt
hat eljárást kezdeményezett, négy
esetben közigazgatási bírságot
szabtak ki. • A polgármester nevében 2016. március 31. és április
27. között összesen 81 települési
támogatást, továbbá 25 lakásfenntartási támogatás megadására
került sor.
KZ

Közlemény
háziorvosi ellátásról
Dr. Bakács Ákos háziorvosi ellátási kötelezettségét a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. Pusztai Szilveszter és Dr. Pusztai
Gergő háziorvosok látják el.

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: június 8.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: május 11., június 15.
Básthy Béla alpolgármester: május 18., június 22.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: május 25.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
Tóth Gábor önkormányzati képviselő
május 17-én (kedden) 17 – 18 óra között,
terplán zoltán a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 19-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között
fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
Huber László a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 8-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió
forintos lakáscélú támogatás segítségével!
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi
otthonteremtési kedvezmény Magyarország
Kormánya által nyújtott támogatás.
KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.; Tel.: +�� �� ��� ���
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www.sopronbank.hu
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Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
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Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
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Megjelenik havonta egyszer 6325 példányban

2015. év zárszámadása
Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolót, ezzel megtörtént az elmúlt év zárszámadása. A
tervekhez képest az önkormányzat
bevételei 102,92%-ban teljesültek, míg a kiadások 93,81%-os
arányban valósultak meg.
A civil szervezetek támogatására
a polgármesteri kerettel együtt,
valamint a turisztikai feladatokra
összesen 30,8 millió Ft-ot fordított
az önkormányzat. Az Írottkő utcai

parkolók kialakításának költsége
11,8 millió Ft volt, a Liszt Ferenc
utca 30. alatti épület bontása 5
millió Ft kiadást igényelt. A KRAFT
programhoz kapcsolódóan 3,5 millió Ft eszközbeszerzés történt meg.
Április 28-án a testületi ülésen
Huber László polgármester a
2015-ös évet az önkormányzat
stabil gazdálkodásaként, fejlesztések szempontjából pedig kiemelt
időszakként említette. A fejlesztési
célokra Európai Uniós forrásból a
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Jurisics-vár turisztikai megújításához 70,2 millió Ft, az egészségház
építéséhez és eszközbeszerzéshez
39,6 millió Ft támogatást kapott
a város, és mindkét projekt lezárult 2015-ben. A Központi Óvoda
felújítására 30 millió Ft-ot adott a
kormány, a munka elvégzése idén
történik meg. A Nepomuki Szent
János-kápolna felújítása 2014-ben
befejeződött, de az önkormányzat
2015-ben kapta meg a támogatás
maradó részét, a 2,5 millió Ft-ot.
A város intézményei maximálisan kihasználták a pályázati lehetőségeket. A Chernel Kálmán

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
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Városi Könyvtár 787 ezer Ft, a
Jurisics-vár Művelődési Központ és
Várszínház 38 millió Ft, a Kőszegi
Városi Múzeum pedig 2,4 millió
Ft pályázati és egyéb formában
megvalósult támogatásban részesült. Mindezek a várszínház, illetve
a városi rendezvények, kiállítások
megvalósítását szolgálták.
A megállapítások szerint az önkormányzat bevételeinek jelentős
része származik helyi adóból és
adójellegű bevételekből, amely
2015-ben 450,6 millió Ft volt. Az
adóbevételek közül kiemelkedik az
iparűzési adó 297 millió Ft összeggel. Huber László polgármester jó
irányú fejlődésként minősítette a
32 millió Ft növekedést az előző
évhez képest, kiemelte a Kőszegen működő cégek kiváló teljesítményét, amely növekedésének
érezhető gátja lehet a munkaerő
hiánya. Az önkormányzat iparűzési többletbevétele pótolta a
vagyonhasznosítás, az ingatlanok
eladásából származó lecsökkent
bevételeket. Ingatlanértékesítésből
26,5 millió Ft bevétele volt a városnak 2015-ben. Az önkormányzat kommunális adóbevétele 43,5
millió Ft volt, a gépjárművekre kivetett adómérték 32,3 millió Ft, a
befolyt telekadó összege 18,9 millió Ft, míg az idegenforgalmi adó
12,6 millió Ft árbevételt jelentett a
városnak, Ez utóbbinál a kormány
minden forint mellé további 1,5
Ft-ot ad át a városnak. Ezért fordít
az önkormányzat különös figyelmet a turizmusból származó bevételekre. Huber László polgármester
szerint alapvető cél, hogy mindenki fizesse meg a kötelezettségből
származó adókat. (A képviselők
külön rendeletben döntöttek az eltitkolt adófizetési kötelezettségek
feltárásáról.)
A képviselő-testületi ülés előtt a
szakbizottságok is tárgyalták a zárszámadásról szóló előterjesztést,
amelyet elfogadtak. A testületi ülésen 9 igen és egy nem szavazattal
született meg a döntés.
Dr. Méri Sándor könyvvizsgáló az
önkormányzat feszített, de stabil
gazdálkodásáról beszélt, amit nehezített a jogszabályok változása.
Szavai szerint az elmúlt három évben életbe lépett egy tucat új jogszabály, amelyek nyomon követése
kiemelt feladat.
KZ
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„Első kézből!”
V á RO SHá Z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Úgy gondolom, hogy nemcsak
jómagam, hanem nagyon sokan
aggódtak Szent György-napjához
közeledve, hogy a szokásosnál is
szeszélyesebb április milyen időjárást hoz a Szőlő jövésnek Könyve
ünnepi rendezvényének napjára.

Néhány nappal az esemény előtt
a meteorológusok még kiadós esőt
és hideg szeles időt jósoltak. Hála
Istennek az eső elmaradt, viszont
maradt a kellemetlen erős szél a
hajtások bemutatásának napjára.
Köszönhetően a részvevők (borászok,
fúvósok, táncosok, borbarát hölgyek
stb.) kitartásának – amit tiszta szívből köszönök is nekik –, sikerült a
régi, jól megszokott hagyomány sze-

Kukásautó
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Ötmillió Ft vissza nem térítendő
támogatást szavazott meg a képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére.
A hulladékszállítás biztonságos
működését szolgálja a támogatás,
amit a kft. kizárólag hulladékgyűjtő gépjármű vásárlására fordíthat.
Erről döntöttek a képviselők április
28-án, és ezzel elfogadták Kovács
István javaslatát. A városgondnok
indoklása szerint a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásához
használt Skoda típusú hulladékgyűjtő jármű életkora meghaladta
a 16 évet, szinte naponta meghibásodik. Ezért költséges a fenntartása, biztonságos szolgáltatásra
nem alkalmas. Az új jármű ára eléri
a negyven millió Ft-ot, amelyet pá-
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rint megtartani az ünnepséget, sőt a
hajtások szentmise keretében történt
megáldása még ünnepélyesebbé,
meghittebbé tette a ceremóniát.
Sajnos az áldás idén nem használt,
mert 3-4 napra rá rendkívüli hideg,
fagyos idő jött, ami a már szépen
fejlett hajtásokat teljesen tönkretette, és a bíztató terméskilátásokat
szertefoszlatta. Ilyen erős fagyra
ebben az időszakban a legidősebbek sem emlékeznek, sőt a Szőlő
jövésnek Könyvében – melyet
1740-től vezetünk – sem találni
hasonló, szinte a teljes termést elpusztító fagyást. Ez óriási csapás a
borászaink számára, akik az elmúlt
években sokat áldoztak arra, hogy
a boruk minél jobban megfeleljen
a modern követelményeknek és
nekünk borkedvelőknek. Úgy gondolom, mindnyájunk nevében is
együttérzésünkről biztosíthatom a
szőlő- és bortermelőket, akiket ez a
rendkívüli pusztítás teljesen váratlanul ért és lesújtotta őket. Remélem, ennek ellenére nem adják fel a
szőlőtermesztést, borászatot, mert
mi kőszegiek büszkék vagyunk a
nagy múltú szőlő- és borkultúránkra és szívesen is fogyasztjuk a helyben termett „isteni nedűt”!
Kitartást, erőt és egészséget kívánok a kőszegi és Kőszeg-környéki
szőlő- és bortermelőknek!
Huber László
polgármester
lyázati pénzek nélkül nem lehet finanszírozni. Ezért a városgondnokság keresett és talált egy hétéves
használt járművet 11 millió Ft+áFA
vételárért. Ebből hat millió Ft-ot a
nonprofit kft. éves költségvetéséből
gazdálkodik ki, illetve értékesíti a
20 év felett lévő, használaton kívüli
járműveket.
(A gépjármű május 6-án a városgondnokság telephelyére érkezett,
várhatón május végén veszik használatba.)
Kz

Lakossági apró
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357

WIFI a belvárosban
április 28-án a képviselők tárgyalták az önkormányzat 2015. évi
költségvetését, amely tartalmazott
pénzmaradványt. Básthy Béla javaslatát elfogadva a képviselők
egyhangúan arról döntöttek, hogy
a pénzmaradványból 400 ezer
Ft-ot a belvárosban létesítendő
WIFI kiépítésre fordítanak. A döntés következtében a közeljövőben
megvalósulhat a Kőszeg történelmi városrészén az internet szabad
elérhetősége. Az önkormányzat
márciusi döntésével szintén letette
voksát a cél érdekében, de akkor
pályázati pénzek felhasználásában
látták a megoldást, mert nem volt
ismert az elmúlt évi költségvetés
pénzmaradványa.
Egy hónappal korábban arról határoztak a képviselők, hogy a turisztikai célokat szolgáló ingyenes
internet (WIFI) belvárosban történő megvalósítása kerüljön bele az
önkormányzat által előkészítendő

területi operatív programhoz benyújtandó turisztika projektbe. Ezt
a döntést írták felül április 28-án,
hiszen a városmarketing szempontok szerint a WIFI-hálózat működése fontos üzenet a turisták számára. A megszavazott 400 ezer Ft
biztosítja a hálózatkiépítés, illetve
az erre évre vonatkozó működtetés
költségét.
Nem változott meg a márciusi
döntés, amely a belváros I. és II.
zónájában (a történelmi belváros
és a Fő tér), április 1. és október
31. közötti időszakban a vendéglátóipari előkertekre vonatkozó
közterület-használati díj 100 Ft/
m2/hó mértékkel történő emelésére
vonatkozott. A díjtétel változása a
WIFI működtetést szolgálja. Azon a
szolgáltatóknak, akik megkötötték
az erre az évre vonatkozó területhasználati szerződést, a díjtételek
változatlanok maradnak 2016-ban.
Kz

Eladó lakások

KŐSZEGEN ősfás környezetben, belváros kö-

zeli, új építésű, LIFTES, 2017 nyarán költözhető
fszt.+I.+II. emeleti 81 m2-es, 3+félszobás, erkélyes
22.900.000,- Ft-ért, III. emelet tetőtéri 74 m2-es
1+3 félszobás erkélyes lakások 21.000.000,- Ft-ért,
parkolóval, rendezett környezetben eladók.
Bővebben: www.gyongyossziget-lakopark.hu
Érdeklődni: 06 20 9386009, 06 30 5759043

Várható fejlesztések
A „Széchenyi 2020” néven a
Kormány több pályázati felhívást
jelentetett meg a települési önkormányzatok számára a Területi
Operatív Program (TOP) keretében.
Ebben való részvételről döntött
április 28-án a képviselő-testület.
Huber László polgármester szavai
szerint Vas megyében 21 milliárd
Ft nyerhető el az önkormányzatok
számára meghatározott célok érdekében. A megnyert pályázatok
100%-os támogatást kapnak. A
felmerült igények a lehetőségek
többszöröse. Az önkormányzat is
csökkentette az előzetesen tervezett fejlesztéseket a megvalósíthatóság érdekében.
Az alábbi pályázati forrásokat irányozták elő.
Csapadékvíz elvezetés
Az elavult falazott és kis áteresztőképességű 40/60 tojásszelvényű
betoncsatorna szakaszokból álló
Puskapor – Bajcsy-Zsilinszky – Dózsa György utcai főgyűjtő bővítése
a belvárosi elöntések megelőzé-

se érdekében halaszthatatlan. Az
Auguszt jános utcai szakasz kiépítésével a 155 hektár területű Királyvölgyi vízgyűjtő csapadékvizét befogadó csatornarendszer áteresztő
képessége növekszik, és elvezeti a
vizet a Gyöngyös-patakba.
A Hunyadi és Park utcai összekötő
csatorna befogadója a Tamás-árok.
A látogatóközpont környezetében
nyílt rendszerű árkok kialakítása, és
hordalékfogó sávos víznyelő létesítésé történik meg. A Hunyadi utcai
csatorna tehermentesítése a csapadékvíz zavartalan levezetését segíti
elő a befogadó Tamás-árok felé a
114 hektár területű vízgyűjtőről.
A megvalósításra tervezett pénzösszeg: 150 millió Ft.
Orvosi ügyelet fejlesztése
Kőszeg környéke hegyvidéki terület, 14 ellátandó település tartozik
az orvosi ügyelethez. Az ügyeleti
autó már több mint 8 éves, műszakilag és technikailag sem alkalmas
erre a feladatra. A sérültek minél
gyorsabb megközelítéséhez elen-

Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.05.02 – 05.30.
a mintaboltokban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Zsír vödrös 2 kg-os ...... (349,5 Ft/kg) 699 Ft/db
Főző kolbász .................................. 799 Ft/kg
Füstölt kenyér szalonna ................ 699 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna ......... 1599 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök .................... 1099 Ft/kg
Baglas prémium kolbász csemege és csípős
...................................................... 1699 Ft/kg
Vadhúsos parasztkolbász
csemege és csípős ............... 1899 Ft/kg
Paprikás főtt fej ............................. 749 Ft/kg
Disznósajt ...................................... 899 Ft/kg
Kenő-, szelőmájas ........................ 1149 Ft/kg
Löncs, bécsi felvágottak ............. 1149 Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.
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gedhetetlen egy megfelelő műszaki
állapotú és teljesítményű gépjármű,
amely terepjáró tulajdonságokkal
is rendelkezik, mert az ügyelet közelében sem a mentőszolgálatnak,
sem a tűzoltóságnak sincs hasonló
gépjárműve.
Az ügyelet jelenlegi épületében nincs
megfelelő gépjárműtároló, a garázs
beázik, nem zárható, áram sincs
benne. A fűthető és szigetelt garázs
nyáron a tűző nap elleni védelmet
is biztosít. A sürgőségi betegellátás
fontos eleme az ügyeleti gépjármű
gyors és zavartalan elindulása.

natív útvonalra terelését a Rákóczi
és a Rohonci utcák szűk keresztmetszete is indokolja.
A terület feltárását és a biztonságosabb közlekedést teszi lehetővé
az idei évben kiépülő „Egészségház
kerékpárúttal” közösen a Pogányi út
– Gábor áron gyalogos-kerékpáros
összekötése, a tervezett Rákóczi úti
kerékpáros- és gyalogos átkelő, a
Forintos Mátyás utca forgalomlassító átépítése és a Gábor áron utca
burkolatának felújítása. A megvalósításra tervezett pénzösszeg: 300
millió Ft.

Gyermekellátási szolgáltatások
A kőszegi óvodák és bölcsőde fejlesztései két projektben kerülnek
pályázati beadásra. A három kőszegi és a kőszegfalván lévő óvoda
épületének több pontját újítják fel
sikeres pályázat esetén. A megvalósításra tervezett pénzösszeg: 150
millió Ft.

Energetikai felújítás
A projekt részeként a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal műemlék
épületének energetikai felújítása
valósul meg. Projektelemek: a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók
cseréje, a tető javítása, a födém
szigetelése. Az előkészítés során
megvizsgálják a hivatal épületének
távhőrendszerre való csatlakoztatásának, valamint napelem, hőszivattyú telepítésének lehetőségét is.
A megvalósításra tervezett pénzösszeg: 150 millió Ft.

Gazdasági fejlesztés
A jurisics Miklós Ipari Parkban
alapközmű kiépítése a projekt célja, ezáltal az ipari területek hasznosításának elősegítése. A tervek
előkészítés alatt állnak a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés, a víz és
áramellátás tekintetében, valamint
előkészítés alatt áll az útterv is. A
megvalósításra tervezett pénzöszszeg: 100 millió Ft.
Közlekedés fejlesztése
A projekt a déli városrész forgalomcsökkentését, közlekedésbiztonságának növelését szolgálja. Cél egy
olyan gyalogos és kerékpáros hálózat kialakítása, amely új városszerkezeti kapcsolatok megteremtésével
segíti az elválasztott közlekedést. A
Pogányi út kiépítésével csökkenhető
a Rákóczi és Rohonci utcák gépjármű-forgalma, tehermentesíthető a
csomópont. A kerékpárosok alter-

FE jLE SZ T É SE K
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Városmajor
Az elavult piactér és környékének korszerűsítő rekonstrukciója,
zöld- és pihenő felület növelése,
kerékpáros- és gyalogosközlekedés
biztonságosabbá tétele a belvárosközeli parkolási kapacitások növelésével összhangban. Cél, hogy a
piac területe a belvárost kibővítő új
köztér legyen, amely a hétköznapokhoz, piacnapokhoz és a városi
rendezvényekhez is helyet biztosít.
Az elképzelés szerint kialakításra kerül egy fedett/nyitott árusító
terület szilárd burkolattal, mely
pultrendszert tartalmaz, mindehhez
kapcsolódik autóparkoló. A megvalósításra tervezett pénzösszeg: 290
millió Ft.
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Kávészünet Varsányi Áronnal
Edzőtársaival támogatják a boksz egyesületet
Ká V É SZ Ü NE T

Négyéves korától Kőszegen él, itt volt óvodás, a Balogban iskolás, Szombathelyen
az Orlayban elvégezte a szakácsiskolát.
Felsőpulyán dolgozik. Augusztusban lesz az
esküvője. Már alsó tagozatosként is bokszolt Csizmadia Laci bácsi felügyelete mellett, akkor még Csingi bá’ másodedzőként
figyelte és segítette a tehetséges Áront,
majd 10 és fél évig bokszolt az irányításával. Egy vargabetű után történt mindez,
17 évesen kezdte újra a sportot. Szerényen
hangzó szavai szerint inkább szorgalmas
volt, mint tehetséges. elszántan harcolt.
Kétszer volt felnőtt magyar bajnok, és tagja
a válogatott keretnek. Mindent a szorgalommal kompenzált. Felnőttként kezdett
bokszolni, szeretett volna jobb eredményeket, de – ahogy ő mondta – így hozta az
élet. A sportnak köszönhetően járt Romániában, Olaszországban, szlovákiában, Ausztriában, Németországban. Amióta edzőként
dolgozik, még több, és távolabbi helyekre
is eljutott. A sport iránti olthatatlan szerelme nem hagyta, hogy eltávolodjon ettől
a küzdősporttól. Az edzői szakképesítést
2008-ban szerezte meg, azóta eljutott a
tanítványaival világversenyekre és nemzetközi küzdelmekre. Varsányi Áron „álláshalmozó”, vezetőedző és elnök egy személyben
az általa megálmodott egyesületben. Edzőtársai Gombai János és Finesz Ernő.
– Nagyszerű eredményeket ért el már eddig is
edzőként, egyesületet is alapított.

