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Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

kŐszeG És VIDÉke

X X I X . É V F O LYA M , 1 0 . s z á M

Hírek Kőszegről
V á rO sHá z A

Külkapcsolat
Augusztus 26-án Huber László
polgármester és básthy béla alpolgármester Lendva önkormányzatától kaptak meghívást egy ifjúság
témájával foglalkozó nemzetközi
konferenciára. Másnap részt vehettek a városban rendezett, hagyományos bográcsfesztiválon. ezt a
látogatást viszonozta szeptember
28-án Lendva önkormányzatának
népes küldöttsége Anton balažek
polgármester vezetésével. A szeptember 29-én megtartott testületi
ülésen Huber László polgármester
hasznosnak és jövőbe mutatónak
értékelte a látogatást. A küldöttség
határozott szándéka, hogy kőszeg
várossal szorosra fűzze a kapcsolatokat. Az indokok között szerepel,
hogy Lendva kiváló borvidék, a
kulturális életük változatos programokat kínál, történelmi hagyományainkban is közel állnak kőszeghez, a lakosság felerészben magyar.
Lendva szlovénia egyik járási székhelye, és 2025-ben pályáznak európa kulturális Fővárosa címre.

Lakások épülnek
A kőszegi Címerpajzs Plusz kft.
lakásokat kíván építeni, de ehhez
a jogszabályok által előírt parkolókat nem tudja kialakítani a saját
területén. Addig nem kaphat a cég
építési engedélyt, amíg erre a feladatra nincs jogszerű megoldás. A
kft. a képviselő-testület elé terjesztette a parkolók építését szolgáló
javaslatot, amelynek helyszíne a
Petőfi téren van. Az egykori játszótér területén 33 parkoló alakítható
ki. ebből a kft. beruházásában 18
db készül el. A megépítésére az önkormányzat garanciákat kért és kapott. A kft. három már kész lakásra
vonatkozó jelzálogjog bejegyzését
fogadta el az önkormányzat javára.

2016. Október 18.
29-én a képviselők arról döntöttek,
hogy dr. Pusztai Gergő háziorvossal
feladat-ellátási szerződést kívánnak
kötni, amennyiben a praxisjogot
megszerzi és az egészségügyi államigazgatási szerv kiadja nyilatkozatát a jogszabályi feltételeknek
való megfelelőségről.
Új háziorvos
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
3. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátását a kőszegi egészségházban
2016. december 1-től dr. Hang
Dóra háziorvos látja el a korábban
megszokott rendelési időben: hétfő
12.30 – 17.00 óra • kedd 07.30 –
12.00 óra • szerda 12.30 – 14.30
óra.• csütörtök 07.30 – 12.00 óra •
péntek 12.30 – 17.00 óra. kőszeg,
kőszegfalvi u. 50. szám alatti felnőtt
háziorvosi rendelőben szerda 15.00

– 17.00 óra között lesz a rendelés.
A doktornőnek 2016. december
1. napjáig a szombathelyi körzetét még el kell látnia teljes munkaidőben, így ebben az átmeneti
időszakban dr. Hang Dóra – október 3-tól december 1-ig – csak
korlátozott rendelési időben, minden hétfőn 13 – 16 óráig tudja a
betegeket fogadni kőszegen, az
egészségházban.

Praxisjog
szeptember 20-án a 2. számú
háziorvosi körzet a praxisjog jogosultja, dr. Pusztai szilveszter levélben fordult az önkormányzathoz.
A bejelentése szerint praxisjogát
dr. Pusztai Gergő részére kívánja
elidegeníteni, átadni. szeptember

fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: november 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 9.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: október 19., november 16.
DR. NAGY EDINA aljegyző: október 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
október 20-án (csütörtökön) 16 – 17 óra között,
KISS ZOLTÁN a 3. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 24-én (hétfőn) 17 – 18 óra között,
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 26-án (szerdán) 16 – 17 óra között fogadóórát tart.
SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 26-án (szerdán) 17 – 18 óra között,
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
november 2-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!
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Hangos próbák
Szeptember 29-én a képviselő-testület jóváhagyta több civil
szervezettel a módosított feladatátvállalási megállapodásokat. Ennek
egyik feltétele, hogy az egyesületek aktívan vegyenek részt Kőszeg
város kötelező vagy önként vállalt
feladatainak ellátásában. Ilyen
döntést másodszor hoztak a képviselők, ezúttal a következő egyesületekkel: Concordia-Barátság Énekegyesület, az Ataru Ütőegyesület,
a Kőszegi Művészeti Egyesület, a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány, a Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület, valamint
a Kőszeg Város Fúvószenekaráért
Alapítványa.
Keszei Balázs a bizottsági vélemények alapján elmondta, hogy
a fúvós zenészek egyesületével
kötendő teremhasználat esetében
voltak vitás kérdések. A környéken
élő lakosság kifogásolta a Petőfi téren található próbateremből szűrődő hanghatásokat, és a nyugalmuk
megzavarásaként értékelték. A bizottság álláspontja szerint hangszi-

getelés kiépítése lenne a megoldás,
de erre belátható időn belől pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.
Ezért csökkentették a próbák befejezésének időpontját, és azt 21 órai
időpontban határozták meg. Ezen
kívül egyeztető megbeszélések is
történtek, valamint levél formájában hangsúlyos kérést is küldtek
a hanghatások csökkentése érdekében az egyesület felé. Dr. Zalán
Gábor jegyző megfogalmazása szerint a fúvószenekar az alapítás 150.
évfordulója miatt intenzívebben, és
többször tartott próbákat. A kör-

2016. október 18.

nyék lakóitól közvetlen bejelentés
nem érkezett a hivatalba, a képviselők viszont jelezték a lakosság
észrevételeit. Terplán Zoltán megköszönte a koncert fúvószenészek
szerepléseit, amelyek a város érdekeit szolgálták. Elmondása szerint
lakossági észrevételek a 22 óráig
tartott próbák miatt érkeztek. A
zenekari próbák 21 órai befejezését az érintettek könnyebben elfogadják. Huber László polgármester
megerősítette a képviselő szavait,
amely a fúvósok város érdekében
kifejtett tevékenységét méltatta.
Ugyanakkor fontosnak tartotta a
lakosság nyugalmát is.
KZ

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. fszt. 1. sz. alatti 43 m2
nagyságú lakás.
 Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I. emelet 3. sz. alatti 68 m2
nagyságú lakás.
 Kőszeg, 2903/9 hrsz. beépítetlen terület (1313 m2)
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

K Ő SZE G É S V I D É KE

Temető
A kőszegi köztemetők üzemeltetésére kötött szerződés 2017. március 31-én lejár. Ezért szeptember
29-én a képviselők a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
előterjesztést tárgyalták. Rövid
konzultáció után a napirend tárgyalását az októberi ülésre halasztották.
A szavazás előtt dr. Zalán Gábor
jegyző beszámolt más városokban a temetők üzemeltetésének
módjáról. Az elhangzottak szerint
az önkormányzatok a saját tulajdonukban lévő cégeket bízzák
meg az üzemeltetéssel. Ennek lehetséges módjáról a jegyző és városgondnok – a testületi ülés előtt
– konzultált.
A végleges döntéshez alapos előkészítés szükséges, és az elhangzottak szerint a temető fenntartása
és a kegyeleti szolgáltatás külön
választható. Ha a temető üzemeltetése városi hatáskörbe kerül, nem
lesz kötelező a közbeszerzési pályázat kiírása.
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Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
A kép illusztráció. Bővebb információért érdeklődjön márkakereskedésünkben. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,6-5,7 l/100 km, átlag CO2 kibocsátás: 99-130 g/km.
Az ajánlat érvényes FORD FIESTA TREND 1.25 82 LE 5 ajtós modellre október 1 – 31. között.
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Első kézből! Kitüntetésekről
V á rO sHá z A
4

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Október 13 –15. között Vácon
vettem részt a Városok Falvak
szövetsége, kulturális régió nevű
szervezet közgyűlésén. A debreceni
székhelyű szövetségnek – Halász
János elnök úr ajánlására – kőszeg

2013 óta tagja. Az alapszabály értelmében a fő cél a tagtelepülések
kulturális együttműködésének elősegítése, amelyhez anyagi támogatást is kaphatnak a partnerek.
tagságunknak
köszönhetően
2013-ban jöhettek el hozzánk az
Orsolya-napi Vásárra a hajdúnánási
néptáncosok és a hajdúsági kézművesek. A bővülő együttműködés
eredményeként énekelt idén szent
György-napján a szentmisén a tihanyi bencés Apátság kórusa és szerepelt a Majálison a Csopaki kaláris
Néptánccsoport. eljönnek hozzánk
a tihanyi barátaink az Orsolya-napi
főzőversenyre, és színpadra lép a tihanyi Asszonykórus is. A szövetség
révén vehetett részt három alkalommal Csopakon a néptánc-táborban
a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, tihanyban szerepelhetett a be-Jó és
a Dance Jam. tavaly a tihanyi Garda
Fesztiválon kőszeg volt a díszvendég, a várost az iparosaink és a
néptáncosaink képviselték. A Hajdúnánási Ifjúsági Alkotótáborban
is kipróbálhatta tehetségét néhány
kőszegi fiatal „művész”.
Élő és bővülő az együttműködés a
szövetség tagtelepülései között, ez
lehetőséget teremt a helyi kulturális
élet színesítéséhez, az érintett egyesületek bővíthetik a kapcsolataikat.
Arra törekszünk, hogy a jövőben
minél többen részesei legyenek ennek az együttműködésnek.
Huber László
polgármester