– Eredményeket elérni az edzők, a szülők és a
sportoló gyermekek közreműködésével lehet.
Huszonhat évesen sérültem meg, előtte 13
évig bokszoltam. Akkor egy világ omlott össze
bennem. Azóta úgy érzem, hogy – edzői pályafutásom alatt – visszakaptam a sorstól, amit
valahol elvett tőlem. Amit sportolóként nem,
azt edzőként sikerült elérnem. Az első évben
az edzésekkel egyidőben elkezdtem a Fitt-Box
Ökölvívó Egyesület létrehozását, ahol a sport,
mint az egészség megőrzésére és testünk fittségének megtartására irányuló cél kapcsolódott az ökölvívás szeretetével és tiszteletével.
Az egyesület hivatalos keretek között 2009 nyara óta működik, ugyanakkor a korábbi években
is foglalkoztunk ökölvívással, utánpótlás nevelésével az edzések mellett. 2010 szeptembere óta
dolgozunk együtt a korábban Kőszegi SE néven
működő szakosztállyal. Az egyesület versenyzői
számos hazai, külföldi ökölvívó versenyen, valamint bemutató gálákon vesznek részt.
– Hamarosan hozták az eredményeket is. Hogyan lett fitt-boxból hagyományos ökölvívás?
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– Először én egy bokszalapokra, aerob mozgás-

ra épülő órákat szerettem volna tartani Fitt-box
néven, de a fiatalok versenyezni akartak, ezért
alapítottam meg az egyesületet. Az első évben
ketten bajnokságot nyertek, Szili István húga
a juniorban, Nemes Viktória és Hámori ádám
a serdülők között. Viki bajnoki címe után még
komolyabban kezdtünk foglalkozni a női ökölvívással. Aztán 2010-ben egyesültünk a KSE-vel,
Gombai jános és Csingi bácsi edzőkkel, nevünk
maradt a Fitt-box. Az első nagy nemzetközi

eredményünket 2011-ben értük el. Hámori
ádám junior Európa-bajnoki címet szerzett, és
világbajnokságon ötödik lett. Wurst Nikoletta
2013-ban lett ifjúsági uniós Európa-bajnok,
korábban már volt ötödik junior korosztályban
is. Ebben az évben Hámori ádám ezüstérmet
szerzett az ifjúsági EB-n, a döntőben szoros
mérkőzésen kapott ki. A magyar ökölvívó egyesületek száma az elmúlt öt évben közel 150,
közöttük 2015-ben hetedikek lettünk. Kilenc
aranyérmet, egy ezüstöt, kettő bronzot, és egy
EB III. helyet szereztünk meg. Mindez 12 magyar bajnoki érmet jelent, a versenyzőink száma 15-20 fő, az edzéseken 35 – 40 sportoló
vesz részt. A lányoknál nagy áttörés volt, hogy
tavaly már versenyezhettek, az idén már juniorok, ezért világversenyeken is indulhatnak. Tavaly öt aranyérmet és két bronzérmet, és egy EB
5. helyet gyűjtöttek be. Az idén a diákolimpián
hat junior versenyzőnk hat aranyérmet hozott el.
Erős az elszántságuk és az akaraterejük, kiemelkednek a magyar mezőnyből. Az idén jól vették
az első akadályt, május végén Egerbe megyünk
a Bornemissza Emlékversenyre. Abban bízom,
hogy világversenyre is eljutunk. Radics Béla
a Scoolboy’s (serdülő) versenyen bronzérmes
lett. Hámori ádámnak is van még esélye, hogy
kijusson az olimpiára, bár jelenleg még sérült,
eltörött a sarokcsontja.Valószínű a második kvalifikációra rendbe jön Pusztai doktor úr hatékony
közreműködésével.

– Civil elfoglaltságából adódóan mennyire
tud jelen lenni a távoli versenyeken?

– Egy versenyre, vagy edzőtáborba mindig szívesen mennék a saját nevelésű sportolóimmal, de
egy-két hét jelentős kiesés lenne az edzői, ügyvezetői munkából. Ráadásul én vagyok a Nyugatdunántúli Ökölvívó Régió koordinátora, három
megye tartozik hozzám, Győr-Moson-Sopron,
Zala és Vas. Tagja vagyok az ökölvívó edzői bizottságnak is. Szakácsként dolgozom 15 éve
Felsőpulyán. Szerencsés vagyok, hogy a menyasszonyom is hasonló területen dolgozik, megérti
az elfoglaltságomat és mindenben támogat.
– Ez annyi feladat, hogy érdemes lenne főállásban végezni.

– Nem tudják megfizetni. Szeretnék sportvezető
lenni, még olyan áron is, hogy feladnám a kinti
állásomat, nem zavarna, hogy kevesebb lenne a
jövedelmem. Nem elnök akartam lenni, hanem
edző, de elnöknek sem jelentkeznek az emberek. A legnagyobb ellenségem a papírmunka.
Edzőtársaimmal havonta mi teszünk be az egyesületbe 70 ezer forintot, hogy ezt az eredményességet fenn tudjuk tartani. Fő támogatónk a
kőszegi önkormányzat. A kőszegi vállalkozóktól
is kapunk támogatást, meg az 1 %-ot is megajánlják néhányan, amit nagyon szépen köszönünk. Nem fizetünk bérleti díjat, a rezsit kell
kigazdálkodnunk és az utazáshoz a költségeket.
A szövetségtől is kapunk most egy kisebb támogatást, mivel benne vagyunk az első tízben. Így
jövünk ki nullszaldóra.
– Hogyan motiválják a gyermekeket?

– Az elszántságunkkal, és a jó példával. Nem
követelünk sokat, csak magunkra szeretnénk
formálni őket, mi is szorgalommal értük el az
eredményeket. Célunk megtanítani őket arra,
hogy akkor is dolgozzon, ha nem figyelek rájuk.
Eljön hozzánk Szili Pista élménybeszámolót tartani. Az ilyen alkalom is erősíti az elszántságot.
Csingi bácsi, akire úgy nézek, mint a nevelőapámra, nagy szakmai tekintély. A büki szakosztályban edzői szerepet vállalt unokájával, Nemes
Erikkel. Gyakran bejön hozzánk is az edzésekre.
Az egyesületünk megalakulásától ő a mi örökös
tagunk, mert a múlt kötelez bennünket. A boksz
egyéni sportág, nem egyszerű a motiválás. Az a
jó, hogy a fiatal lányok is hozzák az eredményeket, és világversenyeken is meg tudják mutatni
oroszlánkörmeiket. A fiúk Kaposváron, a lányok
Törökországban lépnek a szorítóba.
– Gondoskodni kell a folyamatos utánpótlásról
is, ösztönzik őket a versenyeredmények?

– A sok kicsi közt megemlíthetem a Búza ikreket, vagy Lakotár Benedeket, akinek nővére,
Hanna is nálunk sportol. Ígéretes versenyzők, de
időre és a kitartásukra van szükség. Eddig négy
világversenyről hoztunk érmet: Európa-bajnoki
címet, Ifjúsági Európa-bajnok címet, unios Európa-bajnoki aranyérmet, Serdülő Európa-bajnoki bronzérmet, ami nagyon szép eredmény.
Kiss János

A gyermekvédelemről
Az elmúlt évben, Kőszegen 49 fő
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekek
főként a 14 év alatti korosztályból,
elsősorban a két-, és többgyermekes családokból kerülnek ki. Többnyire az édesanya egyedül neveli a
gyermeket, vagy valamelyik szülő
GYES-en van, rokkantnyugdíjas,
illetve munkanélküli. A jogosultak
többségére jellemző, hogy az apa
nem fizet tartásdíjat, az anyák magukra maradnak a gyermeknevelés
gondjaival, napi segítséget a nagyszülők tudnak nyújtani.
jellemző állapot, hogy a családok
nem igénylik a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, ugyanis nem érzékelik ennek „konkrét hasznát”. Az elmúlt
év végén a hátrányos helyzetű
gyermekek száma 2 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/
fiatal felnőtt száma 27 fő volt. Az
idei esztendőtől az érvényes szabályozás szerint a hátrányos helyzetűek számára a szünidei étkezést is
meg kell szervezni. Már 2015-ben

bővült az ingyenes bölcsődei, illetve óvodai étkezés lehetősége. Ha
a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a
89 408 Ft-ot, akkor jár az ingyenes
étkezés. Ehhez a normatív kedvezményhez elegendő a szülő nyilatkozata, minden további bizonyíték
nélkül. Ennek az lett a következménye, hogy az óvodákban közelít
a 70%-hoz az ingyenesen étkezők
száma. Kőszegen 2015-ben 178
fő részesült ingyenes étkezésben,
amely éves szinten 21,8 millió Ft
támogatást jelent a rászoruló családoknak.
2015-ben 415 esetben rögzítették
a gyermekek veszélyeztetettségét.
Sorrend szerint (116 eset) az első
helyre került a szülők, a család
életvitele, második helyre (108
eset) került az anyagi, megélhetési
gond, majd ezt követi a gyermeknevelési probléma, ill. a családi
konfliktus, magatartási és teljesítmény zavar. Aggasztó az a tény,
hogy a szülők, illetve a család életvitele, az elhanyagolás az utóbbi
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két évben több, mint a duplájára
emelkedett. A családgondozók
szerint jellemző, hogy nem csak a
testi, hanem a lelki elhanyagolás
is előtérbe került. A szülők féltik
a munkájukat, megélhetésüket,
túlhajszoltak, ezért egyre több időt
vesznek el gyermekeiktől, hiányoznak a beszélgetős, közös családi
programok.
A családi pótlék felfüggesztése az
elmúlt évben többször is megtörtént igazolatlan iskolai hiányzások
miatt. A szülők nem partnerek a
helyzet megoldásában, sőt utólag
szolgáltatnak igazolást a hiányzásról, az iskolát hibáztatják, hogy ott
vezetik rosszul a nyilvántartást, és
a gyermekvédelmi szolgálattal sem
működnek együtt. Nem fogadják
el a családgondozó tanácsait, nem
mennek el az szükséges vizsgálatokra, terápiákra.
(A fenti adatok a képviselő-testület elé került, a 2015.évről szóló
gyermekvédelmi beszámoló figyelemfelkeltő adatait tartalmazza, és
nem tér ki a szociális háló működésére, illetve a gyermekvédelem
területén dolgozók kiemelkedő
munkájára./ a szerk.)

Építkezés
és forgalomkorlátozás

Májusban megkezdődik a Temető utca középső, 330 méteres
szakaszának a teljes felújítása.
Ezt megelőzően még a Vasivíz
Zrt. cseréli az érintett útszakasz
alatt található régi ivóvízbekötéseket, megelőzendő a későbbi
indokolatlan útbontásokat.
A felújítás időtartama – várhatóan két hónap – alatt a Temető
utca érintett szakaszán mindkét
oldalon tilos a megállás. Az ott
lakóknak az ingatlanukra történő behajtását munkaidőn kívül
folyamatosan, munkaidőben
lehetőség szerint biztosítják. A
felújítás nagy részében félpályás útlezárásra számíthatnak
az autósok. Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a kivitelezést végző BIT-ÉP Bt. a
lakosság türelmét kéri!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Egészségházhoz
vezető kerékpárút építése, és a
gimnáziumi sportpálya felújítása is megkezdődik, amelyek a
forgalmat csak kis mértékben,
időlegesen korlátozzák. Kérjük, hogy fokozott figyelemmel
közlekedjenek ezen építkezések
környékén! További információ:
Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztály (Tel.: 94/562-529)

A multifokális szemüveglencsék
Sokaknak ismerős a különböző távolságokra és dioptriákkal készült
szemüvegekkel való zsonglőrködés?
Ha távolival néz, nem tud olvasni, az olvasóval pedig homályos
minden távolra. Erre a problémára nyújthat tökéletes megoldást
a multifokális szemüveg. Az évek
múlásával – ahogyan minden szövetünk – szemünk is öregszik, veszít rugalmasságából. 40 éves kor
fölött
szemlencsénk
már kevésbé képes
az alkalmazkodásra,
ilyenkor tapasztaljuk,
hogy kezünk nem elég
hosszú az újságot tartani, olvasószemüvegre
van szükségünk, hogy
közelre kényelmesen és
tisztán lássunk. A szem
ilyen típusú „elfáradá-

sa” természetes folyamat, ahogyan
az ősz hajszálak vagy a nevetőráncok megjelenése is. Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni nem
tudjuk, modern világunkban a technológia vívmányainak köszönhetően az ezzel járó kellemetlenségek
már hatékonyan enyhíthetőek. Erre
a célra fejlesztették ki a progreszszív szemüveglencséket, amelyek
egyidejűleg teszik lehetővé a közeli
és távoli látásproblémák korrigálását.
A legkorszerűbb és
legbonyolultabb
típusú lencsék. Az
ilyen lencséket úgy
képzelhetjük
el,
mintha több eltérő
dioptriájú lencséből
lennének összeállítva. Egy szemüveg-

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

gel távolra és közelre, sőt a köztes
távolságokra is jól látunk. A lencse
felső részén alakítják ki a távolra nézéshez megfelelő dioptriát, alsó részén pedig az olvasáshoz szükséges
értékeket. A távoli és közeli dioptria
között folyamatosan
(progresszíven) változik a dioptria értéke.
Léteznek
általános
használatra alkalmas
lencsék, melyeket a
hétköznapi tevékenységhez fejlesztettek ki
és speciális, torzításoktól mentes legújabb
fejlesztésűek is. Az
első pillanattól kezdve
személyre szabottan
2016.05.20. 18:00 ÓRA
tervezik a felhasználó
igényeinek és életvitelének megfelelően.
Multifokális lencséink e hónapban 30%
kedvezménnyel!!!
Kőhalmi-Szalay
Mónika

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Csoki kóstoló

MAX. LÉ TSZÁM: 22 FŐ

HELYSZÍN: SHIRAZ CAFE & SHOP; KŐSZEG, VÁRKÖR 14.

JEGYÁR: 5900 FT/FŐ

ZALA JUDIT, CHOCOLATIER
S W E E T I C C S O K O L Á D É M A N U FA K T Ú R A

JEGY VÁSÁRLÁS: CSOKISZEG KŐSZEG; VÁRKÖR 69., NYIT VA TARTÁSI IDŐBEN

´
´´
´
meghivott
eloadok

SZELECZKYTAKÁCS VIKTÓRIA
FA B R I C C S O K O L Á D É

NYIT VA TAR TÁS: HP: 8.3012.00, 12.3017.00; SZ: 8.3016.00 | KŐSZEG, VÁRKÖR 69. | W W W.CSOKISZEG.HU
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A 276.
SZ E NT GYÖ R GY-NA P

Új helyszínnel bővült a
Szent György-napi rendezvénysor. A hajtások
bemutatását követően
a jézus Szíve Plébániatemplom szentmiséjén a
Tihanyi Bencés Apátság
Énekkara emelte az ünnep fényét. A templomban
áldották meg a hajtásokat
is. A mise után a jurisicsvárban folytatódott a program. A
lovagteremben kiállították a régi
és az új Szőlő jövésnek Könyvét.
Németh jános fellapozta a második

kötetet, néhány érdekességre felhívta a figyelmet, és megkezdte a
vesszők megörökítését. Sorrendben
a 276. év hajtásait dokumentálta.

Kis Miklós Zsolt agrárvidékfejlesztésért felelős
államtitkár köszöntötte az
ünnepi díszbe öltöztetett
lovagterem közönségét.
Köszönetét fejezte ki azért,
hogy a város ápolja a régi
hagyományt. utalt arra,
hogy – a szentmisén – Isten áldását kérték ahhoz,
hogy az idei esztendőben
is kiváló borok készülhessenek. A jó borhoz kitartó
szőlősgazda és borász
kell, de kell hozzá rengeteg pénz is,
mondta. jó hírt is hozott, hiszen a
vidékfejlesztési program keretében
a minőségi borkészítést támogat-

Jó termést jósoltak a hajtások
április 24-én – szombaton délelőtt – a jurisics térre érkeztek a
felvonulók, hogy kezdetét vehesse
a Szent György-napi ünnepség. A
sort az Evangélikus Mezőgazdasági
Kereskedelmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium lovasai
vezették fel. Őket követte a 150
éves fúvószenekar. A darabontok

felügyelete alatt érkezett a híres
Szőlő Jövésnek Könyve, majd a
borkirálynő, a Szőlőtermelők Szövetségének tagjai, a Borbarátok
Egyesületének és a Borbarát Hölgyek Egyesületének csoportja, de
itt voltak a Tihanyi Borlovagrend
és Dobronak képviselői is.
A gyönyörű téren Huber László üd-

Baráti szőlővessző
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Szeles, hideg reggelre ébredtünk
április 24-én. A temető fáit is haragos szél borzolta, amikor megkoszorúzták Bechtold István, Szövényi
István, Chernel Kálmán és Szövényi
Ernő sírját. A főhajtást követően, a
nyolcórai harangszó után a Chernel
utcában újabb szőlőoltványt ültettek a városfal oldalába, a Baráti

Szőlők dűlőjébe a maribori, a kőszegi, a mödlingi, a vaihingeni és
a szenci szőlőtőkék mellé. Az Olasz
Rizling szőlővessző elültetésében
a mezőgazdasági szakképző iskola
szőlész-borász diákjai segédkeztek.
A Nyitragerencsérből származó
vesszőt Vrábel Anna polgármesterasszony hozta el Kőszegre. Sza-

vözölte a vendégeket, a megjelent
érdeklődőket. Történelmi visszatekintésében szólt a szőlőhajtások
bemutatásának szokásáról. „Számunkra ez az egyik legfontosabb
esemény” – hangsúlyozta. Ezen a
napon „mindig számítunk barátainkra, vendégeinkre is.”
Híres könyvünk 2013-ban a Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség jegyzékébe, majd 2015-től a Megyei
Értéktárba is bekerült. „Szeretnénk,
hogyha hungarikummá is nyilvánítanák!” – mondta a polgármester.
A hideg szél dermesztő erejét a
Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes
utánpótlás csoportjának tánca és
a Tulipánt együttes zenéje csillapította. A jó termés és a szőlőérlelő
időjárás bizodalmát Láng józsef
tolmácsolta. Nyolc dűlő hajtásait
gyűjtötték össze. „Örömmel jelenthetem, hogy a hideg idő ellenére
békésen virulnak szőlőink a szőlőhegyen” – hangsúlyozta.
vai szerint Zobor és Nyitra vidéke
az egyik legrégebbi bortermelő
terület. Erről tanúskodik Kálmán
király 1113-as alapítólevele is.
(Nyitragerencsér azon a földrajzi határon helyezkedik el, ahol „a
bor és a pálinkafogyasztás határát
kijelölték”. A pálinkafogyasztásnak is nagy hagyományai vannak
Nyitragerencséren.) Vrábel Anna
óhajának adott hangot: Akkor,
amikor a szőlők levéből bor ké-

ják. A tervezettel ellentétben „nem
20 milliárd forintot, hanem ennek a
dupláját, 40 milliárd forintot fogunk
tudni biztosítani a szőlészet-borászat számára” – hallhattuk.
A híres könyvbe bekerültek a
vaihingeni hajtások rajzai is. A
Szőlő Jövésnek Könyve második
kötetét 1990. április 24-én adta
át Kőszegnek Vaihingen an der Enz
főpolgármestere, Heinz Kälberer.
„Kívánjuk, hogy a város polgárai a
jövendő 250 évben békés és szabad világban, e könyvben örökítsék
meg a kőszegi hegy szőlő jövéseit”
– olvasható a kétnyelvű ajánló sorok között. Úgy legyen!
Tóthárpád F.
Bemutatták Vaihingen an der Enz
szőlőhajtásait is, amelyeket – minden második évben – szintén berajzol Németh jános. Megtudtuk,
hogy a „lusta” tőkék is behozhatják
még a lemaradásukat. Egyébként
is „jobban örülünk annak, ha kisebbek a hajtások Szent Györgynapján, mert jöhetnek még fagyok
májusban is. A csapokon képződő
hajtásokon már láthatók voltak
a fürtkezdemények, többségükön
kettő is. „Bizakodásra van okunk,
de természetesen még sok veszély
fenyegeti a tőkéket” – nyomatékosította. Láng józsef megállapításának a következő napok hideg
éjszakái, a fagyok adtak tragikus
hangsúlyt. Kőszegen és az ország
más tájain is súlyos sarcot vetett ki
a természet!
Tóthárpád F.

Lakossági apró
KŐSZEGEN Szépségszalonban
masszőr részére üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06 30 513 3247

szül, „mindenkinek jusson eszébe
a hazai íz, és a hazai íz mellett a
barátság, amit ezek a szőlőtövek is
bizonyítanak”!
Huber László polgármester arról
szólt, hogy 1341-ben már a kőszegi bornak is volt kiviteli kiváltsága.
Idézte a tavaly ajándékba kapott
gerencséri hordón található szöveget: „a bor olyan, mint a barátság,
annál jobb, minél régebbi”.
táF.
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Hölgyek Kőszegért
A Borbarát Hölgyek Egyesülete
a városi rendezvények visszatérő
közreműködője. áprilisban is több
ízben találkozhattunk velük. A Borbarátok Egyesületének rendezvényén, a BorKorzón a hölgyek által
készített sós falatokat, köztük az év
legjobb borkorcsolyáit, a Magyaros
háromszöget és a Medvehagymás
stanglit fogyaszthatták a vendégek
a finom kortyok mellé.
április a kőszegi borversenyek hónapja is. A városi és megyei meg-

mérettetés mellett
a hölgyeknél is
versenyeztek
a
gazdák. Már a
13. alkalommal
választották meg
a Hölgyek borát.
Idén a megtisztelő
címet Gáspár Szabolcs Kékoportója
nyerte el. A legjobb
fehérbor ávár Imre küvéje, a legjobb rozé pedig a Stefanich Pincé-

Borhiány jövőre várható
április 27–28–29-én reggel mínusz
egy és mínusz három fokot mutattak a hőmérők. Hó esett a hegyekben, a Szent Vid és a Hörmannforrás tájékán, pára csapódott le a
növényekre, a szőlő, a dió, az almafák friss hajtásai elszenvedték a
fagykárokat. Legnagyobb pusztítás
a szőlőhajtásokat érte. Láng józsef
borász, a szőlőtermelők szövetkezetének elnöke arról beszélt, hogy – a
tengerszint szerint – alacsonyabban
telepített területeken a szőlőket
100%-os kár érte. A választóvonalat a Szultán-kilátó magasságában
észlelték. Ez alatti területeken minden hajtás elfagyott, amelyek már

elérhették a 10-15 cm hosszúságot is. Az elkerülő út mellett lévő
Borsmonostori-dűlő környezetében
a hajtások megbarnulva jelezték a
pusztulásukat. Az éjszakai fagyban
a növényben lévő nedvesség megfagyott, a szövetek roncsolódtak,
majd a reggeli napsütés okozta
olvadás után már nem mutattak
életjelet. A hajtások színe olyanná vált, mintha megégették volna
őket. A Cák felé vezető út mellett,
a Kövi-dűlő tájékán lévő szőlőterületeken is 100%-os a veszteség. A
Kálvária-hegy magasságában (393
méter) már minimális a fagykár. A
bortermelők szövetkezetének ül-

szet Kékfrankos rozéja lett. A Szent
György-napi programok egyik

érdekessége az új borbarát
hölgyek avatása. Orbán-Tóth
Adrienn egyesületi elnök előtt
tette le fogadalmát Szikora Petra és Varga Henrietta (a képen).
A Borhiszekegy elmondásával
az egyesület teljes jogú tagjaivá
váltak.
A hölgyek idén nyáron látogatást tesznek a jagodics Pincészetnél, meghívást kaptak a
bozsoki Malomportára, emellett
újra gondjukba veszik a vasútállomásnál álló prést, júliusban
pedig Szlovéniába kirándulnak.
táF.

tetvényein a hajtások 20-30%-át
érte kár, ettől magasabban pedig a
vesszők megtartották életerejüket.
– Túl kell élni, mert nincs más
választásunk – mondta Láng józsef, akinek szintén több hektárnyi
szőlője fagyott el. Elmondta, hogy
az 1800-as években a Rómaidomb magassága felett voltak a

szőlőültetvények, amelyek most is
fagymentesek maradtak. Az alvó-,
és mellékrügyek biztosan életre
kelnek, hoznak hajtásokat, majd
2017-ben termést is. Az idén őszszel leszüretelt szőlőből kevés bort
lehet készíteni, borhiány jövőre
várható.
Kz

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

Házhoz visszük a pékárut!

Útvonal
Időpont
Kórház út
12:35-12:38
Alsó körút
12:40-12:45
Kórház út
12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
sáncárok utca
13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
bertalan e. utca
13:26-13:31
Bezerédy Imre utca 13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca
13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca
14:01-14:10
Kethelyi út
14:11-14:22
Rőtivölgyi út
14.24-14:40
Borostyánkő utca
14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca
14:48-15:00
Kálvária utca
15:02-15:12
Árpád tér
15:14-15:19
Mentőállomás
15:20-15:24
Hunyadi utca
15:25-15:41
Vaihingen utca
15:43-15:48

Útvonal
Szeder utca
Fenyő utca
Temető utca
Bercsényi Miklós u.
Károlyi Mihály utca
sOs-Gyermekfalu
Sigray Jakab utca
Rómer Flóris utca
Velemi út
Űrhajósok utca 13.
Írottkő utca 7-9.
Írottkő utca 11-13.
Deák Ferenc utca
Rohonci út 44.
Rohonci út 46.
Űrhajósok utca 21.
Űrhajósok 17.
Űrhajósok 15.
Faludi Ferenc utca
Gyöp utca
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ó
Időpont
ut ruva
a
15:50-15:53
ító ká
us s pé
r
15:54-15:59
á
s
16:00-16:05
gó n fri fel!
z
o sa
k
16:06-16:15
A m ato ltjü
ö
16:16-16:32
m
t
a
16:33-16:39 foly
16:40-16:49
16:50-16:59
17:00-17:25
17:26-17:55
17:56-18:04
18:05-18:12
18:14-18:20
18:22-18:30
18:31-18:36
18:37-18:42
VASÁRNAP IS!
18:43-18:47
18:48-18:51
SZOMBAT kivételével naponta!
18:52-18:57
Technikai
okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
18:59-19:04
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Beszámoló a natúrparkról
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tartásokon további 145 fő látogatta
meg a történelmi emlékhelyet.
Az egyesület hangsúlyt fektet a
helyi vállalkozásokkal való kapcsolattartásra, ha lehet, akkor nekik
adják át a megrendeléseket, az elmúlt évben 7,19 millió Ft értékben.
Az elnök megfogalmazása szerint
kiváló továbblépési lehetőség a
márciusban beadott alpannonia II.
pályázat, és reményekkel várják
az eredményhirdetést. Megfogalmazása szerint a város marketing
tevékenysége gyenge, erősíteni kell
a turisztikai vonalat.
Huber László polgármester szerint
az elkészült turisztikai koncepció
„sorvezető”, az abban foglaltak a
lehetőségek birtokában valósítha-

tóak meg. Kőszeg városmarketing
erősítését az egyesülettől is várja az
önkormányzat, amelynek nevében a
városvezető kifejezte köszönetét az
egyesület által elvégzett munkáért.
Básthy Béla alpolgármester a Natúrpark Szövetség elnökeként beszélt a szervezet tevékenységéről.
A natúrpark egyrészt egyesület és
munkaszervezet is, másrészt jelenti
a térségi együttműködést, amelyben jelentős előrelépések történtek.
Beszélt az egyesület jó működéséről, szerteágazó tevékenységségéről, és arról, hogy az elmúlt évben
nagy projektek nem indultak el,
elsődlegesen a jövőbe tekintő pályázatok előkészítése történt meg.
Kz

A miniszter aláírta

Felszólítás

Elkészült a magyarországi natúrparkok fejlesztési koncepciója,
amely 2030-ig vázolja fel a fejlődési irányokat. Magyarországon kilenc bejegyzett natúrpark működik
az ország területének 5%-án, 211
településen.
A koncepció kidolgozását koordinálta a Herman Ottó Intézet a Magyar
Natúrpark Szövetséggel. A munkában részt vett a Vidékfejlesztési
majd Földművelésügyi Minisztérium, illetve a Magyar Nemzeti Vidéki
hálózat is. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter április 8-án
jóváhagyta az elkészült koncepciót,
amelyet április 21-én a natúrpark
konferenciáján mutattak be az érdeklődőknek. A kidolgozó intézmények vezetői szándéknyilatkozatot
írtak alá, hogy a koncepcióban rögzített célokat segítik, a törekvéseket
támogatják.
A szándéknyilatkozatot Dr. Rácz András a Földművelésügyi Minisztérium
környezetügyért felelős helyettes
államtitkára, Dr. Mezőszentgyörgyi
Dávid, a Herman Ottó Intézet főigazgatója, Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke, valamint Básthy Béla, a
Magyar Natúrpark Szövetség elnöke
látta el kézjegyével.
A hazai natúrparkok fontosnak tekintik a megállapodást, mivel az
elmúlt másfél évtized fejlődése már
túljutott azon a ponton, hogy csak
néhány elkötelezett szakember hoz-

A Tamás-árok meder- és part
állagának megóvására.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a fenti vízelvezető árok
vagyonkezelője felszólítja a Kőszeg,
tamás-árok – Károlyi Mihály u.
16. sz. ingatlan és a tájvédelmi
körzet határa közötti – teljes szakaszával határos jobb és bal parti
ingatlantulajdonosokat a nagyvízi
meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének

rendjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 83/2014. (III.
14.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a meder és a part
állagának megóvására, illetve a
mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó
állapot megszüntetésére és legkésőbb 2016. július 11. napjáig
az eredeti állapot helyreállítására. A kitűzött határidőt követően az
Igazgatóság helyszíni bejárás során
ellenőrzi az állapot helyreállítását.
A hirdetmény teljes szövege olvasható: Önkormányzati hivatal hirdetőtáblán; Önkormányzat által az
érintett helyszínen kihelyezett hirdetményeken; www.koszeg.hu honlapon.

„Az Írottkő Naturparkért Egyesület
két év múlva lesz húsz esztendős” –
mondta Bakos György elnök április
28-án a képviselő-testületi ülésen.
Pénzügyi szempontok szerint stabil volt a 2015-ös év egyrészt az
önkormányzat pénzügyi finanszírozásának, másrészt a szerteágazó
támogatási rendszer igénybe vételének eredményeként. A tagdíjat
16 település fizette meg, az egyéni
taglétszám 132 fő. A Natúrpark
Szövetség koncepciója alapján dolgoznak, az elmúlt évben vezették
be az egy elnök négy alelnök vezetési struktúrát. „Muszájból” szün-

tették meg a Kőszegi Borok Házát,
mert senki nem vállalta a működés okozta veszteségek térítését.
Egyedi példaként elhangzott, hogy
2015-ben egy palack bort adtak
el. Problémaként említette, hogy a
Tourinform irodában nincs kizárólag
turisztikával foglalkozó munkatárs,
mert más feladatokat is el kell látni.
Az elmúlt évben 7154 fő érdeklődött és kapott tájékoztatást az irodában, amelynek tevékenységével
elégedett Bakos György. Az egyesület működteti a Koronaőrző bunkert,
ahova 2015-ben 1142 fő váltotta
meg a belépőt, rendkívüli nyitva

záértésére és lelkes laikusok szorgalmára épüljön. A jövő fejlesztései
az egyes natúrparkokban a közösen
elfogadott értékek mentén, széleskörű együttműködések keretében a
hivatalos szakpolitika támogatásával valósulhassanak meg.

Köszöntés
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte Rákos
Antalt (1926. 04. 10. ) 90. születésnapja alkalmából.

KÜ
V áLÖ
RONFÉ
SHáLÉ
Z AK

X X I X . É V F O LYA M , 5 . S Z á M

Husqvarna egyes termékei akciós áron!
Motorfűrész (Husqvarna 135) 82 900 Ft helyett 76 900 Ft
Fűkasza (Husqvarna 135R) 144 300 Ft helyett 129 900 Ft

(május 31-ig illetve a készlet erejéig)
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Jégkorongpálya története
A KT u á LI S

Május közepén folytatódik a Balog
iskola mögött elkezdett jégkorongés görhoki pálya építése – kaptuk
a tájékoztatást április végén Soós
Attila Vasi jégkorongért Alapítvány
elnökétől. A vállalkozó mostanra
szinte egyedül maradt az építés
tervével. Szavai szerint ma „nem
olyan a lelkem, mint két évvel ezelőtt volt”.
Kőszeg Város Önkormányzata és a
Vasi jégkorongért Alapítvány között 2014. június 20-án használati megállapodás jött létre, amely
szerint az alapítvány, mint használó az önkormányzat tulajdonát

képező, az egészségház melletti
területen jégkorong- és görhoki
pályát épít meg. A megvalósításra a vállalkozó egy évet tervezett,
2016. április végén az építési tervek birtokában azt mondta, hogy
május közepén betonozzák az
alapokat, és szeptembertől üzembe áll a pálya. A késlekedés okaként a vállalkozó egyértelműen
tervezési hibákat említett, amely
a közművek csatlakozásában, az
alapozás módjában csúcsosodott
ki. Az előkészített alapokat vissza
kellett bontani, mert a lápos talaj
más eljárást követelt meg. Soós

Attila nem a 2016-os befejezést
tervezte, hanem végső időpontként 2015. december 15. volt
megjelölve. A jégkészítő gépet,
palánkot a kiegészítő épületeket
tavaly megrendelte, kifizette és a
berendezések, a konténerek már
Magyarországra érkeztek. A pálya gépészete is rendelkezésre áll,
csak mindezeket nem lehet a betonalapon elhelyezni, mert az nem
készült el.
Kőszeg Város Önkormányzata a
területet húsz évre adta ingyenes
használatba az alapítványnak, a
szerződésben sem az építésért, sem
pedig a működtetésért nem vállalt
felelősséget.
Kz

Migrációról

április 15-én a Dr. Nagy László
EGYMI dísztermében teltházas
előadást tartott Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő Európa
jelenlegi helyzetéről. A Polgári Esték keretében tartott fórumon ágh
Péter elmondta, hogy beszélni kell
Európa jövőjéről, hiszen az események hosszútávon meghatározhatják a jövőnket.
A szakértő előadó a hazánkba
érkező menekültáradat megállítására, a déli határszakaszon épített
kerítést jó megoldásnak minő-

sítette, hiszen mostanában csak
néhány tucat az illegális határátlépők száma. Georg Spöttle szerint az eltérő kulturális szokások,
és a vallási szélsőségek valóban
célponttá teszik Európát, a terroristák általában hitbéli meggyőződésből követik el az erőszakos
cselekményeket, küldetéstudattal
rendelkeznek, így nagyon nehéz
lebeszélni őket tettükről. Az indoklások szerint kulcsfontosságú a
betelepítési kvóta ellen kezdeményezett népszavazás.

2015. december 17-én Keszthelyen
mutatták be a koncepciót, a „kőszegi példát”, s ott, Kocsis László, a
Pannon Egyetem Georgikon Karának dékánja, a PE rektorhelyettese
vezetésével alakult meg az első
KRAFT-pont, amely a KRAFT
alapgondolatából kiindulva (városfejlesztés az úgynevezett „puha
elemekből” – kreativitás, együttműködés, közösségi aktivitás) már
több sikeres fórumot szervezett a
kőszegi szakemberek bevonásával
Keszthely és környéke településeinek lakosai számára.
Ezt követte a veszprémi pont
létrehozása, majd április 21-én
Nagykanizsa is bekapcsolódott
a KRAFT-pontok hálózatába. A
Miszlivetz Ferenc vezette bemutatkozás nyomán létrejött a nagykanizsai KRAFT csapat, vezetőjük Keller
Krisztina, a Pannon Egyetem docense, a központja pedig az egyetem nagykanizsai kampusza lett.

Miénk itt a rét

Georg Spöttle, az egykori ejtőernyős
25 éven át volt a német Bundeswehr
tagja. Hét évig hivatásos katonaként, majd tartalékosi állományban
teljesített szolgálatot. A nyugat-berlini rendőrtiszti főiskolán végzett,
és Németországban az Országos
Bűnügyi Hivatal felügyelőjeként
dolgozott. Szakterülete a vallási és
politikai motivációból elkövetett
bűncselekmények felderítése volt.

KRAFT
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Halad előre a kőszegi KRAFT. április
26-án Kandra Ildikó államtitkár és
Latorcai Zsolt helyettes államtitkár
voltak Kőszeg vendégei. Látogatásuk elsődleges célja a tájékozódás
volt a kőszegi KRAFT állásáról, a
várható folytatásról. Mindkét politikus álláspontja, hogy a KRAFT az
előzetes terveknek megfelelő ütemben halad, így továbbra is élvezi a
Miniszterelnökség és Magyarország
Kormányának kiemelt figyelmét.
A kőszegi KRAFT program „Kőszeg
város példáján” mutat be egy lehetséges településfejlesztési módszertant, így a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete KRAFT-központja
kiemelt feladatának tekinti a
KRAFT megismertetését, az országos KRAFT-hálózat létrehozását
különböző városokban megalakuló
KRAFT-pontok segítségével.