szeptember 29-én húsz percig
vitáztak a képviselők az általuk
adható kitüntetések típusairól. A
napirend előterjesztését indokolta
kőszeg hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, egyesületek sürgősségi indokok szerinti kitüntetése. ezekben
az esetekben a hosszadalmas előkészítés és többlépcsős döntéshozatal nem teszi lehetővé egy adott
teljesítmény aktuális időpontban
történő elismerését.
ezért született meg a javaslat
„kőszeg Város Polgármesterének
kitüntető Oklevele” adományozásáról, amelyről a polgármester
egyénileg dönthet, ehhez a jogosultsághoz a képviselő-testület
előzetesen felhatalmazást ad.
rába kálmán felvetésére Huber
László elmondta, hogy ez „nem tőkekovácsolás”. A korábbi gyakorlat
szerint is adott a képviselő-testület
által nem hitelesített kitüntetést,
amelyben kifejezte egy-egy szervezet tevékenységének elismerését. keszei balázs elmondta, hogy
elfogadja a polgármester egyszemélyi döntését, és javasolta a régi,
valamint az előterjesztésben lévő
módozat egyidejű alkalmazását.
básthy béla alpolgármester szerint
a polgármester által adott oklevél
mindenképpen a város általi elismerést jelent az érintett számára.
A képviselők javaslatát elfogadták,

és megszavazták a polgármester
által önállóan és gyorsan átadható „elismerő oklevél” létrehozását.
A képviselők döntése értelmében
a kitüntető oklevél végigjárja az
adományozás jogi folyamatát.
A korábbi gyakorlathoz képest
szeptember 29-én a képviselőtestület által meghozott döntés
alapján ezentúl díszpolgári cím
évente egy adományozható, a korábbi négyéves ciklusidő helyett.
sas Norbert a szavazás előtt arra

figyelmeztetett, hogy a gyakoriság növekedésével a kitüntetés
értékrendje nem csökkenhet.
rába kálmán támogatta a PrO
COMMUNItAte Díjnál történt
változásokat. Az elfogadott határozat alapján a díjhoz kapcsolódó
egyes tevékenységi területeket öt
kategóriában nevesítették. ezentúl
közigazgatási; oktatási, kulturális; egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, valamint
sport- és gazdaságfejlesztési tagozat csoportosításban adható PrO
COMMUNItAte Díj.
KZ

48 fős gyermekotthon
kőszeg Város Önkormányzatához
kéréssel fordult a szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei
kirendeltsége. egyben bejelentették
szándékukat, hogy kőszegen a kórház utca 1. alatt egy 48 férőhelyes
gyermekotthon építését tervezik.
ezen a területen az egykori bencés,
majd a Herényi-kertészház egyedi

védelem alatt álló épületei állnak.
Az épületek statikailag leromlott
állapotban vannak, felújítása nem
lehetséges. A képviselők szeptember 29-én az épület egyedi védelem
minősítést felbírálták, illetve megszüntették. ennek eredményeként a
kérdéses épületek bonthatóak, kezdődhet a gyermekotthon tervezése.

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

A szennyvízről
A csatorna közművel el nem látott területekről a
folyékony szennyvíz elszállítása két éve került a
középpontba. 2014. március 27-én a képviselőtestület rendeletet alkotott a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és
ártalommentes elhelyezéséről. Megelőző évben
az ÁNTSZ megvizsgálta József-forrás, illetve Kövidűlői kút vízét, és a sérülékeny vízbázis okán nem
engedélyezte ivóvíz céljára történő felhasználását
a nem szabványos szennyvízgyűjtők és a kivezetők miatt fellépett fertőzésveszélyre hivatkozva.
A két évvel ezelőtt meghozott döntés tapasztalatairól szeptember 29-én tárgyalták a képviselők.
Az elhangzott megállapítások szerint a szennyvíz elszállítás kritikus utcái a Szabó-hegyen lévő
Napsugár illetve a Felsőerdő utca, 22 db azon
ingatlanok száma ahonnét kritikusak az elszállítás feltételei domborzati és megközelíthetőség
miatt. Az elszállíttatás kötelezettségét nem teljesítő ingatlan tulajdonosok felszólítást kaptak
az önkormányzattól. Az elhangzottak szerint
a harcias ügyfelektől sok konfliktust kellett az
ügyintézőknek elviselni. Kiss Péter szavai szerint városgondnokságnak dokumentálnia kell

Lomtalanítás
„Iszonytatóan sok lomot rakott ki az utcára a
lakosság. 24 éve vagyok a városban, de a mostani lomhalmaz mindent felülmúl” – mondta
október 14-én Kovács István. Szavai szerint
a kft. csaknem teljes létszáma az elszállítással
foglalkozott. Többször dolgoztak még az esti
szürkületben is. Egyes napokon ötven teherautónyi mennyiséget szállítottak el. Néhány
ház előtt a kirakott lomot talán „ezer éven”
át halmozták fel. Bútorok, autógumik tömegétől szabadult meg a lakosság. A kalkuláció
szerint a lomtalanítás végén az adatok meghaladják az ezer köbmétert, az ötszáz tonnát.
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szennyvíz elszállítás szempontjából kritikus ingatlanokat, de a probléma megoldása nem lehet
a kht. feladata. A képviselő szerint egyes ingatlanokban életvitelszerűen laknak, de a szennyvíz
gyűjtése, szállítása érdekében nem végzik el a
kötelezettségüket. Ha valaki nem engedi be ingatlanjára a szippantó autót, akkor az már egy
kötelezettség szegésével járó jogi kérdés.
Az elmúlt évben 1227 m3 szennyvizet szállított
el az ingatlanokról a városgondnokság. A Vasivíz
Zrt. adatai szerint a szennycsatornával nem rendelkező területeken húszezer m3 ivóvíz volt a
felhasználás, amelynek – kalkulációs számítások
szerint – 60%-a szennyvízként távozik. Ezek
szerint évente még tízezer m3-nél több szennyvíz
szállatása nem történik meg. Kovács István szavai szerint minden bejelentést tejesítenek, a szippantó jármű napi fordulót tehet meg naponta.
Plechl Tibor javasolta nagyobb teljesítményű jármű beszerzését. A felvetésére a városgondnok
elmondta: ahol műszaki okok – meredek domboldal, nagy távolság a közúttól – miatt nem lehet
elvégezni a szolgáltatást, ott kell dokumentálni
a körülményeket. Összesített információk alapján lehet döntést hozni. Elmondta, hogy Vas megyében műszakilag nagyobb teljesítményű jármű nincs. A 15 méter mélységből szivattyúzásra

alkalmas új gép ára közel 30 millió Ft, amelynek
a beszerzésére nincs pénzügyi fedezet.
Huber László polgármester arról beszélt, hogy
meg kell akadályozni a hegyvidék ivóvíz bázisának szennyezését. Az ingatlan tulajdonosainak
meg kell mindent tennie olyan gyűjtőaknák kialakításért, ahonnét szivattyúzás elvégezhető. Az
ingatlanokra épített tároló medencék több esetben nem vízzáróak, így ezekből akadálytalanul
szivároghat a szennyvíz a természetes talajvizek
felé. A létezik jogi lehetőség a szabályszerű
gyűjtőaknák kötelező kiépítésére.
A szennyvíz elszállítása veszteséges vállalkozás a
városgondnokság számára, a feladatot mégis el
kell végezni a környezetvédelem érdekében. Sas
Norbert felhívta a figyelmet arra, hogy alacsony
ár ellenére az érintett tulajdonosok háromszor
többet fizetnek a szolgáltatásért.
Kiss Péter elmondta, hogy többször részt vett a
Szabóhegyért Közösen Egyesület közgyűlésén. A
tapasztalatok szerint megkezdődött a házi, biológia szennyvízkezelők a telepítése. Jelenleg 16
helyen működik, újabb kettő a befejezés stádiumában van.
A testületi ülésen elhangzott, hogy a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell.
Kámán Z

Az is biztosra vehető, hogy az összes költség
túllépi a hatmillió Ft-ot. A Hulladékudvarban
lomhegyek halmozódtak fel, amelyek tömörítése nehézségekbe ütközik. Az újság irányába
is érkeztek lakossági észrevételek: „miért nem
vitték el?” reagálással. A városgondnok szavai
szerint próbálták a szelektív gyűjtés módszerét.
Az elektromos eszközöket, az autógumikat külön vitték, ha lehetett, mert ezek veszélyes hulladékok. A kiválogatható faanyagot tűzifaként
próbálták szelektálni.
A városgondnok alapvetően tévesnek nevezte
azokat a híreket, elterjedt szóbeszédet, miszerint a lakosság nem kapott tájékoztatást a
lomtalanítás időpontjáról. A két testületi ülésen
is beszélt az őszi időpontról. (KéV április) Az ut-

cákra lebontott szállítási napok megjelentek a
város honlapján, és a szokásoknak megfelelően
kiragasztott hirdetményben is tájékoztatták a
lakosságot. Egyszerű tény, hogy a lakosság kirakta a hulladékot, mert ismerte az időpontot.
A lomgyűjtőkkel is számolni kellett, hogy minél
kevesebb gondot okozzanak. A városgondnok
tényszerűen állapította meg, hogy a lomisok által egyszer már összegyűjtött, de nem „értékesíthető” anyagokat prizmában rakták a ház elé,
innét szállította el a városgondnokság.
KZ
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Segítséget kérnek – szelektáljunk!
A városgondnokság kéréssel fordul a lakossághoz. Azt szeretnék, ha a szelektíven gyűjtött
hulladék mennyisége növekedne. Ehhez szükséges a lakosság jó szándékú közreműködése.
Minden szelektíven gyűjthető hulladékot tegyenek a sárga zsákokba. Az ide elhelyezhető
hulladékok fajtáját a zsákok felirata tartalmazza. Nagyon szépen kérnek mindenkit, hogy a
flakonokból, a dobozokból mosással távolítsák
el az élelmiszer maradékot. Ha ez nem történik meg, akkor a válogatásnál gyomorforgató
bűz árad. Senki ne feledje, hogy a flakonokat,