Május 6–7-én az Alsó-réten rendezte meg az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság és az Írottkő Natúrparkért Egyesület „Miénk itt a
rét” programot, amely a természet
megismertetését célozta meg. Két
nap alatt nyolcszázan látogattak
ki. Pénteken az óvodásoknak és az

Egészségkert!
A GesztenyeKék Természetbarát
Egyesület a TESCO ÷Ön választ, mi
segítünk” pályázati programjának
2. fordulójába jutott. Az egyesület –
a pályázati forrás elnyerése esetén
– Egészségkert kialakítását tervezi
Kőszegen, az új Egészségház mellett. A szombathelyi körzet TESCO
áruházaiban, így Kőszegen is a vásárlók és a dolgozók szavazhatnak
a három pályamunkára. Adja le Ön
is a szavazatát május 11. és június
7. között!!! járuljon hozzá, hogy az
egyesület önkéntes munkával, pályázati támogatással szebbé tegye
az Egészségház környezetét!
A gyermekek és felnőttek közérzetét javíthatná a szebbé varázsolt
környezet, a játékos perceket nyújtó parkocska, ahol pihenő- és játékelemek, illatos virágkert, gyógynövénysarok fogadja az érkezőt. Az
egyesület tervezi mezítlábas ösvény
kialakítását, a természet gyógyító
erejét, a testmozgás és a lelkiegyensúly fontosságát ismertető
információs eszköz elhelyezését. A
kertet élősövény, és lombhullató
fák határolnák. További információ:
www.gesztenyekek.hu.
iskolásoknak kínáltak játékos feladatokat: denevérként barlangban
lehetett repkedni, egerészölyvként
pockokat keresni, vagy gólyának
beöltözve fél lábon állni. A családi
napon, tíz állomáson – többek között – a felnőttek is ismerkedhettek
a Kőszegi-hegység jellegzetes madaraival, növényeivel. A program
megvalósítását közel ötven önkéntes segítette.
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A 77 éves Pozsonyi Attiláné férjével
együtt kilenc gyermeket neveltek
fel. Kétszobás lakásban él Edit lányával, aki születése óta 24 órás
felügyeletet igényel. Ebben kap
segítséget a családossá vált, Kőszegen élő gyermekeitől. Aranka,
Erika, és Timi nap, mint nap hazajárnak, gondozzák a testvérüket,
édesanyjuk biztos támaszai. László,
Andi, Hajni és Virág gyermeki szeretettel vesznek részt a gondozásban.
Eta szomszédasszony segítségére is
számíthat a 77 éves édesanya.
Anyák napja előtti, egyik délután
találkoztunk, amikor Proksch Mária etette a 42 éves „kislányát”.
Kedves szavakkal, az anyai szeretet
örömével nyújtotta kiskanálban az
ételt, és hangokkal kapott jelzést
az elfogadásra. A hűvös időben a
cserépkályha árasztotta a meleget,
mert Editnek erre van szüksége.
A jelenlegi könyvtár épületében
lévő, egykori szükséglakásból 36
évvel ezelőtt költözött át a család
a méteres falvastagságú lakásba. A
szükséglakásban egy szoba volt, a
jurisics-vár – a külső udvar jobb ol-

dalán – lévő közfürdőbe jártak tisztálkodni. Mária néni szavai szerint
„Mindenünk megvolt”, gyermekei
éhesen sosem mentek iskolába. A
gyermekek tették a dolgukat, gyűjtötték, majd eladták a gesztenyét,
a hársfavirágot, és az iskolakezdési
támogatásokból még ruhát is tudtak vásárolni. Nagyobb támogató
segítséget a sokgyermekes család
sosem kapott. Az édesanya az ágyterítőgyárban, illetve az édesapa
Nemezgyárban kapott fizetését
beosztották. Mindenkinek volt külön fekhelye, a nagyobb gyermekek emeletes ágyon aludhattak.
Mindkét szülő több műszakban
dolgozott, megosztották a gyermekfelügyeletet. Közösen ünnepelt
a család a szülők 50. házassági
évfordulóján 2010-ben. Ekkor készült az utolsó közös családi fotó. A
családtagok erős kötődését látja, és
viszi tovább a 22 unoka, a kilencedik dédunoka júliusban születik.
Péter megfőzi vasárnaponként az
ebédet, és elhozza Szombathelyről a mamának. Helga, a kőszegi
unoka autóval viszi el a mamát,

Adományok

lévő szociális (üzlet)helyiségben. A
rászorulók válogathatnak, és adományért adományt adnak cserébe.
Ezekből a forintokból ebédelnek a
hajléktalanok vasárnaponként a
város egyik vendéglőjében.Tisztelet
illeti az önkéntes szociális munkásokat, illetve Giczy józsefet, akik a
cél érdekében dolgoznak.
Az önkéntesek feladata lett az április 16-án érkezett gyermekek
adományának az elosztása is. Az
osztrák diákok nagy dobozokkal a
kezükben sorakoztak a Liszt Ferenc
utcai szociális (üzlet)helyiség előtt,
amíg átadták az adományukat. A
hajléktalanszállóba élelmiszerekkel
érkeztek, megtekintették a rászorultak által használt közös helyiségeket. Básthy Béla alpolgármester az
épület múltjáról, és jelenlegi működéséről, a szociális ellátásról beszélt.
Majd a csapat elindult az egykori
laktanya épületébe, ahol egy ötgyermekes családot látogattak meg.
A belvárosban a kilenc gyermeket
felnevelő Pozsonyi Attilánéhoz vitték
el az adományaikat.
Kz

április 16-án Langenloisból 25 diák
dobozokba csomagolt adományokkal érkezett Kőszegre. Az Alsó-Ausztriában lévő hétezer fős településen
a diákok öt plébániához tartoznak,
és mindannyian a bérmálkozás előtt
álltak. Az ajándékozó látogatás célja, hogy a gyermekek ismerjék meg
a jó cselekedet örömét, és azt, hogy
élnek családok, gyermekek szegény
körülmények között is.
Az osztrák csoport – harmadik
adományozó – látogatását szervezte Michael Glavanovits, aki ezúttal
személyesen nem tudott eljönni.
Kőszegre jön – a téli hidegben és
a nyári forróságban – minden héten kétszer, péksüteményt hoz a
szociálisotthonba, illetve a hajléktalanszálló lakóinak. Alkalmanként
magával hoz különféle használati
tárgyakat, ruhákat, élelmiszercsomagokat. Néhány – szociális munkát önkéntesen végző – asszony
rendszerezi a tárgyakat a Liszt
Ferenc utcában, a buszmegállónál

A KT u á LI S

Kilenc gyermek

ha intéznivalója akad. Mária néni
szerencsésnek érzi magát, hiszen
gyermekei 30 km távolságon belül
élnek. Szomorúsága, hogy jános fia
már nem lehet közöttük. Pozsonyi
Attila édesapának még teljesült az
utolsó vágya, a kisbeteget, Editet
40. születésnapján még átölelte.
Mária néni hat gyermekes családban született Kőszegen. Az egyedül
élő édesanyjának nem volt saját
lakása, oda költöztek, ahol éppen
befogadták őket. ’56-ban két fiútestvér elindult a nagyvilágba, és
sosem tértek vissza. A határ túloldaláról Mária nénit visszahozta
az otthon szeretete. Megismerte a

jóságos férjét, és nevelték a gyermekeiket a családi összetartás
példájaként. A ritkán érkező segítségnyújtást nem várták, csak a
gyermekek napi hazaérkezését. Az
elmúlt években Edit gondozásához
a kőszegi karitász többször nyújtott
támogatást. Mária néni köszönetet
mond a Liszt Ferenc utcai szociális
(üzlet)helyiség önkénteseinek is a
közreműködésükkel kapott adományokért, a tűzifáért. Kíséretükkel
érkeztek élelmiszercsomagokkal
az osztrák, bérmálkozás előtt álló
gyermekek, akikre hálás szívvel
gondol Pozsonyi Attiláné.
Kámán z

20 éves a karitász
Május 28-án (szombaton) 10.00
órakor dr. Veres András megyés
püspök mond hálaadó szentmisét
a Kőszegi jézus Szíve Plébánia
Karitász megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.

A szervezet a bajba jutott emberek
segítő szolgálataként tevékenykedik, önkéntes munkájukért köszönet jár. Az évfordulóra meghívást
kapott dr. Horváth Lajos alapító
plébános.

Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Gyöngyösfalu: Oravecz Gábor és Rácz Anett fia Márk;
Leszkóczy Gábor és Imre Lilla fia Igor Mátyás. Kőszeg: Komonszky Gábor és Horváth ágnes fia Olivér; Domnánovich Krisztián és Preininger
Katalin lánya Aliz; Sörös Péter és Németh Dóra lánya Leila; Vető Gábor
és Freyler Anett fia Márk; Fischer Attila és Törteli Anikó lánya Adél;
Sebestyén Rajmund és Horváth Tímea lánya Palmira; Németh Péter
és Somlai Georgina fia Brúnó; Kiricsi ákos és Nagy Zsuzsa fia Kornél;
Kovács Krisztián és Hortobágyi Petra lánya Boglárka Anna; Kovács
Iván és Drenovácz Edit fia Máté Iván. Lukácsháza: Bódi István és
Szaffnauer Éva fia Nimród.
HázAssáG: Sulyok Helga – Fider Tamás; Vajda Adrienn – Iharos józsef; Nagy Klaudia Rita – Bóka Balázs; Balaton Eszter – Halper Péter;
Boross Zsuzsanna Gabriella – janzsó László.
HALáLOzás: Borisza Gyula, Borbás István, Szalai Imréné szül. Varga Irén, Tóth István, Milos László, Palcsó jánosné szül. Szabó Mária.
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Lukácsháza hírei

Velem

Kirándulás

• Április 17-én délelőtt a Nemzedékek parkjában a 2015-ben született gyerekek tiszteletére ültették
el a tavalyi év fáját, a kocsányos
tölgyet. A 12 kisgyerek emlékplakettet és a MAM jóvolából ajándékcsomagot is kapott. Délután a településen és a Csömötei szőlőhegyen
elszórt szemét gyűjtését végezték
az aktivisták az Írottkő Natúrparkért Egyesület és az önkormányzat
szervezésében. A nyugdíjas klub
tagjai gulyáslevessel várták az aktivistákat a kilátónál.
• Április 20-án egyéves születésnapját ünnepelte a Babaringató
klub a Közösségi Házban. A legkisebbek számára Tettinger Virág tart
kéthetente játékos, zenés foglalkozást. A rendhagyó foglalkozáson
Bolfánné Zöhrer Mónika ötletgazda és Tettinger Virág klubvezető
szülinapi tortával köszöntötte a
gyermekeket és a szüleiket.
• Április 30-án a Közösségi Ház
udvarán állították fel a község
májusfáját a falu fiataljai. A rendezvényt az általános iskola 4. osztályosainak néptánca nyitotta meg,
majd a faállítást a Borbarát Hölgyek Egyesületének bálja követte.
• Május 21-én a Közösségi Ház
és a Galaxy Rock and Roll Klub
szervezésében kerül megrendezésre a Nyugat-dunántúli Akro-

április 23-án szemetet gyűjtöttek az önkéntesek a falu utcáiban,
parkjaiban a községet átszelő patakmeder környezetében. A Natúrparkért Egyesület, mint szervező
biztosította a zsákokat, amelyből
az idén kevesebb telt meg, mint tavaly. Mindez jelzés lehet arra, hogy
nagyobb figyelmet kap a környezet,
amihez biztosan hozzásegítettek az
egy éve pályázati támogatással utcákra helyezett szemétgyűjtők.
Az esős idő ellenére sok édesanya,
nagymama fogadta el a képviselőtestületének meghívását a falu
Anyák napi ünnepségére. Május
első vasárnapján egy köszöntőlap
kíséretében megterített asztal várta
az ünnepelteket, az átadott cserepes virág is jelezte az anyák tiszteletét. Gajdánné Sebestyén Ibolya
állította össze a Gajdán Imre, ifj.
Kern István és Rába ákos által elmondott verseket, történeteket.

Gyöngyösfalu: A dr. tolnay Sándor általános Iskola tanulói sikerek
sorozatát érték el az elmúlt hónapokban regionális és országos tanulmányi versenyeken.
A szent Márton emlékév első
rendezvényét tartották április 17én a Szent Márton Plébániatemplom kertjében. Az általános iskola
diákjainak előadásában megismerhette a közönség a toursi püspök
életútját. Az ünnepség részeként
felszentelték a stációkat.
Két májusfát állítottak, a pösei
falurészen ezúttal 38. alkalommal
húzták a magasba a fenyőfát. A tornacsarnok mellett is magasba emelkedett a feldíszített fenyő, majd azt
követően jó hangulatban töltöttek
mindkét helyen néhány órát.
Június 4-én Tihanyba szervez kirándulást a civil szervezet. A jelentkezési határidő május 12. További
információ a 70/773-8947 telefonszámom kérhető.

batikus Rock and Roll verseny.
• Június 4-én 10.00 órától a
Közösségi Ház és a település civil
szervezetei gyereknapi rendezvényre várják a település gyermekeit és
szüleit a sportpályára.
ÖNKOrMáNyzAtI HÍreK
• Kőszeg, Csepreg, Kőszegdoroszló, Bozsok, Cák településekkel az Írottkő Natúrparkért Egyesület koordinálásával, a projektben
szereplő partnerekkel együttműködve a határon átnyúló alpannónia
II. pályázat benyújtása történt meg.
Az eredményes elbírálás esetén
Lukácsházán, a kilátónál további
fejlesztések valósulnak meg.
• A Vidékfejlesztési Operatív
program keretében pályázatot
nyújtott be a Közösségi Ház energetikai korszerűsítésre. A terv alapján az épület külső hőszigetelése, a
nagyterem és színpad padlózatának
hőszigetelése, és a fűtési rendszer
újulhat meg. A tervek között szerepel új kondenzációs gázkazán és
egy faelgázosító kazán telepítése. A
napelemekkel biztosítható lesz az
épület éves energiaigénye.
A megyei TOP pályázati rendszer
keretében az önkormányzat a volt
kisóvoda épületét átalakítva bölcsőde építésére nyújt be pályázatot
május végén.

Nyolc falu jegyzője
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április 4-től tölti be
dr. Vaskó jános a
Lukácsháza központú
mikrótérségben működő közös önkormányzati
hivatal jegyzői állását.
Nyolc falu hivatalos
ügyeit intézi, májusig
már elkészített több
előterjesztést, amit a
falvak képviselői megtárgyaltak. Dr. Vaskó
jános több, mint tízéves
önkormányzati tapasztalattal rendelkezik. A
Sárospatakon született
tanító, tanár, jogász végzettséggel
rendelkező férfi első kistérségi állomáshelye Peresznye volt. Amikor

a faluban, 1994-ben tanító házaspárt kerestek, örömmel vállalták el
a feladatot a feleségével. A tanítás

Pusztacsó: április 22-én a Föld
Napja alkalmából egy maroknyi,
lelkes csapat gyűjtötte a környéken az eldobált hulladékot. Két
óra alatt megtelt a kilenc zsák,
amit a natúrpark szervezőként
biztosított. Az aktivisták bíznak a
gondolkodásmód változásában.
jó étvággyal fogyasztották el a
polgármestertől kapott pizzát.
mellett szervezőként is kivették a
részüket a falu kulturális életéből,
majd 1998-tól polgármesternek
választották. Neki jutott az a sors,
hogy az iskolát gyermekhiány miatt
be kellett zárni. Később feladatot
kapott a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalban, a változások miatt a
kormányhivatalban folytatta munkáját. Rövid időre visszatért Budapestre is, abba a városba, ahol
tanítói pályafutását kezdte. Aztán
Tóth jános körjegyző nyugdíjba vonulása miatt meghirdették az állást
Lukácsházán. A döntéshozóktól bizalmat kapott, őt választották jegyzőnek április 4-től.
„A településeket szolgálni” – fogalmazta meg feladatát dr. Vaskó
jános, és ehhez alapot ad az államigazgatásban eltöltött 12 esztendő.
Kámán z

Gratulálunk!
Nemescsó: Május 1-jén a Nemescsói Önkéntes Tűzoltóság delegációja utazott Szombathelyre a
katasztrófavédelem által szervezett
Szent Flórián ünnepségre. Kiemelt
figyelmet kapott a rendezvényen,
amikor dr. Tollár Tibor Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerő oklevelet adott
át aNemescsói Önkéntes Tűzoltóság
elnökének, Schrott Károlynak. Az
önkéntes tűzoltó tettével kiérdemelte a gratulációkat. Március 4-én
Nemescsóban egy garázs gyulladt
ki, a bátor férfi két gázpalackot és
egy oxigénpalackot hozott ki az égő
lángok közül, ezzel életet és értéket
mentett. A feladat végrehajtásában
segítséget kapott az épület tulajdonosától, jagodics Gézától. A falu lakossága ezúton is köszönetét fejezi ki
Schrott Károlynak a bátor tettéért.
Nemescsóban 28 önkéntes tűzoltó
rendelkezik beavatkozáshoz szükséges vizsgával, amit április 30-án
újabb hét fő végzett el eredményesen. Aznap délután a csapat összefogott a Tézsula Hagyományőrzők
tagjaival, és a Te Szedd akció keretében a faluba be és kivezető út mentén gyűjtötték össze a szemetet.

Nemescsó múltjáról
Polák István szerkesztette a falu honlapját (http://nemescsomultjabol.
freewb.hu), egy évig vállalta a nemes feladatot. (Kőszeg és Vidéke
2015. július.) Kereste, várta azokat
a személyeket, akik folytatnák a
falu életét, múltját rögzítő internetes híradás gondozását. Várakozása
nem hozott eredményt.
Az elmúlt évben 21 írását tett közkinccsé, Polák jolán a helyi népszokásokról készített összeállítást. Kiemelt értéket képvisel aNemescsóról
megjelent írások, bibliográfiák ösz-

szeállítása, amely mostanra 381
címszót tartalmaz, megjelenítve
az információk elérhetőségét is. Az
interneten megjelent anyagok még
egy bizonytalan ideig olvashatóak,
letölthetőek, aztán megszűnik a
honlap, amelyre ezideig közel ötszázan léptek fel. Látogassa meg Ön is,
olvassa el, töltse le a falu történetét
áttekintő írásokat!
A honlap anyagát a szerkesztő rögzítette CD-lemezen. ÷Témadokumentáció Nemescsó történetéről”

című összefoglaló a szombathelyi

Kiszsidány
• Tavaszi túra: április 29-én
9. alkalommal rendezték meg a
Csepreg – Kiszsidány tavaszi túrát. A meteorológiai előrejelzések semmi jót nem ígértek erre a
napra, mégis 50-60 bátor túrázó
vállalta a 18 km-es sétát az erdőn át Csepregből a Kiszsidányi
forrásig. A résztvevőket a helyiek
zsíros kenyérrel, a csepregi boros
gazdák pedig finom innivalókkal
várták. A szervezők feladatlapot
is készítettek erre az alkalomra, a
legeredményesebb megfejtők jutalomban részesültek. A jó hangulatról a Répce Menti Citerabarátok
Köre gondoskodott.
• Forrásrámolás: Hagyományosan
Pünkösd szombaton, május 14-én

kerül megrendezésre a Kiszsidányi
„Forrásrámolás”. Ekkor tartják a
Falunapot is. Reggel 8 órától várják
a lakosságot, az elszármazottakat,
és az érdeklődőket. Délelőtt közösen főznek a januárban levágott
„faludisznó maradványaiból”, és a
Répcevölgye Vadásztársaság által
felajánlott vaddisznóból. Tízóraira
sült kolbász-hurka készül el, ebédre
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Berzsenyi Dániel Könyvtárban érhető el. Összeállításával az értékmentés volt a szerkesztő célja, és
az, hogy a honlap ne nyom nélkül
szűnjön meg. Segítséget nyújt érdeklődnek, és azoknak, akik kutatni
szeretnék a falu múltját.
A témadokumentáció három részből épül fel. Az első 318 oldalon
időrendben szedve tekinti át a falu
történetét, tartalmazza az újabb
írásokat, a kislexikont és a bibliográfiát. A második rész (542 oldal)
a Szöveggyűjtemény címet viseli,
mintegy 130 tanulmányt, írást
tartalmaz. Az érdeklődő itt találja
meg az eddig megjelent fontosabb

tanulmányokat, dokumentumokat.
A harmadik részben 340 fotót osztottak fel nyolc témacsoportban. (A
CD terjedelmét, tartalmát tekintve
a témadokumentáció anyagának
csupán egyharmada található meg
a honlapon.)
Nem sikerült elhelyezni ezen a CD-én
Nemescsói Hírek című önkormányzati tájékoztatót, amit Kiss Sándor
korábbi polgármester szerkesztett
éveken át több mint 800 oldal terjedelemben. Abban lehet bízni, hogy
a helyi újság a lakosságnál, illetve
nagyrészt az Országos Széchényi
Könyvárban megtalálható.
Kiss János

pörkölt, gulyást, sültet kínálnak. Délelőtt
a
Horvátzsidányi
Galaxy Rock and Roll
csapata szórakoztatja a közönséget.
A „Kútrámolás” 15
órakor
kezdődik
a legények-férfiak felvonulásával.
A forrásnál a víz
kimerése (szivaty-

tyúzása) után a bátrabb legények
lemennek a 4-5 méter mély kútba
és vödrökbe merik a forráskút alján felgyülemlett homokot. A hagyományok szerint ez a bátorságpróba a legényavatás fontos része.
A forrásnál a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus ad elő német dalokat.
Este 18 órától a Vaskeresztesi Hagyományőrzők műsora következik
a rendezvénysátornál, majd bállal
zárul a program.

VIDÉK
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Kiváló eredmények
I SKO Lá K

Az evangélikus szakképző iskola
diákjai sikeresen szerepeltek több
szakmai versenyen. Az elmúlt évben Fodor Hajnalka I. helyezést
ért el Kaposváron az állattenyésztés
szekcióban a globális felmelegedés
és fertőző állatbetegségek témakörben készített munkájával. (Felkészítő tanár /továbbikaban FT/: dr.
Mentes Katalin.) A növénytermesztés szekcióban Badics Gabriella a
lakóhelye gombáiról írt anyagával
II. helyezést ért el. (FT: Illés Péter).
A családi gazdaságok tevékenységét mutatta be Debreceni Zsolt, és
kiérdemelte az I. helyezést a Szekszárdon tartott Csapó versenyen.
Tanári segítséget adott dr. Mentes

zést, míg növénytermesztés
szekcióban a II. helyet érdemelték ki. Rédl Cintia és
Papp Erzsébet levenduláról
Katalin, akinek irányításával különdíjat
készítették el az I. helyezést
kaptak a következő
elért pályázatukat. A tudodiákok: Papp Evelin a
mányos Diákkonferencián
lovakról írta le a saját
a „levendulás lányok” a
megfigyeléseit; Szabó
legjobb előadói címet, a
László fürjecskékről
gesztenyés dolgozat előadói
A Tudományos Diákkonferencia helyezettjei:
készített összefoglalót;
pedig összetettben a másoPapp Erzsébet, Rédl Cintia, Tratner Napsugár
Vincze Balázs a mardik helyezést érték el.
és Hingyi Fatime
hahús gasztronómiai
Az SZÉTV-n Török Miklós
szerepével foglalkozott; Szekér a lovas szekcióban Mércz Gábor felkészítő tanára közreműködésével
Marcell a magyar versenyló, Kin- érdemelte ki a különdíjat.
az iskola 12. b osztályából öt tanuló
csem csontvázán látható elváltozá- ugyancsak dr. Mentes Katalin fel- jutott be az országos döntőbe: Papp
sokból írt dolgozatot; Vers Áron a készítő tanár irányításával Hingyi Evelin, Fodor Hajnalka, Czinder
legkeményebb fejű magyar huszár, Fatime és Tratner Napsugár a István, Lőrincz Áron és Szekér
a Kőszegen nyugvó, Mecséry Dániel szelídgesztenye gazdasági és turisz- Marcell. A díjkiosztón Papp Evelin
életét dolgozta fel. Dr. Szajkó István tikai jelentőségét mutatták be. Az vehette át az országos III. helyezéfelkészítő tanár közreműködésével élelmiszeripar szekcióban I. helye- sért járó pénz és tárgyjutalmat.

Ballagtak
Idén 80 végzős tanuló búcsúzott a
ballagás alkalmával a jurisich Miklós Gimnáziumtól. A maturandusok
osztályfőnökeik (Bancsó Andrea,
Domnanovich Dóra, Szeléné Varga
Márta) vezetésével köszöntek el a
339. tanévének végéhez közeledő alma matertől. Az érettségire
bocsátás feltételeit az Arany jános
Tehetséggondozó Program keretében, a nyelvi előkészítő évfolyammal induló angol emelt képzésben,
humán és reál, valamint a két tanítási nyelvű tagozaton szerezték
meg a diákok. Ebbe – idén először
– beletarozik a tanulmányi követelmények teljesítésén túl az ötven

óra közösségi szolgálat teljesítése
is. A ballagási ünnepélyen Keszei
Balázs igazgatói beszédében az

iskola legnagyobb büszkeségének
azt nevezte, ha távozó tanítványai
valaha, allegorikus szilfákká vál-

Jézus mondja: „Ti vagytok a Föld sója!”
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április 29-én búcsúztak diáktársaiktól, tanáraiktól az evangélikus
mezőgazdasági szakiskola végzős
diákjai. Kalincsák Balázsné Varga
Katalin iskolalelkész búcsúáhítaton
arról beszélt, hogy a diákok küldetése, hogy az „élet sójává” legyenek.
A ballagók a Gaudeamus igitur dallamait énekelve bejárták az ismerős
folyosókat, tantermeket, majd az
iskola zászlója alatt átvonultak az
evangélikus templomba. Baranyay
Csaba lelkész kérte Isten áldását a
98 búcsúzó diákra, hozzátartozóikra

hatnak. Legyenek erősek, kitartóak, viharoknak ellenállók. Fogadják
és ápolják hazájuk hagyományait,
gyönyörködjenek a ficánkoló ménesben. Azt is kérte, hogy teremjenek jó gyümölcsöt! Hozzanak létre
olyan értékeket, amelyet a gyermekeiknek és az emberiségnek adnak
tovább. A végzősök szülei nevében
Kővári Lajos, Kővári Edit 13.d osztályos tanuló édesapja mondott
köszöntőt. Benkő ágnes az utolsó
előtti évesek nevében búcsúztatott,
Király Anna végzősként búcsúzott.
Régi hagyományként a kollégistákat képviselve Berta Gréta a
jurisics téren köszönt el a várostól,
és fogadta az évfolyam nevében
Huber László polgármester úr útravaló gondolatait.
és az iskola tanáraira, ezzel vette
kezdetét a ballagási ünnepély.
Rodler Gábor igazgató beszédében
az itt eltöltött évekből elevenített fel
emlékeket, majd Huber László polgármester köszöntötte a végzősöket.
Papp Erzsébet 11/ A osztályos tanuló búcsúzott a ballagóktól. A 12.
évfolyam nevében Horváth Enikő
köszönt el az iskola közösségétől.
A hagyományoknak megfelelően a végzősök képviselői szalagot
kötöttek az iskola zászlajára, majd
a tanulmányaikban, illetve a versenyeken kiemelkedően teljesítő
tanulók vehették át megérdemelt
jutalmukat.
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április 27-én a Dr. Nagy László
EGYMI Speciális Szakiskolája a
megalakulás 25. évfordulóját ünnepelte, amelyen képviseltették
magukat a tankerület iskolái és a
régi dolgozók.
Először a Beszédjavító általános
Iskola kötélugró csapata mutatta be tudását, majd Vajda Attila
(ének) és Farkas Péter (szavalat)
régi diákok léptek a közönség elé.
Az iskola tanulói (Pétervári Enikő
és Dudás Dávid) egy szimbolikus
dallal, Koncz Zsuzsa: Köszönöm
című számával szereztek megható
perceket a hallgatóságnak. Majd a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes előadását láthatta a közönség.

Kőszegi siker
április 30-án Vasváron került megrendezésre a IX. Vers- és prózamondó találkozó Nagy Gáspár tiszteletére „A Költő hazatér” címmel.
Városunkat a jurisich Miklós Gim-

Az iskola jelenlegi életéről, valamint az elmúlt évtizedekről beszélt
Nagy Gábor igazgató, Schlögl István
nyugalmazott, alapító igazgató és
Talabér István, a szakiskola jelenlegi
vezetője. A rendezvény szervezői fotókkal idézték vissza a múltat, kiállításon mutatták be az egykori és a
jelenlegi diákok munkáit. Volt lehetőség személyes beszélgetésekre is.
Köszönet a támogatók segítségéért: Bariska Zsolt, Décsi Lajos,
Ferrosüt Kft., Schott Hungária Kft.,
Gurisatti Péter, Harsányi Zsolt,
Hétforrás Zrt., Horváth András, Ibrahim kávézó, Kaltenecker Lajos,
Kiss Péter, Kollarits Kft., Markovits
András, Polák Norbert, Pusztai Tamás, Stefanich pincészet, Szárnyas
jános, TESCO, Tornyosi Gáborné.
szávicza péterné
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Egészségnevelés az életért
Kőszeg Város Önkormányzata a lengyel Gryfino járás oktatási hivatalával
és a török Konya Tartomány oktatási
hivatalával együtt 2014 szeptembere óta dolgozik együtt az „Egészségnevelés az életért” című Erasmus+
projektben, amelynek egyik szellemi termékét, a Kőszeg Város által
kiadott munkafüzetet mutatták be
április 23-án, a gimnáziumban.
Mindhárom ország pedagógusai
20–20 munkalapot készítettek
különböző tantárgyak tanításához
a felső tagozatos és középiskolás
korosztály számára az egészségnevelés témájában. A konferencia
résztvevői megtöltötték a gimnázium dísztermét, ahol megtörtént a

nyomtatott munkafüzet és annak
elektronikus változatának a bemutatása. A pedagógusok munkáját
segítő munkafüzet iránt civilek és
külföldi testvérvárosainkból érkezett vendégek érdeklődtek. A résztvevők nemcsak megtekinthették a
több nyelven kiadott munkafüzetet,
hanem ki is próbálhatták a játékos
feladatokat, bemutató órákon nézhették meg a munkafüzet használatát, de volt egészségügyi szűrővizsgálat és gerinctorna is.
A szervezés a Kőszegi Testvérvárosi
Egyesület érdeme, a munkafüzet tartalmi részét a gimnázium és a partner intézmények tanárai hozták létre
kreatívan és dicséretre méltóan.

tésen csak négy minősítést osztanak
ki, ezért kiemelt az értéke a kőszegiek által kiérdemelt díjaknak. Dorina

az arany fokozatot nyerte el, Kitti
pedig különdíjas lett. Felkészítőjük
Gelencsér Ildikó. Gratulálunk!

Találkoztak

városokból is (Budapest, Litér, Budakeszi, Szombathely). Régmúlt
barátságok váltak ismét valósággá. Élmény volt számukra, hogy
bejárhatták az egykori iskola (ma
árpád-házi iskola) termeit. A közös
ebéden folytatták a múltidézést, a
tavaszi melegben az ifjúkorra emlékeztető fagylaltozás közben is
előjöttek a régi történetek.

I SKO Lá K

25 éves
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názium két tanulója, Nyul Dorina és
Szlávits Kitti képviselte. Az ország
minden részéről érkeztek versmondók, akik öt korcsoportban, különböző helyszíneken adták elő a „kötelező” Nagy Gáspár egyik művét,
illetve a szabadon választott verset
vagy prózát. A rangos megmérette-

ELADÓ LAKÁSOK!
Kőszegen, a maga nemében egyedülálló lakóparkban kínálok eladásra,
• nappali+2 szobás,
• nappali+1 szobás,
• 3-2-1 szobás lakásokat,
nagy terasszal, akár kertkapcsolattal. A terület
körbekerítve, elektromos sorompóval ellátva
garantálja az ott élők biztonságát. A lakások
magas műszaki tartalommal készültek. Nagy
ablakok, világos terek, élhető zöld környezet.
Azonnal költözhető és nyári átadású otthonok
úgy, ahogy megálmodta – akár minimális önerővel is!

Ár: 9,9 mFt-tól 20,5 mFt-ig.
Érd: Csáki Olga 70/454 1466

április 16-án tartotta meg három
osztály együtt az általános iskolai
50 éves találkozót. Az egykori gyermekek, lányok akkor még a Kossuth
Zsuzsa általános Iskolába jártak.
A találkozóra 45 öregdiák érkezett
nemcsak a Kőszegről, hanem más
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Életet menthet!
Tisztelt Kőszegiek! Tisztelt Vállalkozók!
Az Írottkő Kőszegi Mentőcsoport tagjai az ár-,
belvíz, katasztrófahelyzetek során bekövetkező
események, balesetek elhárításához szükséges
elsősegélyképzésen vettek részt. Az előadó megdöbbentő adatot közölt, miszerint:
„Kőszegen kétnaponta összeesik egy ember
akinek, nincs pulzusa és légzése. A szíve olyan
gyorsan ver, hogy nem képes vért pumpálni a
szervezetébe. A kórházon kívül bekövetkező
esetek nagy részében ez kizárólag elektromos

2016. MájuS 10.

úton kezelhető ritmuszavar. A szívet működtető
elektromos hálózat kaotikus működése mellett
az egyénnek a túlélésre csak akkor van esélye, ha ezt a hálózatot egy szintén elektromos
(defibrillátor) sokk segítségével visszaállítjuk.
Minél gyorsabban, annál nagyobb lesz az esélye
az élethez”.
Mivel, és hogyan tudjuk gyorsan helyreállítani ezt az állapotot Mi laikusok?
Kőszegen sehogy. Szombathelyen 32 olyan
helyszín van a városban, ahol elhelyeztek laikusok számára is kezelhető életmentő készülékeket. Városunkban, csak a mentőben valamint
a Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság doktorszolgálat

Darabos Béla polgármester köszönetét fejezte
ki a jó szándék jegyében megvásárolt készükért
a Banga családnak, akik rendszeresen nyújtanak támogatást a falu közössége számára. A
defibrillátor szolgálja a turistákat, és az egyre
gyakrabban érkező kerékpárosokat.

Lakossági apró
éPÍTÉSI TELEK KŐSZEGEN, a Dr. Ambró
Gyula út végén, a Fehérsáfrány utcában
vízvezetékkel,
szennyvízcsatornával,
csapadékcsatornával, villannyal (900
m2-es, 20 m széles) 6,5 millióért eladó.
Telefon: 06 20 942 3880

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól

gépkocsijában található életmentő készülék.
Tisztelt Kőszegiek! Tisztelt Vállalkozók!
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság és tagjai felismerve ennek a helyzetnek a fontosságát, az ez
idáig összegyűjtött 200 ezer Ft-ot defibrillátor
készülék beszerzéséhez kívánják felhasználni.
Kőszeg Városa is támogatja a beszerzést. Szeretnénk minél több magánszemélyt és vállalkozót megnyerni a nemes cél érdekében.
Támogatásukat a tűzoltóság OTP banknál
vezetett 11747051-20101983-00000000
számlájára történő befizetéssel tehetik meg.
Kőszegi Tűzoltók.

Milos László

Defibrillátor Bozsokon
A Kerekes Üzletház Élelmiszerboltjának (Rákóczi utca 51–52.) előterében a nap 24 órájában
mindenki számára elérhető a defibrillátor. A szív
működésének zavarai esetén a készülékkel életet lehet menteni, Magyarországon a halálozás
vezető oka a hirtelen szívhalál. Az üzletház tulajdonosai, a Banga család ezért döntött a készülék
megvásárlása mellett.
április 9-én Márovics Pál, OMSZ szombathelyi
mentőszolgálat vezető tisztje oktatta a jelenlévőket a defibrillátor használatára. Az érdeklődők
megtöltötték az üzletház emeleti termét. Ezen a
napon közel hatvanan sajátították el az újraélesztés technikáját. A készülék hivatalos átadásakor
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(1945 – 2016)

Éveken keresztül
türelemmel viselt
betegsége után,
elgyengült szívével április 28-án
elérkezett a végső
ponthoz, a – mindenkiben csak a
jót kereső – férfi
befejezte
földi
életét. Tartalmas
életútja végén magára hagyta feleségét, akivel
együtt diákszerelemből alakították ki az erős családi közösséget. Nem várhatta meg a következő
évet, hogy megünnepelhessék az 50. házassági
évfordulójukat. Az elválaszthatatlan pár minden
feladatot együtt végzett, amely április 28-től
megszakadt. Két gyermek, öt lányunoka nevelésében a harmonikus értékrendet követte. Nyugdíjas éveiben a családja adta neki az életerőt.
Dolgos éveiben először a gimnáziumban, majd
az önkormányzatnál művelődési és szociális osztályvezetőként szolgálta a közösséget, szőlővárosát, Kőszeget. A rászorulók bizalommal fordultak hozzá. Művelt emberfőként erősítette a város
kulturális életét, a rendszerváltás idején egyik
pillére volt a testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének, a Kőszeg és Vidéke újság újraindításának,
a város hagyományőrző programjainak. Mindig a
háttérben maradt, csak a célt vitte előbbre.
Mindenkiben csak a jót kereső férfi befejezte földi
életét, örökül hagyta emberségét, lelki békéjét.

+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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Virultak a pipacsok
Ku LT Ú R A

A Dance jam tánccsoport ismét
remekelt a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által rendezett
fesztiválon. A „Pipacsok virulnak
bársony szirmaikkal” koreográfia a junior fesztiválon 3. díjat,
a Szelek szárnyán duó 2. díjat, a
Szürke képzetek 1. díjat kapott. A

25
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ahol kitartásból, alázatból is jelesre
vizsgáztak. Hanák Rebeka beküzdette magát a döntőbe, és a Virágos
rét közepén című koreográfiával az
értékes 4. helyet szerezte meg.
Mindkét csoportos koreográfia 1.
helyen végzett, így automatikusan
kvalifikálta magát a június elején

éves

a Cerka Papírbolt!
Kőszeg, Várkör 39.

Kedves Pedagógusok, Szülők és Gyerekek!
Idén ünnepli a Cerka Papír- és írószerbolt
a 25 éves évfordulóját.
Ebből az alkalomból a bolt előtti területen
május 26-án 10 és 15 óra között
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Lehetőség lesz kipróbálni különféle rajzeszközöket: festékeket, ceruzákat, színes
ceruzákat kreatív foglalkozás keretében
hozzáértő kisegítők vezetésével.
lányok örömét fokozta a technikai
tudásért kapott balettmester gratulációja.
Bizonyítottak a Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége által
rendezett országos bajnokságán,

megrendezésre kerülő EurOpen
Modern Dance Championship-ra.
A sikerek után pihenésre nincs idejük, a táncosok készülnek a nemzetközi versenyekre.
Az eredményeikhez gratulálunk!

BE-JÓ

man”, és a színpadi látványtánc
kategóriában a ÷Sway” Tolnay Ve-

A BE-jÓ Táncegyüttes lányai április
24-én Székesfehérváron, a VI. FEjÉR-KuPA Országos Táncfesztiválon mérették meg magukat, csillagos eredményekkel tértek haza.
Arany minősítést, kupát kapott
a musical kategóriában a ÷That

ronika énekével kísérve. Mindkét
tánc a kategóriájában a legjobbnak számított. Ezüst minősítést ért
el a felnőtt lányok előadásában a
÷Le a kalappal!” című produkció.
A BE-jÓ táncosai május végén a
XXX. Zuglói Táncfesztiválon szeretnék folytatni a sikersorozatot.

„HOGYAN KÉSZÜLÖK AZ ISKOLÁRA”
témában RAJZPÁLYÁZATOT hirdetünk.
A pályázat elbírálása korosztályonként
történik:
1. óvodások
2. alsó tagozatos iskolások
3. felső tagozatos iskolások
A rajzokat május 20-ig
a boltban lehet leadni.
MINDEN PÁLYÁZÓ AJÁNDÉKOT KAP!
Ezen kívül minden korosztályból a három
legjobb pályázat különdíjban részesül.
Eredményhirdetés:
május 26-án a helyszínen lesz.
A május 26-án megjelenő
szülők kupont kapnak,
amivel a szeptemberi
iskolakezdéshez szeretnénk
támogatást nyújtani.
Sok szeretettel vár
mindenkit
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Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara Tavaszi hangversenyével
elkezdődött az ünnepi évad „menetelése”. A hallgatóság megtöltötte a lovagtermet április 23-án.
Az Ifjúsági Fúvószenekar mutatkozott be az első részben (a képen),
majd az „öregek” léptek színpadra.
Nem maradt szabad szék, de nem
érte meglepetés a szervezőket:
„Kőszegen, ha valahol megszólal
a fúvószene, ott villámcsődület
lesz” – mondta Bakos György elnök. Nemcsak a delegációk tagjai,
a megszokott közönség, hanem sok
ismeretlen arc is feltűnt a sorokban.
A közönség lelkesedése megmutatkozott a gazdára találó támogatói
jegyek számában, és a becsületkasszában is gyűlt az adomány.
Ahogyan évek óta lenni szokott,
bemutatták az új zenekari tagokat, köszöntötték az érettségizőket,
azokat, akik nősülés előtt állnak,
vagy éppen befejezték felsőfokú
tanulmányaikat, és természetesen
ezúttal is üdvözölték Pászner jenőt,
aki hamarosan betölti a 91-et.