dobozokat „tapossa laposra”, mert így egy-egy
zsákba ötször több mennyiség fér el, és nem
kell drága pénzért levegőt szállítani. Ha egyszer
már a tároló eszközről lecsavarták a kupakot,
akkor azt a gyűjtésnél ne tegyék vissza. Ez a
kérés különösen fontos a vendéglők irányába,
ahol tömegével halmozódnak fel a flakonok és
a dobozok.
A városgondnokság köszöni a jó szándékú emberek hozzáállását, amely a környezetünk védelmét szolgálja.
KZ
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Kávészünet dr. Kiss Gabriella gyermekorvossal
Orvossá a munka során válik az ember
ká V É sz Ü Ne t

Gyermekkorát a Rábaközben, egy kis faluban, Pásztoriban töltötte. Nagy családban
nőtt fel, heten vannak testvérek. Minden évben többször találkoznak, összejönnek. Augusztus végén, az egykor élettel teli családi
házban, és a mellette lévő testvér portáján
van, amikor hatvanan kanalazzák a hét
bográcsban főtt ételt. A doktornő édesanyja a családot fogta össze, a háztartást vitte,
édesapja földműves volt. Sokat tanult, autodidakta módon. Nagyon felvilágosult, jó
képességű ember volt. Ő az a korának tipikus embere, aki ha tanulhatott volna, bármi
lehetett volna. Hasonlóan az édesanyja is.
Az örökség, amit a gyerekekre hagytak, az a
munkabírás és a tisztességes munkavégzés.
Mindegyik tanult ember lett. Ő volt a sorban
a harmadik, a nagy családból adódóan a kisebbeknek mindig segítenie kellett. Kiskorában kialakult benne a segítés képessége.
Egészségügyi középiskolában érettségizett
Győrben. Ápolónő akart lenni, aztán orvosira ment Pécsre. Az egyetem után 5 évig
a pápai kórház gyermekosztályán dolgozott,
1985-ben érkezett Kőszegre, Cholnoky professzor úr hívására. Azóta dr. Kiss Gabriella
a kőszegi orvostársadalom egyik meghatározó alakja. Pápai éveire emlékezve idézte
vezető főorvosát, Szélinger Tibort, aki a szó
szoros értelmében vezette be a szakmába,
tőle tanulta meg, hogy a diploma kézhezvételekor még csak doktor, orvossá a munka
során válik az ember. Dr. Ágoston Zsuzsával
ketten látják el a város és a környék fiatal
lakosságát 18 éves korig. Férjével két fiút
neveltek, András, a nagyobbik, pedagógus
lett, ahogy édesapja, a kisebbik, Márton –
gimnazista korában a stand up műfajban is
tett kirándulást – idén pedig filmtudomány
mester szakon végzett az ELTE-n. Gyermekkorukban a művészetek, különösen a zene
iránti fogékonyságukra helyezték a hangsúlyt a szülők. Budapesten élnek és dolgoznak. Van egy blues rock zenekaruk. Nem
bánja, hogy egyik sem lett orvos. Szép, de
nehéz ez a munka.
– Nem bántad meg, hogy a szeretett pápai
gyermekosztályt kőszegi gyermekorvosira váltottad?
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– Nem, de bevallom, menet közben éreztem rá
a családorvoslás ízére. ebben az a szép, hogy a
gyermeket születésétől fogva végigkísérheti az
ember 18 éves koráig, sok esetben még azon
túl is. A szülők többségét gyerekkoruk óta ismerem, a gyerekeik ellátását is tőlem kérik. A
gyerek háziorvoslás más, mint a kórházi munka,
és egy családanyának inkább való. emellett a
munka mellett jobban oda lehetett figyelni saját

gyerekeimre is. reggel fél nyolctól délután ötig
– az ügyelet kezdetéig – rendelkezésre kell állni.
ezen belül van a rendelési idő, beteglátogatás,
beteghez hívás. két beteghez hívás között gyermekeimet is tudtam irányítani, hozni-vinni az
órákra. Mostanában 1050–1100 között van a
körzetemben a bejelentkezett páciensek száma.
Az idén rekord számú gyerek születik. sokan
vállalják a harmadik gyereket is.

orvos, a másik pillanatban a csecsemő táplálását
mondja el. ezek nagyon távol állnak egymástól és
ilyen betegforgalom mellett nem lehet rendesen
kivitelezni ezt. Őszi, téli időszakban csak túlórázással lehet befejezni a vizsgálatokat. szerencsére a velem együtt dolgozó asszisztencia úgy
áll a munkához, hogy csak az elismerés hangján
említhetem az együttműködést. A védőnőkkel is
kiváló a kapcsolatom, egymás munkáját segítjük.
Nélkülük ezt a néha kemény időszakot nem lehetne uralni és megoldani.
– Mit jelent a gyerekgyógyászatban a szakmai siker?