Pörög a számláló, a koncert napjától
már csak 50 nap volt hátra a június
11-i jubileumi előadásig. A felkészülés jól halad, de el kell mondani,
hogy pont olyan pályázatokon nem
nyert a zenekar, amelyek sikerére
nagyon számítottak. Ennek ellenére
megállapítható: „a jubileumra egyben van a pénz!” Nagyban köszönhető ez a támogató vállalkozóknak,
a városi, a megyei, a minisztériumi
(hárommilliós) támogatásnak. Aki
még szeretné a rendezvény sikerét erősíteni, a zenekar honlapján
(http://koszegifuvoszenekar.hu/
portal/) megtalálja a számlaszámot, és a zenészeknél is kaphatók
még a támogatói jegyek, hogy a
jubileum után is biztonságosan
működhessen a zenekar.
Az anyagi feltételek megteremtése
mellett sok más segítségre is szükség lesz, amikor 24 zenekar forgolódik a városban. „Megszólítottuk az
önkéntes tűzoltókat, tőlük technikai
segítséget kértünk; a Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai fogják
felvezetni a magyar zenekarokat;

FÚ V Ó SZ E NE

Jubileumra készülünk

nagyon köszönjük a darabontok és Várhatóan nagy sikert arathatnak
a borkirálynő, valamint a polgár- a pénteki, 17-i vendégszerenádok.
őrök közreműködését is” – mondta Éjjeli csemegének számít az Ocho
Macho, a Hanság Big Band és a Big
az elnök.
Lesz vásár, melyet az Írottkő Na- Box bevonásával felcsendülő Kőtúrpark szervez, de a jvMK munka- szegről indultunk című monstre
társaival is többször találkozhatunk koncert, melynek főszereplője is a
majd. A zenekar házi ünnepségét zenekar. A következő két nap hájúnius 10–11-én rendezik. A Nem- rom helyszíne, a Károly Róbert tér,
zetközi Fúvószenekari Találkozón, a jurisics tér, és a Fő tér is bőséges
június 17–18–19-én, 1200 muzsi- programmal szolgál.
kus zenél majd. Szlovákok, csehek, június – 24 fellépő együttes – vállengyelek, németek, svájciak, oszt- tozatos fúvószene: Nemzetközi Fúrákok, horvátok érkeznek külföld- vószenekari Találkozó Kőszegen!
ről. A sátor szabo_tuzep2.pdf
ezúttal nagyobb, 1600
Lássuk, halljuk
hát!
1
2016.03.31.
9:20
négyzetméteres lesz.
Tóthárpád F.
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70 éve zenél
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A 91 éves Pászner jenő második
családja – saját megfogalmazása
szerint – a kőszegi fúvószenekar.
A második család tagjai tisztelik
jenő bácsit, megbecsülik a 70 éves
zenész múltját. Kiemelt figyelmet
kapott a tavaszi hangversenyen
(április 23-án), ahol a bariton kürtön játszó zenész alázattal köszönte
meg a közönség tapsát (fotó). Már
évekkel ezelőtt fontolóra vette, hogy
életkora miatt felhagy a zenéléssel,
de a zenekar tagjai kérték, hogy
maradjon Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara 150. évfordulójáig.
Amikor április 27-én órákon át beszélgettünk, jenő bácsi azt ígérte,
hogy az idei év végéig még zenél,
majd azt követően csak „kültagja”
marad a zenekarnak. Menetzenét
már nem vállal, de egy-egy koncert
valóságos felüdülés számára. Kerékpárral vagy gyalog, de elmegy
a zenekari próbákra. Méltósággal
viseli a zenész egyenruhát, amely a
közösséghez való tartozását jelenti.
Ifjúkorában a mezei munkából hazatérve hallotta, látta, hogy a Fő
téri a fúvós térzenéken sokan gyűltek össze. 1946-ban hívták meg a
zenekarba. Az érdeklődése legyőzte
a képzettsége hiányát. A Tábornokház udvarán lévő próbateremben
hangok, bemutatott kézmozdulatok
alapján tanult meg zenélni. Ebben

Kőszegi sör
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április 29-én a Zwingerben mutatták be a Kőszegi sör első palackjait.
A kézműves gyártású sörből 1200
litert főztek, amely már másnap este
hiánycikk lett. Néhány belvárosban
lévő vendéglő, kereskedelmi egység
forgalmazta, a májusfa állításakor
több asztalon díszelgett a különlegesség. Kiss András tájékoztatása
szerint megrendelték a következő
főzetet, alapvető cél, hogy állandóan kapható legyen a városban.
Az egykori kőszegi sörgyár első
főzetét 120 évvel ezelőtt, 1896.
május 9-én mutatták be. Erről már
Bariska István beszélt a Zwingerben
tartott bemutatón. Elmondta, hogy
a kőszegi sörgyártás történetét
szakmai alapossággal Söptei Imre

sokat segített a baráti közösség,
akikkel együtt mentek a zenés
felvonulásokra, meghívás alapján
– fúvós zenével színesített – születésnapokra, baráti találkozókra.
A ’40-es évek végétől már osztályidegen lett az uraknak játszott
polka, vagy induló, de a fúvósok
– Kovács Ferenc karmester vezetésével – zenészek maradtak. Az évek
során változtak a karnagyok, jenő
bácsi maradt. A társak közül sokan lettek katonazenészek, hiszen
ehhez is jó alapot adott a kőszegi
fúvós előélet.
Pászner jenő 1925. július 13-án
született Kőszegen, a korábbi háziorvosi rendelő udvari részén levő
levéltárvezető dolgozta fel. A századforduló változásai indokolták,
hogy az ötlettől két év elteltével
elkészüljön az első kőszegi sörfőzet.
a gyártás helyszínének (a jelenlegi
87-es út melletti autómosó helyén)
kiválasztásában a kőszegi víz meghatározó volt. A századfordulón növekedett a sörfogyasztás, elindult
a nagyüzemi gyártás, az üzemek
felvásárlása, ennek lett az áldozata
a kőszegi sörgyár.
A Kőszegi sör létrehozása, az ötlettől a pohárba kerülésig, minden elismerést megérdemel, amelyben a
motor szerepét Kiss András vállalta
magára. Kovács Krisztián sörfőző
mesterrel Európában is ritkaságnak
számító sörkülönlegességet hoztak
létre. A „Bécsi Lager” sör, amelyet
a kőszegi sörgyárban is főztek, egy
könnyed típus, nincs keserű íze,

lakásban.
Rendőr
vitte az érkezéséről
szóló hírt a bábaaszszonynak. Hatgyermekes
családban
nevelkedett. Húga
születésekor már a
Kőszegfalva mellett
lévő mezőn dolgozott.
A várandós édesanyja
még kivitte az ebédet
az aratóknak a Barakknál lévő lakásból, aztán délután
megszülte a lányát,
jenő bácsi testvérét.
A köznyelv Barakként ismeri a Felsőgyöngyös-híd után,
jobbra lévő területen
a ’30-as években megépített házakat, amelyekben szegény családok éltek. A Pászner család egy
egylégterű, 7x3 méteres épületet
kapott meg. A hegyekben gyűjtögették a száraz ágfát, azzal tüzeltek.
Létezett náluk szegényebb, ismerős
család is, nekik ajándékoztak egy
kályhát, amit jenő bácsi tolt el talicskán Szombathelyre. Pásznerék
életében nagy változás volt, amikor 1943-ban a sokgyermekes
családoknak épített ONCSA-házak
egyikébe költöztek. Alkalmi munka
egyikeként a favágás jelentette a
létfenntartást. Tizedrészért arattak.
jenő bácsi 15 éves korában kaszával vágta a rendet, segédmunkás

volt házépítéseknél, kitanulta az
asztalos szakmát, 1951-től dolgozott a Bútorszövetgyárban először
szövőként, majd a szakmájában.
Innét ment nyugdíjba 1985. július
13-án. A munkatársaktól intarziás
fadobozt kapott emlékül. Ebben,
és a saját maga által, tanulóként
készített dobozokban tartja a fúvós
múltját őrző fotókat, amelyeket a
koncertutakon készített. Ragaszkodik az egykori munkahelyi közösségéhez, a nyugdíjas klubon
keresztül őrzik meg az emlékeket.
Az idejét beosztja, érdekli a sport,
fizikai állapotát kerti munkákkal
teszi próbára. Nemcsak a saját gyümölcsösében dolgozik, hanem segít
másoknak is. Kitartóan vágja a füvet a domboldalon kézi kaszával.
Ezt a szerszámot szokta meg, ehhez
ragaszkodik, a telefonkészülék távol
áll tőle. Mariann lányához pontosan érkezik ebédre, László fiához is
rendszerint elmegy. jenő gyermeke
távol él Kőszegtől, de gyakran viszszatér a szülőföldjére. jenő bácsi
szeretettel beszélt a hat unokájáról
és a kilenc dédunokájáról.
Szavai szerint sokra értékeli az
életet, amelynek része a cserkészet. A csapat alapító tagja köszöni
a mai fiataloknak, hogy meghívják
a rendezvényeikre. Szülővárosáról
egy módosított idézettel beszélt:
„itt születtem ezen a szép kőszegi
tájon”.
Kámán z.

jellege malátás, alkoholtartalma
5,2%, amely 1%-kal is több lehet
a nagyüzemű gyártásokhoz képest.
Az ízét elfogadták a fogyasztók.
Az ötletgazda gondoskodott arról,
hogy a sörhöz helyi étel is tartozzon, amit Sass Dani gasztroblogger

alkotott meg. A szakács sörben pácolt csülökhöz gesztenyés
krumplifánkot és mazsolás savanyú
káposzta pürét tervezett. Az étel
fogyasztható lesz néhány kőszegi
vendéglőben.
Kz
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Julija Brezovich nudi počasnim gostom
kiseške kolače

likera, meda – do prvi put
izlaženoga orihovoga ulja i
svetomarske čipke. Mimohod kroz ulice Orehovice
peljala je Zrinjska garda
Čakovec uz pratnju Skandal benda. Novost je bila
u kulturnom domu po prvi
put izlažena izložba starih
slika ča je samo početak
jedne kasnije izdaće općinske monografije.
Na kulturnoj smotri u preZrinjska garda ÷Čakovec“÷peljala je mimohod
punoj dvorani nastupio je
i pjevački zbor Zora iz Kisega i – ovim putem
sa međimurskim pjevačkim buketom – je iznenadio domaćine. Druženje se je nastavljalo uz
ukusnu vičeru, uz slatkiše „Orehijade” uz kapljice raznih pića.
Skandal bend je nudio nezaboravnu muzičku
ponudu za tancanje i dobro raspoloženje.
Vidimo se u povratnoj posjeti na Festivalu trgadbe u Kisegu!
Magyar nyelvű beszámolót e lapszámban
Tóthárpád Ferenc tollából olvashatnak az
esemény iránt érdeklődők.

Marija Fülöp Huljev

Német nemzetiségi hírek
Besuch von Studentinnen der Pädagogischen Fakultät Elek Benedek
der Westungarischen Universität aus Ödenburg/Sopron
Am 22. April statteten zukünftige zweisprachige Kindergärtnerinnen einen Besuch im Zentralkindergarten und in der Grundschule Béri
Balog ádám ab. Die Studentinnen hatten die
Möglichkeit, die zweisprachige Nationalitätenerziehung im Kindergarten zu beobachten und
eine deutschsprachige Durchführung zu erleben.
In der Grundschule zeugten die deutschsprachigen Vorstellungen der Schülerinnen davon, wie
reich die Ernte der Arbeit ist, die die Lehrkräfte
an der Schule führen. Wir konnten zwei lustige
schwäbische Lieder mit Instrumentalbegleitung
und ein Gedicht aus der ungarndeutschen Literatur anhören.
Festen Bestandteil unserer Exkursion bildete
der Besuch der Gedenkstätten von Schwaben-

dorf, wo wir auch den berühmten Schwabendorfer Faschingskrapfen „cigenudli“ verkosten
konnten.
Wir hoffen, dass die Möglichkeit wiederholter
Besuche noch lange bestehen wird.
Zsófia Babai
*
A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek
Pedagógiai Karának végzős német nemzetiségi
óvodapedagógus hallgatói 2016. április 22-én
látogatást tettek Kőszegre és Kőszegfalvára. A
leendő óvónők a Központi Óvoda német nemzetiségi csoportjánál és a kőszegi Béri Balog ádám
általános Iskolában tettek látogatást. Láthatták,

Prijatelji: Šandor Petković, Branko Sušec
i Imre Harsanyi

hogy milyen a pedagógusok révén elvégzett
munka gyümölcse. A tanulmányút folytatása
annak a jó kapcsolatnak, amely lassan egy évtizede áll fenn a soproni hallgatók és a Kőszegfalvi
Nemzetiségi Kórus között.
E találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy
a leendő német nemzetiségi óvodapedagógusok munkájuk során hitelesen adhassák majd
tovább a rájuk bízott gyermekeknek a német
nemzetiségi hagyományokat.
Reméljük, hogy a látogatások még sokáig
folytatódnak.
Kőszegfalvi Ágnes
*
Májusi programjaink:
• május 13. német nyelvű fatimai mise és
körmenet /jézus Szíve templom
• május 21. „Heimattreffen” németek találkozója /Szentgotthárd
• május 22. gyalogos és buszos zarándoklat Steinberg-Dörflbe/Ausztria BründelKapelle

KŐ SZEGI N ÉMETEK

Ako se neki festival po treti put organizira, polako moremo reć da je obljubjen i poznat nastao.
Programi „Orehijade” aktiviziraju i vabu mjesne
ljude, okolicu i znatiželjno dojdu na poziv i prijateljska društva iz raznih zemalj. u organizaciji Općine Orehovica i KuD-a Fijolica u subotu
otpodne 23. aprila održan je III.Festival oreha i
sega kaj kcoj ide u međimurskoj Orehovici.
Kiseška Hrvatska samouprava pod peljačtvom
Šandora Petkovića sa svojim pjevačkim zborom
„Zora” – koga dirigira Imre Haršanyi – su isto
sudjelovali na ovom programu.
Prvi dio ove manifestacije omogućio je upoznavanje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstva. Bilo je tamo svega. Od kolača,

KŐ SZ E GI HO RV á TO K

Kisežani na III.Orehijadi
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Kokas Katalin és Vásáry Tamás hangversenye
Ku LT Ú R A

A koncertlátogatók bizonyára sokáig emlékeznek még a Kelemen
Kvartett Újévi koncertjére.
Szinte az őrületig fokozódó hangulattal zárult az emlékezetes hangszínházi est, írtuk róluk januárban.
Az együttes hölgytagját, Kokas Katalint (hegedű) újra hallhatjuk Kőszegen. Május 26-án – egy budapesti koncertet követően – Vásáry
Tamással (zongora) lép színpadra
a lovagteremben. Egy ifjúsági ma-

tinénak és egy esti előadásnak ad
helyet a jvMK. (Két-három fiatallal
várhatóan mesterkurzusra is sor
kerülhet.)
A koncertkörút öt helyszínén, így
Kőszegen is, a lovagteremben
felcsendülő műsorban válogatást
hallhatunk Mozart, Beethoven,
Schubert, Brahms hegedűre és
zongorára írott legszebb műveiből.
Kokas Katalin (a képen) Liszt és
junior Prima díjas hegedűmű-

Kaszinó

alatti szecessziós ház adott otthont a
nyugdíjasként alkotó szerzőnek, aki
itt is nyugszik a kőszegi temetőben.
Az előadó ismertette Reményi Ferenc pályáját, elmondta, hogyan
talált rá a kéziratra, ismertette az
egyedülálló írásmű tartalmát és
szerkezetét. Ezt követően a kőszegi polihisztor úti leveleiből idézett
szemléletes példákat. Meghallgathatta a közönség a szerző nagybátyja, Reményi Ede világhírű hegedűművész kalandos világkörüli
útjának leírását, vagy Rabindranáth
Tagore Nobel-díjas indiai költő, író,
zeneszerző, festő rezidenciáján tett
látogatásának történetét.
Az est másik vendége, Kékesi Gábor elmondta, hogy mennyire inspiráló volt számára a Don Quijote.
Beszélt műve születéséről, amely a
Szombathelyi Képtár tulajdona. A
közönség közelebbről is megtekinthette az alkotást az est második részében, ahol kötetlen beszélgetésre
is lehetőség nyílott.
uA

A Kőszegi Polgári Kaszinó emlékezett meg Miguel de Cervantes halálának 400. évfordulójáról Rakos
Miklós zenetörténész mutatta be
Reményi Ferenc: Cervantes élete és
munkái című művét. A hagyatékból
előkerült könyvet a zenetörténész
rendezte sajtó alá, és jelentette
meg a spanyol költő haláláról való
megemlékezésre időzítve. Az est
további vendége volt Kékesi Gábor
szobrászművész, aki magával hozta
Don Quijote című alkotását is.
Németh jános, a kaszinó elnöke
bevezetőjében elmondta, hogy számos nagy jelentőségű történés, a
magyar történelem nevezetes eseményei kapcsolhatók Kőszeghez.
Itt fejezte be pályáját, és telepedett le a Monarchia neves utazója,
a haditengerészet ezredese, akinek
hagyatékából került elő a Cervantes
élete és munkássága címen megjelent mű. A Chernel utca 18. szám

Hungarikumok
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A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior alkotócsoportját látta
vendégül a Csók István Művészkör
Egyesület május 7-én az Írottkő
Hotel aulájában. A szentendrei fotóművészek Hungarikumok címmel hozták el 92 képből álló öszszeállításuk 42 alkotását. Kőszeg a
vándorkiállítás nyolcadik állomása.
A „seniorok” közül személyesen
hárman (Milos józsef, Módos Gábor és Németh Andrea) találkoztak a csekély számú közönséggel.

Huber László nyitotta meg a tárlatot. Megköszönte, hogy az értékes
anyagot – amely június 4-ig még
megtekinthető – elhozták Kőszegre, és reményét fejezte ki, hogy a
hungarikumok sora a Szőlő Jövésnek Könyvével is bővülni fog.
A falakon megjelent a magyar
szürke, a Hortobágy, Badacsony, a
Gundel … és Hollókő is.
A megnyitón Tánczos Krisztofer
(ének), Kállai judit (fuvola) és Pethő
judit (gitár) közreműködött.
táF

vész, 2004-től a Liszt Ferenc
Zeneakadémia docense, a
Kelemen Kvartett alapító
tagja. A jól ismert zongoraművész, Vásáry Tamás a
Nemzet Művésze, Kossuthdíjas zongoraművész és karmester, a többi mellett az
Örökség Díj, a Bartók Béla –
Pásztory Ditta-díj, a Pro-Arte
Díj tulajdonosa is.
táF.