– Az új rendelőben pedig korszerű körülmények között lehet fogadni őket.

– ez már követi az európai trendet. korszerűbb,
kulturáltabb körülmények között folyik a gyógyító munka. egyszerűen jó oda bemenni, szép,
tiszta. A régi is az volt, csak ott a kopottság miatt nem látszott. A város adja az épületet, de a
rezsiköltség az a mienk, vállalkozó orvosoké. Ég
és föld a régi épület és a jelen rendelői költségek
között a különbség. sem bükön, sem Csepregen
nincs gyerekorvos, sokan onnét is idejárnak.
– Mi várható a gyermekorvos utánpótlás terén, hiszen Héry doktornő nyugdíjazása után
Kőszegen is ketten maradtatok?

– Az utánpótlással gondok lesznek. Az az érzésem, hogy velünk kihal a gyerek alapellátás, kevés gyerekgyógyászt képeznek, nem nagyon választják a szakmát. talán azért is, mert szakmán
belül a gyerekorvosok anyagi megbecsültsége
sosem volt az elsők között. Én biztos nem választanék másképp, ha újra kezdeném is gyerekorvos
lennék. Nagyon szép szakma, a gyerek nem mindig tudja elmondani a baját, ez is nehezíti a gyógyítást. A dolog másik oldala, kevesen akarnak
háziorvosok lenni. egyrészt elmennek külföldre,
másrészt az sem lényegtelen, hogy hány rezidenst vesz fel a kórház, mert ennek anyagi oldala
is van. Aztán ha valaki kimegy praxisba, meg kell
azt venni. Van olyan, amelyiket jelképes 1 Ft-ért
sem vesznek meg, mert orvoshiány van. Praxisvásárlásra, a kezdő orvosok számára jelenleg nincs
jó megoldás. Valószínűleg a vegyes praxis lesz a
jövő útja. ez azonban a szakma devalválódását
hozhatja magával. Nem lehet elvárni, hogy egyik
pillanatban a felnőttek tüdő ödémáját kezelje egy

– Ha van az embernek megérzése, azt hagyni
kell, ne lépjünk túl rajta. Oda kell figyelni arra.
kezdő kőszegi orvos koromban egy vasárnap este
telefonáltak, hogy hétfőn elmennék-e a kisbabához, mert a popsiján van egy kiütés. Nem vártam
reggelig, elmentem este hozzá. És milyen jó, hogy
így tettem! A három pici bőrvérzéssel kórházba
küldtem, és így olyan stádiumban „kapták el” a
meningococcus fertőzést, hogy még az agyhártyagyulladás nem alakult ki. De ha reggel megyek
el hozzájuk, lehet, hogy az a kisbaba már nincs.
Nekem ez az egyik legnagyobb sikerem. Voltak
ilyenek. Nagyon fontosnak tartom a prevenciót
munkám során, különös tekintettel a védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségekre.
– Milyen a gyerekek egészségi állapota?

– Olyan, mint az országos. egyre több a túlsúlyos gyermek, a lúdtalpas, a hanyag tartású,
a gerincferdüléses. ezek civilizációs ártalmak.
sok a fejfájós gyerek. előidézője lehet az iskolai stressz, a megfelelni akarás, a másik pedig a
számítógépezés. elcsodálkoznak, amikor a napi
fél órát javaslom, hiszen akár nyolc órát is ülnek
a gép előtt, szinte az összes szabadidejükben.
kár, hogy ma már az iskolákkal, óvodákkal nincs
olyan kapcsolatunk, mint korábban, amikor heti
egy alkalommal járhattunk felvilágosítást tartani.
kőszeg mindig a jó levegőjével dicsekedhetett,
ma egyre több az asztmás és allergiás gyerek,
emelkedett a lisztérzékeny és a tejérzékeny gyerekek száma. Oka a légköri viszonyok, a táplálkozási szokások változása lehet. Az élelmiszerek
alapanyagai is megváltoztak, a sok kemikália és
vegyszer használata miatt, az asztma pedig kimondottan pszichoszomatikus betegség, erősen
befolyásolja az aktuális stresszhelyzet.
– A rendelési idő végeztével, ott tudod hagyni
a gondolataidat a rendelőben?