Kiállítás
Május 6-án a jurisics-vár földszinti kiállítótermében nyitották meg
Radnai Endre: „Ahogy én látom”
című kiállítását, amely május 29-ig
tekinthető meg. A rendezvényt a Kőszegi Művészeti Egyesület szervezte, amelynek titkára, Oroszné Kupi
Teréz mondott köszöntő szavakat.
Huber László polgármester a kiállító művész sokrétű tevékenységéről,
közéleti szerepléseiről. beszélt. So-

kan ismerik az alkotót, a testi bajok
gyógyítóját, aki a megyei kórház
alapítványának kuratóriumi elnöke. Radnai Endre a látható világot
mutatja meg alkotásaiban, amit a
kiállítás címe is jelez. Megörökítette
utazásainak élményét, ihletet adtak
a művész számára Kőszeg festői
részletei is. Az elhangzottak szerint
„ezekkel a festményekkel együtt
lehet élni”, és érdemes elidőzni az
alkotások előtt, hogy a részletekben
az összességet vegyük észre.
Kz

Concordia
április 10-én Budapesten a 30
éves Bárdos Alapítvány és kórusának vendége volt a ConcordiaBarátság Énekegyesület. Az énekesek a Bárdos Lajos Zenei Hetek
nyitórendezvényén mutatkoztak
be sikeresen. Az egyesített kórus
a Mátyás-templomban rendezett
szentmisén Bárdos Lajos Missa
Tertia c. művét énekelte, és a liturgiát éneklésükkel tették színe-

sebbé. A megemlékezés részeként
a Nemzeti Sírkertben Bárdos Lajos,
Kodály Zoltán és Bartók Béla sírjánál tisztelegtek.
A rendezvény nyitókoncertjén városunk énekkara öt helyi kórus
társaságában lépett fel a budapesti Szent Imre Gimnázium dísztermében. Szilágyi Miklós karnagy
vidám hangulatú műsort állított
össze, melyben része volt Bárdos
Lajos egyik műve is. A produkció
hatalmas élményt nyújtott a partnerkórus tagjai, illetve a közönség

Örökre szól és egyetemleges
április 20-án Chernel Kálmánról,
a helytörténész, a polihisztor halálának 125. évfordulójáról – amely
április 21-e – emlékeztek meg a
nevét viselő városi könyvtárban. A
széksorokat megtöltő közönséget
Lajos Tiborné igazgatónő köszöntötte. Huber László polgármester arról
beszélt, miért és hogyan vehette
fel Chernel Kálmán nevét 32 évvel
ezelőtt a város intézménye. Az épületet 1984. március 26-án adta át
a kulturális miniszter, a kulcsokat Simon Gizella akkori igazgatónő vette
át. Révész józsef múzeumigazgató a
polihisztor életéből a helytörténész
tevékenységét emelte ki. Chernel
Kálmán (1822–1891) fegyverrel
védte a ’48-as szabadságeszméket, lelkileg is megtörte a világosi
fegyverletétel. Részt vett 1861-ben
a helyi politikai küzdelmekben, de

ezt követően a tudomány irányába
fordult. Tizenhárom év ráfordításával adta ki a „Kőszeg szabad királyi
város jelene és múltja” című kötetét,
amely mostanra már fel nem lelhető
városdokumentumokat is tartalmaz.
Dr. Balogh Lajos a polihisztor ornitológus tevékenységét emelte
ki. Chernel Kálmán a várárokban
nevelt 800 különféle rózsafajtát,
amelyek száma meghaladta a kétezret. Saját megfigyelései alapján
rögzítette a Kőszegi-hegység gombavilágát. Terjesztette a kőszegi bor
jó hírét, felhívta a figyelmet az öreg
gesztenyefára. (Amikor a fát kivágták /1981-ben/ 485 éves lehetett,
a törzs kerülete 14 méter volt.) Dr.
Balogh Lajos a következőképpen
fogalmazta meg Chernel Kálmán
életútját: „amit alkotott örökre szól,
és egyetemleges”.
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számára. A koncertet az összkarok
lenyűgöző hatású éneklése zárta.
Városunk közönsége június 11-én,
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara
jubileumi hangversenyén találkozhat a kórussal, amikor – régi
kapcsolatot életben tartva – a

Concordia-Barátság Énekegyesület
is színpadra lép Szilágyi Miklós karnagy művének ősbemutatójával.
Éppen ezért a kórus úgy döntött,
hogy a meghirdetett nyárköszöntő
koncertet nem rendezi meg.
Fotó: Veres Márta

Találkozó

a BE-jÓ utánpótlás csoportja, a
Kisgöncöl és a Budaker Quintett.
Több kórus is megemlékezett a
Bartók-emlékévről. A gimnázium
kamarakórusa ősbemutatót is tartott, először hangzott fel Bősze Éva
és Csárics Sándor: Zenél az egész
világ című műve. A megzenésített vers 2001-ben jelent meg „A
zene titkai” c. kötetben, majd elkészült a háromszólamú kórusmű.
A kórustalálkozó befejezéséül az
összkar előadásában a Viva, viva
la musica című kánon hangzott fel
Stefanichné Szerdahelyi Éva vezényletével.
A találkozó végén az igazgatónő
köszönetét fejezte ki a részvételért,
a színvonalas produkciókért.

április 21-én a Bersek iskola
szervezte meg a Dr. Nagy László
EGYMI dísztermében a XIII. Szent
György-napi énekkari találkozót.
Az összkar előadásában hangzott
el Rátkay: Szt. György himnusza,
kísérték a Budaker Gusztáv Zeneiskola fúvósai Csárics Sándor vezetésével. A rendezvényt megnyitotta
Kovácsné Szabó Éva igazgatónő.
A találkozó keretében színpadra lépett az árpád-házi iskola, a Balog
iskola alsós és nemzetiségi énekkara, a jurisich Miklós Gimnázium
kamarakórusa, és a házigazda
énekkar. A produkciót színesítette

www.kastelykertlakopark.hu

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

+36 70 681 1168
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9730 KŐSZEG, Várkör 25.
pizzaexpressz:

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

Pizzák

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.
Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

690 Ft
850 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
950 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1190 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1450 Ft

890 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1050 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1100 Ft
1150 Ft
1150 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1200 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1290 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1450 Ft
1550 Ft

1390 Ft
1950 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2150 Ft
2200 Ft
2200 Ft
2200 Ft
2250 Ft
2250 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2300 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2350 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2390 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2650 Ft
2750 Ft

Péntek, szombat, vasárnap teljes kiőrlésű lisztből készült pIzzáK is kaphatóak!
sALátáK

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

1. pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. salame picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling)
14. songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán)
23. bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni)
25. ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. pizza a’la rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma)
29. Calzone a’la roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”)
33. pizza a’la tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika)
34. pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika)
36. salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma)
37. pizza e prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella)
38. pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. pizza tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt)
40. Corpus delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. pizza popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. pizza italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)
43. pizza garnela (Paradicsomszósz, oragano, garnéla, citromkarika, mozzarella)

1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
2. tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel)
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel)

1010 Ft
1310 Ft
1310 Ft
1310 Ft
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A Hajnal és a Hősők

Kicsiny közösség nagy terve

Harmadik alkalommal vett részt a
Zora (Hajnal) Nemzetiségi Kórus
Drávadiósdon (Orehovica) a Diófesztiválon, hogy képviselje a magyarországi horvát kisebbséget az
anyaországban.

A Kőszegi Evangélikus Egyházközséghez tartozó kiszsidányi leánygyülekezet imaházának és egykori
tanítólakásának felújítására, közösségi ház, illetve pihenőház kialakítására kezdődött el adománygyűjtés két évvel ezelőtt.
Egy többfunkciós épület kialakítását tervezzük, amely egyszerre
szolgálja a gyülekezet hitéleti céljait az imaház és a közösségi terek megújulásával, valamint az itt
pihenő vendégeket is a tetőtérben
matracos szállással, mely alkalmas
kisebb ifjúsági csoportok rövidebb
táborozására.

szerepeltek orosz és roma nemzetiségű együttesek is.
Drávadiósd ezt az ünnepét a dió
ünnepeként jegyzi. Ekkor a kézműves termékek mellett a különféle diós süteményeké és italoké a

Az egyházközség megvásárolta
az épületnek egykor magánkézbe
került tanítólakás részét, és a helyi önkéntesek, a kőszegi férfikör
valamint az ifjúsági csoport segítségével megtörtént a külső majd
a belső vakolat leverése, a terület
előkészítése is. Istentiszteleteinket
most a faluházban tartjuk ideiglenesen. Reménykedünk pályázatunk pozitív elbírálásában, hogy a
csodálatos helyen, a patakparton,
forrás közelében levő ingatlan mihamarabb helye lehessen a lelki
töltekezésnek.
baranyay Csaba
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Zarándoklat június 4-én
„Pjevački zbor Zora Kőszeg” (Zora
kórus Kőszeg) – hirdette a tábla miközben a felvonulók között
– tamburazene kíséretében – végigvonultak a település utcáin. A
vásárral egybekötött népünnep,
a „fesztivál” egyik főszereplője is
a Zora volt. Műsorukat a junaki
(hősök) együttes kísérte. A tizenkét
fellépő művészeti csoport között

„főszerep”. A diópálinka és a helyi
diólikőr kóstolgatása – a receptjét
megosztották a kőszegiekkel – jó
alkalmat szolgált a tapasztalatcserékre, a barátságok elmélyítésére,
és az újabb kapcsolatok megteremtésére is. Az orehovicai barátok
várhatóan szüretkor viszonozzák a
kőszegiek látogatását.
táF

A bucsui átkelő után lévő osztrák
faluba, Schachendorfba zarándokolnak a gradistyei horvátok.
Reggel nyolc órakor indulnak el
Horvátzsidányból, majd 10 órakor
találkoznak a kőszegiekkel, és szívesen látják a csatlakozókat. Délután 17 órakor Schachendorf falu
közepén lévő Szűz Mária-szobornál
várják őket a helyiek a más településekről érkezőkkel együtt. Ünnepélyesen vonulnak be a templomba
lelki ájtatosságra, magyar és horvát
nyelvű szentmisére. Egy vándor-

körút részeként ebben az évben
Schchendorfban őrzik a Máricellben
található Szűz Mária kegyeleti emlék másolatát. A vándorkörutat
Horváth Ignác geresdorfi plébános
indította el 1923-ban. Magyarországra, Horvátzsidányba először
1994-ben érkezett, majd több magyar település is részese lehetett a
kegyelet emlék fogadásának. Ezekről a településekről június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján, Trianoni-diktátum évfordulóján indulnak zarándokok Schachendorfba.

A segítség példája
A kőszegi Evangélikus Szakképző Iskola felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre a szakiskolát
végzettek középiskolájába:
Amit kínálunk:
• Intenzív felkészítés az érettségi vizsgára
• Képzési idő 2 év
• Nappali (igény esetén esti) tagozat
• A szakmai vizsga eredményét választható
érettségi tantárgyként beszámítjuk, így csak
négy tárgyból kell érettségi vizsgát tenni.
A belépés feltétele szakiskolai bizonyítvány.
Érdeklődés és jelentkezés:
Tel: 06-94/562-110; 06-20/311-3286
E-mail: teki@teki.sulinet.hu

A Kőszegi Evangélikus Férfikör segítségnyújtás szándékával 2011.
december 16-án alakult meg, és
az önkéntesen vállalt feladatukat
jó szándékkal végezték a megelőző időszakban is. Az egyház
szeretetotthonában szakismeretet
nem igénylő fizikai munkákat vállalnak el. Legyen az bútorszállítás,
lakószoba berendezése, mázolás,
műpadlózás. Hathatós segítséget
adnak a beköltözéshez. Az egészségükben meggyengült gyülekezeti
tagok számára otthonukba vitték a
speciális ápolási ágyakat, amelyet a
szeretetotthon adott kölcsön. A rászorultak számára segítséget adnak
az akadálymentesítésben, különböző fizikai munkákat vállalnak a
társak érdekében. A férfikör tagjai
ott vannak, ahol segítségre van

szükség, a műemlék templomuknál
adódó munkákat rendszerint elvégzik, a katolikusokkal együtt verték le
a vakolatot a temető kápolnájában.
A taglétszámuk mostanra már
megközelíti a harminc főt, szívesen
várják az új tagokat is, a régiekkel
együtt mindenki a közösség értékes tagjává válik. Több éves közös
feladatvállalásuk után alapították
meg a férfikört. A közösség ereje megnyilvánul a közös programokban, a havi összejöveteleken.
Igeolvasás mellett meghallgatnak
egyháztörténeti előadásokat, maradandó élménnyel térnek vissza a
– bakancsos vagy buszos – kirándulásokról. Irányadóak számukra
Pál apostol szavai: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
Kz
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Programajánló

150 éves jubileum

Május 14.

Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara szeretettel meghívja Önt és
kedves Családját a 2016. június 10–11. között megrendezésre kerülő 150 éves jubileumi ünnepségére.

KÁIVRÉÁSZ
NYT
Ü NE
Ű T

Emlékhelyek napja – A Történelmi Emlékhely
Jurisics-vár csatlakozása az országos kezdeményezéshez. Aznap fél áron lehet a Jurisics-várat látogatni.
Május 15.
11.00 – 18.00 Nyitott Pince Nap
Május 17.
18.00 Jurisics-vár lovagterem ANZIX a Sárvári Fotókör kiállításának megnyitója.
Május 18.
Nemzeti Bor Maraton – Jurisics-vár külső udvar és
KÖSZHÁZ 14.30 – 16.00 óra.
Május 22.
Dance Jam – évzáró Jurisics-vár lovagterem.
Május 24.
Gyerekbérlet – Gabi és a repülő nagypapa Jurisicsvár lovagterem 10.00 és 13.30.
Május 26.
Kokas Katalin és Vásáry Tamás hangversenye
	Jurisics-vár lovagterem.
Május 29.
Városi Gyereknap Jurisics-vár 13.00–17.00
A rendezvény alatt ingyenes ugrálóvár, kézműves foglalkozások, bemutatók.
Május 29.
Hősök napi megemlékezés Jurisics tér 19.00.
Június 3.
Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas díszlet és jelmeztervező kiállítása – Jurisics-vár lovagterem.
Június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés, koszorúzás. Utána a Kőszegi Vonósok koncertje a Jurisicsvár lovagtermében „És mégis él a Magyar” címmel.
Június 5. 	BE-JÓ Tánccsoport évzáró – Jurisics-vár lovagterem.
Június 8.
TI-TI-TÁ – Pöttöm színház (báb-zene-játék)
	Jurisics-vár lovagterem 10.00.
(belépőjegy: 1.500 Ft egy gyermek és egy felnőtt)
Június 15. 	Botrány az operában – vígjáték (esőnap június 16.)
Kőszegi Várszínház 20.30 (belépőjegy: 3.500 Ft)

Bormaratonisták
Május 18-án szerdán 14.30 –
16.00 óra között Kőszeg-hegyalja értéktára mutatkozik be a II.
Nemzeti Bor Maraton keretében
a Jurisics-vár udvarán. A Szombathelyről érkező kerékpárosokat Huber László polgármester,
Majtényi László a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke, és Bilics Enikő
borkirálynő fogadja. A rendezvény
különlegessége, hogy Kőszeg város
egyedülálló értéke, az 1740 óta
vezetett Szőlő Jövésnek Könyve

belépőjegy nélkül megtekinthető,
és digitálisan lapozható. Révész
József múzeumigazgató 15 órától
tart előadást a bor történetéről.
Színpadra lép a Bozsoki Kökörcsin
Egyesület és a BE-JÓ Táncegyüttes.
Bemutatják a környező falvak jellegzetességeit, lesz borkóstoló is.
A kerékpárosok 15.35-kor – Jurisics
Miklós szobrától – a Kőszegi Darabontok puskalövéseire indulnak
tovább Sopron felé.
(www.nemzetibormaraton.hu)

Júniusban Malacfesztivál
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Június 24–25-én tartják Pusztacsóban az V. Nemzetközi Falunapi
Malacfesztivált.
Első nap 20 órakor gyújtanak tábortüzet, a szalonnasütés hangulatát színesítik a Boglya zenészei,
táncosai. Másnap, szombaton a jó
ebédhez szól a nóta perceit gyermekműsorok követik, amelyben
Pap Ritáé a főszerep. Bodnár Atti-

la műsora 16.00 órakor kezdődik,
majd 17.00 órakor Aradszky László
lép a színpadra. Este kezdődik Peti
Ati Duó éjszakába nyúló koncertje.
Szombaton kora reggeltől sülnek a
malacok, a húsokat délutántól lehet kóstolni. Déltől bőséges programkínálat várja az érdeklődőket,
a szervezők figyelmet fordítottak a
gyermekek szórakoztatására is.

2016. június 10. péntek
15.00 Néma menet a város utcáin a temetőig, emlékezés az elhunyt
karnagyokra, zenésztársakra. Beszédet mond: Bakos György
elnök
16.30 Villámcsődület a Fő téren – Elhangzik a Magyar Himnusz
17.00 	Jurisics-vár lovagterem – Jubileumi Díszközgyűlés; Köszöntők
Söptei Imre: 150 éves Kőszeg Város Fúvószenekara című könyv
bemutatása; Jubileumi Díszoklevelek átadása a zenekari tagoknak
2016. június 11. szombat
11.00 	Jurisics-vár Múzeum: A 150 éves Kőszeg Város Fúvószenekara című kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond: Révész József
igazgató
18.00 Jurisics-vár belső udvara (rossz idő esetén a lovagteremben) Jubileumi Díszhangverseny. Közreműködik: Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara, a Concordia – Barátság Énekegyesület és Kiss
Márton zongoraművész. Vezényel: Csárics Sándor, Dohos László és Szilágyi Miklós karnagy.

„Ezren fújják ezerrel”
avagy 150 éves Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
2016. június 17. péntek
20.00 Kiss János lakótelep, Fő tér, Rőti-völgy
Szerenádok a vendégzenekarok közreműködésével
21.30 Rendezvénysátor (Károly Róbert tér): Kőszegről indultunk
koncert. Közreműködik: Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara,
Ocho Macho, Hanság Big Band, BigBox.Vezényel Szilágyi Miklós karnagy
2016. június 18. szombat
9.00 Fő tér – Vendég zenekarok zenés fogadása
Köszöntőt mond: Huber László polgármester,
	Ágh Péter országgyűlési képviselő, Bakos György elnök
1200 zenész előadásában hangzik el három induló;
vezényelnek: Csárics Sándor, Dohos László, Szilágyi Miklós
12.00 az Írottkő Natúrpark településein és Kőszeg vendéglői előtt –
Fúvószene délidőben
16.00–24.00-ig Fő tér, Jurisics tér, Rendezvénysátor
Nemzetközi Fúvós Show
2016. június 19. vasárnap
10.00 	Jurisics tér, Rendezvénysátor
Búcsú térzenék a vendégzenekarok részvételével
A rendezvény ideje alatt kézműves vásár a Fő téren és a Jurisics téren.
Információ: www.koszegifuvoszenekar.hu

Csillagászat
Június 9-én (csütörtökön) 17 órától
tartják a csillagászati szabadegyetem következő előadását, „Csillagászati navigáció Noétól Cook
kapitányig” címmel a Chernel

Kálmán Városi Könyvtárban. Előadó
Matisz Attila. Az előadás résztvevői
megismerkedhetnek a régi navigációs módszerekkel és a korabeli navigációs eszközökkel, (asztrolábium,
oktáns, szextáns Jákob-bot stb.)
amit az előadás végén ki is próbálhatnak. Részletek: www.gae.hu
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Megemlékezés

Könyvtári hírek

A Kőszegi Európa Ház Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a május 11-én 18
órára, az Árpád tér 13. sz. alatti
ház előtt tartandó pár perces
megemlékezésre. A szervezők kérik, hogy mindenki hozzon magával
egy szál gyertyát!
Előzmény: 2010. július 23-án a
Kőszegi Polgári Kaszinó kezdeményezésére Gunter Demnig német
művész botlatókövet helyezett el

A könyvtár szövegtárgy készítésére kiírt pályázatára 33 pályamű érkezett. Az zsűri (tagjai dr. habil Fűzfa Balázs irodalomtörténész, egyetemi
tanár, Széplakiné Tamási Gabriella üvegművész és Trifusz Péter, grafikusművész) mindhárom kategóriában a legjobb alkotásokat jutalmazta.
ALSÓ TAGOZATOSOK: I. Kalincsák Júlia (Árpád-házi, 2.b) - Antoine
de Saint-Exupery: A kis herceg; II. Dabóczi Viktória és Dorner Ágnes
(Árpád-házi, 2.a) – Bartos Erika: Bogyó és Babóca; III. Kovács Fanni
(Árpád-házi, 2.b) – Csizmás Kandúr; Különdíjasok: Gyöngyösi András
(Dr. N. L. EGYMI, 4. oszt.) – Titanic és az Árpád-házi iskola 2.b osztálya
– Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé.
FELSŐ TAGOZATOSOK: I. Markovics Réka és Számpli Alexandra
(Árpád-házi, 6. oszt.) – Gárdonyi Géza: A láthatatlan Ember; II. Gyalog
Máté (Árpád-házi, 5.a) – Petőfi Sándor: János vitéz; III. Bencsik Dániel
(Balog, 6.b) – Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; Különdíjasok:
Nagy Szofi és Horváth Elizabet (Árpád-házi, 8.a) – Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig; Szilvágyi Kolos (Árpád-házi, 8.a) - Fekete Kálmán:
130 méter zuhanás és Szelinger Annamária (Balog, 8.b) – Juhász Gyula: Tiszai csönd
KÖZÉPISKOLÁSOK: I. Auer Alexandra (JMG, 13.d) – Radnóti Miklós:
Hetedik ecloga; II. Markó Izabell (JMG, 9.AN) – Ady Endre: Föl-földobott
kő; III. Gajdán Eszter, Horváth Enikő és Varga Katalin (Ev. Szki, 12.a)
– Beckett: Godot-ra várva.
A pályázatra érkezett művekből készült kiállítás a felnőttrészlegben tekinthető meg május 14-ig. Ezután kerül kihirdetésre a közönségdíjas alkotás.
Az Unaloműző 5. számának megfejtési határideje május 28! A késve
érkező megoldások kimaradnak az összesítésből! Eredményhirdetés június
10-én 16.00 órakor.
Az idei napközis könyvtári tábor június 28-tól július 1-ig (hétfőtől péntekig) várja a 2-6. osztályba induló gyerekeket. A részvételi díj
9000Ft/fő. Jelentkezési határidő: május 31.
Rendezvény:
Május 14. (szombat): A kőszegi szerző Papillon Eszter (Plechl Ildikó)
Fejből mesék című mesekönyvének bemutatója. Az illusztrációkat Básthy Klaudia készítette.
Május 25. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház a gyermekrészlegben piciknek (1éves korig), 10.30-tól a nagyobbaknak.
Május 26. (csütörtök) 17.00 óra: Felnőtt Olvasókör. Téma: Gárdonyi
Géza: Egri csillagok
Június 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
Június 3. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Téma: Kalapos Éva:
Massza
Június 10. (péntek) 16.00 óra: Az Unaloműző című rejtvénylap eredményhirdetése.