– Nem. Még szabadságom első hetében is ott
járnak a gondolataim. A mi munkánk folyamatos
stressz állapotban zajlik. sokkal több rekreációra
lenne nekünk is szükségünk, hogy megújult, friss
energiával kezdhessük egy pihentető hétvége
után az új hetet.
Kiss János

Emlékezés vértanúkra
Október 5-én az esti szürkületben
az Aradi Vértanúkról emlékeztek
meg a város polgárai. A hirtelen
érkezett hideg és csípős széllel is
dacoltak a jelenlévők, hogy méltóképpen ünnepeljék meg az évfordulót a kőszegi temetőben.
básthy béla alpolgármester emlékező beszédében Lévay József balladáját idézte. A vértanúk történetét a kor
szellemiségébe, politikai légkörébe
helyezve követte végig a dicső harc

és a kegyetlen bukás eseményeit.
rámutatott, hogy a véres bosszú
példát statuáló szándéka miatt az
amnesztia kegyelme nem valósulhatott meg. Az Aradi Hősök bűnözőknek kijáró, katonához méltatlan
halála dicső emlékű. Ahogy kossuth
írta, a magyar Golgota magasztos
példa, amelyet az utókor gondoz.
básthy béla záró gondolatában
ugyanezt fogalmazta meg, ennek az
örökségnek ápolása, gondozása és

1956 Kőszegen
Október 9-én a városi könyvtárban nyílt meg „A forradalom emlékezete kőszegen” című kiállítás.
A megrendezés ötlete kiváló volt
a könyvtárosok részéről. előzetesen arra kérték a lakosságot,
hogy ennek keretében mutassák
be az ’56-os eseményekhez kapcsolódó dokumentumokat. A felhívásnak tiszteletre méltóan eleget
tett: Gudricza István, kern István,
Preininger Ferenc, renner zsolt,
szép ágnes, szövényi zsolt. A kiállítók egy áttekinthető anyagot
tártak a közönség elé. ezen kívül a
szervezők tablókon mutatták be a
rendelkezésre álló dokumentumokat, számos fénykép utal a város
egykori eseményeire. A kőszeg és
Vidéke újságban megjelent ’56-os
forradalomra visszatekintő írások is
olvashatóak a tablókon.
A kiállítást krizsovenszky Lajos tör-

ténész nyitotta meg. dokumentumokra hivatkozva mondta, hogy a
szovjetunió már ’56 októbere előtt
foglalkozott Magyarország megszállásával. A kádár-kormány sem
szolnokon alakult meg, hanem a
megszálló hatalom fővárosában.
szavai szerint az újabb kutatások
még több fontos információt tárhatnak fel a közvélemény előtt.
ezt célozza meg a kiállítás megnyitójában történt bejelentés, miszerint november 11-én 11 órakor
a könyvtárban várják mindazokat,
akik a forradalom időszakáról,
vagy a történelmi korszakról a velük történt, vagy az általuk hallott
információkat akarják megosztani
másokkal. A beszélgetés indoka,
hogy a személyes tapasztalatok is
a történelem részei. A szervezők az
érdeklődőket is szívesen látják.
KZ

2016. Október 18.

építése mindannyiunk feladata.
A megemlékezés az árpád-házi szent Margit óvoda, általános
Iskola, Gimnázium és kollégium
7. osztályos diákjainak műsorával
folytatódott. A fiatalok prózával,
verssel, zenével és tánccal idézték
fel a történelmünk fényes napjait, a szabadságharc bukását, és a
megtorlásokat. Felkészítő tanáraik
Illésné Forintos tünde, Polhammersimon Adrienn és süléné Fodróczy
Gabriella voltak.
Az európa csendes című dal elhangzása után kerültek az emlékezés ko-

Visszatekintő
(A városi könyvtárban kiállított
anyagból vettünk ki néhány részletet. A dokumentumok olvasására érdemes egy órát rászánni.)
A gimnazisták ’56. október 24-én
almát szedtek. A katonai lőtér utáni erdőkben álcázott szovjet katonákkal találkoztak. Munka közben
tudták meg a tanároktól, hogy
budapesten tüntetést követően
zendülés tört ki. ezért helyezték riadó készültségbe a városban lévő
szovjet helyőrséget. Október 30án a városi forradalmi bizottmány
kezdeményezésére az országzászlónál nagygyűlést tartottak tömeges részvétellel. Innét indultak el
a határátkelő felé a fúvószenekarral az élen. A lövegeket kezelő

szovjet katonák békésen kezelték
az áramló lakosságot. A magyar
katonák az átkelőnél letépték magukról a vörös csillagot. „Ugyanazt
a boldogságot sugározta minden
arc. szép volt rőtfalván.”
Domonkos plébános és hűséges
ministránsa, Gudricza István november 1-én az elesett szabadságharcosok emlékére gyásztüntetést szervezett. November 4-én
hajnalban kőszegen is dübörögtek a tankok, a Várkörön fontosabb utcakereszteződéseknél foglaltak helyet. P. Domonkos László:
„Aztán a következő nagymisén az
énekkart vezényeltem. Akkor már
megsúgták, hogy vagy 40 kőszegi van börtönben. Másnap aztán
megtudtam, hogy összeesküvési
pört akarnak indítani.”
az utolsó mondata így szállt az
égre: ÷Bosszuljatok meg!” Varró
Csaba azt mesélte, hogy számára az vált a forradalom legszebb
pillanatává, amikor valaki azt kiáltotta: ÷Ne bosszuljatok meg!”