Bass Rezső állatorvos, gyárigazgató, a Kőszegi Kaszinó választmányi
tagjának emlékére, az utolsó szabadon választott lakhelye, a Kőszeg, Árpád tér 13. sz. alatti ház
előtti járdarészben.
Bass Rezső alakján keresztül emlékezés, emlékeztetés a 72 évvel
ezelőtt Auschwitzba deportált,
többségében mártírhalált halt kőszegi zsidó közösség tagjaira, a
város egykori polgáraira.

Nyitott Pince Nap
Május 15-én 11.00-től 18.00-ig
kinyitják a Pogány-völgyi pincéket.
Kóstolja meg a borokat, látogasson
be minden nyitva tartó présházba!
Megérkezéskor a bejáratnál megvásárolható a kóstoló csomag (1
db címeres emlékpohár, 16 db
italjegy). Az útmutatóban található
térkép, a kihelyezett információs

táblák segítségével könnyen megtalálja a nyitott borospincéket.
Az ingyenes buszjárat a vasútállomásról indul, áthalad a városon és
a Pogányok elején illetve Cákon áll
meg. Nincs lehetőség busszal a pincészetekig eljutni. A helyszín megközelíthető gyalog és kerékpárral.
Buszmenetrend: www.koszegibor.hu.

Lóránt Gyula Emléknap
Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Futball Club, a kőszegi általános és középiskolák május 31-én Lóránt Gyula olimpiai bajnokra,
Kőszeg díszpolgárára, a sporttelep névadójára emlékeznek.
Az emléknap programja:
11.00 Koszorúzás a kőszegi temetőben, Lóránt Gyula sírjánál
14.00 Gyerek focitorna a kőszegi iskolák részvételével a Lóránt Gyula
Sporttelepen. Utána megemlékezés a Lóránt Gyula sziklánál
16.00 „Teki-Gimi” labdarúgó mérkőzés a Lóránt Gyula Sporttelepen
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Labdarúgás: Fogcsikorgatva

Teke: Ezüstérmes fiatalok

Kegyetlen feladatokkal indult az április a megyei első osztályban megkapaszkodni akaró Kőszegi FC-nek. A bajnokság listavezetője és második helyezettje ellen nem sikerült csodát tenni. A Körmend már félidőben kettővel vezetett Kőszegen, a vége kiütés lett. A második helyen álló
Celldömölk ellen a háromgólos vereség idegenben tisztes helytállásnak
számít. Ezután életbevágó meccs következett. Vasvár ellen sikerült félidőig
kétgólos előnyt kicsikarni. Az ellenfél kétszer is megpróbált visszakapaszkodni, de a 93. percben Hankó Viktor feltette az ire a pontot, kialakítva a
4:2-es végeredményt. Nem kevésbé fontos volt az egyházasrádóci túra,
hiszen újabb közvetlen rivális, az Egyházasrádóc várt a kőszegiekre. Az
újabb pontszerzés nem sikerült. Igaz a 68. perctől emberelőnybe került
a csapat, de csak szépíteni sikerült, a kiállításkor már kétgólos előnyben
játszó Rádóc ellen. Nehéz hetek jönnek, de a 16. Csepreg és a 13. Táplán
ellen győzelemre kell játszani, s egy-két bravúrpont a többi mérkőzésen
sem jönne rosszul.

Az utolsó három fordulóban sem sikerült győznie a Kőszegi SE tekecsapatának az NB nyugati csoportjában. Hiába teljesítettek többször is
jól, néha remekül, a pontszerzéshez vagy a győzelemhez kevésnek bizonyult. Így az együttes a bajnokságot a 12. helyen zárta. Három győzelem – melyekből egyet sikerült a tavasszal megszerezni – került a
pozitív oldalra. A szentgottárdiak nem érdemtelenül vitték el a két pontot, Csákánydoroszlóban a több mint 3400 fa is kevésnek bizonyult, s
a közvetlen ricális Lauf BT ellen a szerencse is elpártolt. 7:1-es vereség
lett a vége úgy, hogy összesen 25 fa döntött. Horváth, Bagi és Kozmar
is nyerhetett volna. 4, 3 illetve 6 fával kaptak ki ellenfelüktől. A csapat
hangulatán minden bizonnyal nyomot hagyott a pályakérdés megoldatlansága (A csapat Szombathelyen játszhatta „hazai” mérkőzéseit.) és az
edzéslehetőségek szűkössége, problémái. A mostani feltételekkel a csapat
jövőjét is bizonytalannak érzik.

Eredmény: Kőszegi FC-Schott Körmendi FC 0:6 (0:2), Celldömölki
VSE Kőszegi FC 3:0 (1:0), Kőszegi FC-Vasvári VSE 4:2 (2:0), gólok:
Hankó (2), Prán, Sándor, Egyházasrádóci SE-Kőszegi SE 2:1 (1:0), gól:
Rácz.
jó hónapja volt Kőszegfalva csapatának. Négy mérkőzésükből hármat nyertek, s csak a táblázat második helyén jelentős előnnyel álló Gencsapátitól
szenvedtek vereséget, s harcban állnak a dobogóért. Hátrányuk egyetlen
pont a pillanatnyi bronzérmestől. Hatodik helynél rosszabbak már matematikailag sem lehetnek. Bucsuban vízilabda eredmény született, a második félidő már nem a kőszegfalviakról szólt, de a 6:5-nek ők örülhettek. Hazai pályán egyértelmű sikerek Nemeskolta és Nárai ellen. Közben
Gencsen egyetlen gól döntött, de azt a házigazda szerezte az első félidő
hajrájában.
Eredmény: Bucsu KSK-Kőszegfalvi SE 5:6 (2:6), góllövők: Pukler (2),
Rába (2), Németh, Slankovits, Kőszegfalvi SE-Nemeskolta KSK 3:1
(2:1), gólok: Slankovits (2), Nagy, Gencsapáti KSE-Kőszegfalvi SE 1:0
(1:0), Kőszegfalvi SE-Nárai SK 4:1 (2:1), gólok: Pongrácz (2), Németh,
Slankovits.

Kosárlabda: sikertelenül
Lejátszotta mérkőzéseit a Kőszegi SE kosárlabdacsapata a megyei bajnokságban (Hivatalosan: Szombathely Város és Városkörnyék Bajnoksága). Elkerülte a siker a kőszegieket. Bükön félidőben még vezettek.
Gyenge harmadik negyed után a záró játékrészben felcsillant a győzelem
reménye, de az utolsó két kosarat az ellenfél szerezte, s két ponttal a
győzelmet is otthon tartotta. A Vasalja elleni hazai visszavágón az ellenfél
végig uralta a mérkőzést. Az Alpok-Service ellen, vendégként hiányzott
a tűz a KSE játékából. A hazai pályán legyőzött szombathelyi csapat már
30 ponttal is vezetett. A végén kicsit sikerült kozmetikázni az eredményen, de ehhez kellett, hogy az ellenfél kipontozódás miatt négy főre
fogyatkozott. A Büknek sem sikerült visszavágni. Végig a fürdővárosiak
vezettek néhány ponttal. A végén pedig biztossá tették győzelmüket. A
KSE így, történetének legrosszabb eredményeként, az utolsó helyen zárta
a bajnokságot.
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Eredmények: Büki TK-Kőszegi SE 58:56 (14:14, 12:18, 20:6, 12:18),
Kőszegi SE-Vasalja HSE 72:101 (19:32, 14:26, 21:26, 18:17), Alpok
Sevice SE-Kőszegi SE 68:50 (23:14, 17:7, 20:11, 8:18), Kőszegi SEBüki TK 50:66 (14:21, 13:15, 14:16, 9:14).

Amilyen szomorúság az első csapat helyezése, olyan boldogság és kirobbanó siker az ifik szereplése. A Bagi Milán, Szegedi Szilveszter, Málovits
Martin alkotta gárda szinte végig harcban volt a bajnoki címért, az aranyéremért. Az utolsó fordulóban kissé megremegett a kezük: 6 fával csupán
de ellenfelük győzött. A város tekesportjának így is kimagasló sikerét érték
el az NB I. ezüstérmének kiharcolásával. Külön öröm, hogy e remek sikert
saját nevelésű, kőszegi fiatalok érték el.
A megyei bajnokságban szereplő Kőszeg II. nem akármilyen sorozatot tudhat magáénak. Mikor október végén, a 7. fordulóban vereséget szenvedtek
a Bulcsú Vezér csapatától, s az utolsó előtti helyen tanyáztak, aligha gondolták, hogy erre a bajnokságra letudták a vereségeket. Kilenc győzelem
mellett két döntetlennel a bajnokság negyedik helyéig küzdötték magukat
előre. Az utolsó előtti fordulóban a Bulcsú vezérnek is visszavágtak, majd a
Néró TC legyőzésével búcsúztatták a veretlenül megvívott tavaszi szezont.
Eredmények: (vastagítva a pontszerzők a többletfa, dőlt betűvel fél pont) NB I-Nyugat Kőszegi SE-Thermalpark Szentgotthárdi
VSE 1,5:6,5 (9,5:14,5, 3101:3184) Horváth 519, Bagi 548, Sárközi/Gugcsó 496, /Szegedi Sz. 490, polgár 533, Kozmor 515,
Csákánydoroszlói TK-Kőszegi SE 5,5:2,5 (14:10, 3529:3442), Biczó
585, Szegedi J. 541, Horváth 571, Bagi 621, Polgár 594, Kozmor
530, Kőszegi SE-Lauf B TK. 1:7 (9:15, 3133:3158), Horváth 518,
Bagi 498, Biczó 560, Szegedi j. 498, Polgár/Gugcsó 502, Kozmor 557.
Ifi Kőszegi SE-Thermalpark Szentgotthárdi VSE 3:1 (5:3, 1013:1010),
Csákánydoroszlói TK-Kőszegi SE 0:4 (2:6, 1057:1104), Kőszegi SELauf B TK. 1:3 (5:3, 1035:1041), Megyei: Kőszegi SE II.-Bulcsú Vezér
TK 5:3 (8:4, 2471:2389), Néró TC Nárai és Szabadidő SK II-Kőszegi
SE II. 3:5 (6,5:5,5, 2328:2357)
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Országos döntő mezeifutásban

Polyák Dzsesszika, Róka Bora,
Szabó Vanda, Ecker Nikolett, Iker Natália

A novemberi megyei versenyen lehetett kiharcolni a részvételi jogot az országos Mezeifutó Diákolimpiára. A gödöllői döntőn valamennyi kőszegi
iskola képviseltette magát. Iker Natália ragyogó
egyéni sikeréről gyorshírben már előző számunkban beszámoltunk, de szerencsére további értékes eredményekről is tudósíthatunk. Iker Natália
csapatban is dobogóra állhatott. A Balog iskola második korcsoportos lányai harmadikként
végeztek. Az iskola 3. korcsoportos fiai hetedik
helyezést értek el. Az árpád-házi iskola 2. korcsoportos fiai hatodik, 4. korcsoportos lányai 13.
helyezést értek el. A Bersek iskola egyéni indulója, Hütter Szilárda Lili 20-dikként ért célba. A
jurisich gimnázium lányai az 5. korcsoportban
tisztességgel helytállva a középmezőnyben, a 17.
helyen végeztek. 11 kőszegi futó ért be korosztálya első ötven versenyzője között, ami a 200 fő
körüli mezőnyöket nézve jeles eredmény.
Eredmények: csapat 2. kcs. leány 3. Balog
iskola 145 helyezési szám (A csapat tagjai: 1.
Iker Natália, 27. Róka Bora, 39. Ecker Nikolett, 78. Polyák Dzsesszika, 159. Szabó Vanda), 2. kcs. fiú 6. árpád-házi iskola 325 hsz.,
3. kcs. fiú 7. Balog iskola 310 hsz., 4. kcs.
leány 13. árpád-házi iskola 368 hsz., 5. kcs.
leány jurisich gimnázium 351 hsz. egyéni 2.
kcs. lány 1. Iker Natália/BA, 27. Róka Bora/
BA, 39. Ecker Nikolett/BA, 40. Stumpf Anna/
áH, 3. kcs. fiú 30. Németh Mihály Márk/BA,
4. kcs. lány 20. Hütter Szilárda Lili/BE, 42.
Hóbor Eszter/áH, fiú 36. Schwachofer Balázs/áH, 48. Nemes Bálint/BA. 5. kcs. leány
32. Keresztes Gréta/jurisich, 42. Pillisz Réka/
jurisich.
Helyesbítés: a Balog csapata az országos diákolimpián
Előző számunkban, a felkészítő személye
miatt, tudósítónk tévesen kötötte a Bersek
iskolához az asztalitenisz Diákolimpia országos döntőjén negyedik helyezést elérő
Hamar Martin, Molnár Péter összeállítású
csapatot. Eredményükkel a Balog iskolának
szereztek dicsőséget.
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Amatőr röplabda: Debrecenben az Körzeti labdarúgás
országos döntő
Debrecenben, háromnapos döntővel fejeződött
be az amatőr röplabdázók Diákolimpiája. A
jurisich gimnázium csapata a középmezőnyben
zárt. A húsz résztvevő között 12. helyen végeztek. jól indult a verseny. Két győzelemmel kezdtek. Esély volt a legjobb nyolc közé kerülni, de a
harmadik – döntő játszmával végződő mérkőzés
– végén sajnos az ellenfél örülhetett. A negyedik összecsapáson a házigazdák magabiztosan
gyűjtötték be a két pontot. A helyosztókon a tisztes helytállás jutott a gimisek osztályrészéül.
Eredmények: csoportkör Kőszeg, jurisichVeszprém, Medgyasszay 2:0 (50:34),
jurisich-Pásztó, Mikszáth 2:0 (50:34),
jurisich-Szigetszentmiklós Battyán Kázmér
1:2 (55:63), jurisich-Debrecen, Fazekas 0:2
(37:50), helyosztók jurisich-Sárbogárd, Petőfi 0:2 (37:50), jurisich-Paks, Vak Bottyán
0:2 (41:51).

B33 Kőszegen

A jurisich gimnáziumban néhány éve összeállt
egy kisebb team, akik rendszeresen indultak
különböző streetball tornákon. Ők találták ki:
Kőszegen is kellene egy B33 kupát rendezni. Az
ötletet tett követte. Csonka Attila a csoport egyik
játékosa állt a szervezés élére. Rengeteg energiát
belefektetve dolgoztak a megvalósításon. Szponzort kerestek, partnerül megnyerték a kőszegi
önkormányzatot, a Kőszegi SE-t, a Balog iskolát.
Végigküzdötték magukat az adminisztrációs feladatokon. április másodikán a Decathlon áruház
mint fő támogató égisze alatt pattogni kezdtek
a kosárlabdák a Balog iskola csarnokában. A
kicsiknél és a lányoknál ugyan csak két-két csapat nevezett, de a középiskolás és felnőtt korosztályban nem volt hiány indulókban. Félprofik
igazoltak és lelkes amatőrök is parkettre léptek.
A felnőtteknél csoport küzdelmek után a döntőbe
jutásért az Allstar 15:9-re győzte le a Kingz-t, az
Inni jöttünk 14:12-re a Hajrá Olivért. A döntőt az
Allstar 15:4-re nyerte. A Hajrá Olivér 15:3-mal
harcolta ki a bronzérmet.
Győztesek: lány 1. SZOSI, 2. Dési Best Team,
fiú 1. CVSE I. 2. CVSE II., ifjúsági 1. MMBZ,
2. Anonymus, 3. jurisich Boyz, felnőtt 1.
Allstarball, 2. „Inni jöttünk”, 3. „Hajrá Olivér”.
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Két meccsnapon négy korcsoportban 29 mérkőzést játszottak le a körzeti bajnoki címekért.
Nagy gólkülönbségű parti és kiélezett csata
egyaránt előfordult. A legkisebbeknél és a legnagyobbaknál a Balog iskola végzett az élen.
A bükiek lettek a 2. korcsoport bajnokai, a 3.
korcsoportban a Bersek iskola végzett az élen. A
győztesek és a II. korcsoport 2. helyezettje szerzett jogot a megyei döntőn való indulásra.

Birkózó rangsorverseny Nagycenken
A Kőszegi SE birkózói Nagycenken
léptek szőnyegre. A
junior szabadfogású
rangsorverseny, egyben válogató is volt
a korcsoport világversenyeire. Dorner
ágoston (84 kg) a
döntőig menetelt,
s csak ott szenvedett vereséget. A 120 kg-osok súlycsoportjában
Horváth ádám harmadik, Illés András negyedik
helyen végzett.

Gimis foci

A sárvári Tinódi gimnázium meghívásának eleget téve indult a jurisich gimnázium kispályás
labdarúgócsapata a Szondi DSE Labdarúgó
Tornán. A Celli Berzsenyi gimnázium (1:0) és a
sárvári Barabás (7:0) legyőzése mellett 1:1-es
mérkőzés után büntetőkkel a házigazdákat is
legyőzték, így elhódították a kupát.
Kőszegen is pályára léptek. A 25 éves Speciális
iskola tornáján a vendéglátókkal és az Evangélikus szakközépiskola csapatával versengtek. Két
mérkőzés is döntetlenül végződött, így a kupát
az Evangélikus szakközépiskolát legyőző jurisich
nyerte. Két tornagyőzelemmel, a jurisich gimnázium csapata bizakodva várta a diákolimpia
területi döntőjét. A sors közbeszólt: betegség és
sérülések miatt csere nélkül kellett harcba szállniuk. Két győzelem (Vép 1:0, Körmend, Rázsó
1:0) mellett a később megyei bajnoki címig
menetelő szentgotthárdi III. Bélától kaptak ki.
A még továbbjutást jelentő harmadik helyért
vívott küzdelemben elfogyott az erő. 2:0-lal az
ellenfél jutott tovább.
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Egyebek – tarkán

MOZAIK

Zafír
�. forint
ció
ó
betéti akció
Zafír �,��% EBKM
BKM
M �,��%
új megtakarításokra, � hónapos
hóna
apos
futamidőre+aktivitás esetén
n
kamatláb évi �,��% EBKM
BKM �,��%
�

A nem akciós 6 hónapos
os betéti
bettéti 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!