nöke – köszöntőjében megfogalmazta: „Az 1956-os forradalomról
emlékezünk meg, a drámai eseményekről, amelyekről egész európa,
és az egész világ beszélt.”
Az alkotó kiemelt néhány fotón
megörökített személyt, köztük Varró
Csabát, aki 18 éves volt ’56-ban. A
zárkából, ahol a halált várta, hallotta, hogy hajnali négykor hány
bitófát dobnak ki a pincéből az
udvarra. Aztán nyílt a nagy vasajtó, s számolta a háromfős őrség
lépteit, tudta melyik cella ajtaja

szorúi az AradiVértanúk arcképei alá.
Az önkormányzat koszorúját Huber
László polgármester és básthy béla
alpolgármester helyezte el.
A koszorúzást követően folytatódott
a műsor, ahol az iskola növendékei
megidézték a magyar történelem
halálos ítéletekkel terhes hónapjait,
a bosszú kegyetlen napjait, a vérengzés óráit. A hősök utolsó mondatai a
fiatal fiúk tisztán csengő hangján
ígéret lehet arra, hogy az utókor őrzi,
ápolja és gondozza a hazájukért hősi
halált halt katonák emlékét.
UA

Aradon mártírhalt halt 13 honvédtábornok: Aulich Lajos, Damjanich
János, Dessewffy Arisztid, kiss ernő, knézich károly, Láhner (Lahner)
György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg károly, Nagysándor József,
Poeltenberg ernő, schweidel József, török Ignác és Vécsey károly.
batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten végezték ki.

Ne bosszuljatok meg!
Akkor és most címmel nyílt Csete
Örs (a képen) fotókiállítása a Csillagteremben október 7-én. A falakra az 1956-ban elítélt, de a halál
markából megmenekült emberek
portréi kerültek.
tizennyolc éves műszerészsegéd,
harminckét éves tiszt, harmincegy éves bányász, tizenkilenc éves
gépírónő… és társaik jelenkori
fényképe tekint ránk a monokróm
felvételekről.
Mint dr. Lőrincz zoltán – a kiállító
kőszegi Művészeti egyesület el-
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nyílik, és imádkozott… A halál
előtt sokan a nevüket kiáltották,
hogy ne feledjék el. Volt, akinek

Csete Örs bemutatta újabb könyvét
is, melynek a címe, Az utolsó magyar. ez a kiadvány ugyanúgy, mint
a kiállítás „fájdalomból született”.
Ötvenhat története olyan, mint egy
film, amelyben minden szereplő
ugyanazt mondja el, sokféleképpen.
ebből a filmből láthatunk felvillantott portrékat a Csillagteremben
október 30-ig.
Tóthárpád F.
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Darabontok
kÜ LÖ NFÉ LÉ k

szeptember 9 – 10-én a kőszegi
Darabontok 12 tagja a szigetvári
csata 450. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésen vett
részt. A szervezők 240 fő hagyományőrzőt hívtak meg, a kőszegiek
régi kapcsolatot ápolnak az íjász
és lovas barátokkal. szigetvár elfoglalása, zrínyi Miklós és bajtársai halálának 450. évfordulójának
tiszteletére tartották az országos,
kiemelt támogatottságú rendezvényt. A kőszegi Darabontok egy
jól szervezett programon vettek
részt, és méltón képviselték kőszeget. A csatározások szüneteiben
megkoszorúzták zrínyi Miklós, „A
szigetvári hős” újonnan átadott

Kis lakat
szeptember 21-én fiatalok kis
csoportja átadta a „szeretlek kőszeg” lakat kulcsát Huber László
polgármesternek. A Diáksétányon
felállított rácsról a városvezető beszélt a szeptember 29-én megtartott testületi ülésen. Az összefogás
eredményeként született meg a
míves munka, ahol a várost szerető emberek mellett a szerelmesek
is el tudják helyezni a kapcsolatukat jelképező örökre lezárt lakatot.
többen megtették a Diáksétányon
felállított rácson névtelenül vagy
névvel: Anita és Miki, Gréti és Milán, Máté és szim… Október 16-

szobrát, illetve közösen tisztelegtek a Vas Vármegye Vitézlő rendje
nevében.
•
szeptember 29-én az Ostromnapokra a költségvetésben tervezett
án tizenkét lakat jelezte az egymás
iránti szeretetet, amelynek folytatása lehet a gyermekáldás. ebben
az évben szeptember végéig 109
gyermek született, és több kismama
várja még a gyermeke megszületését. (2015-ben 91 gyermek született.) Az új jövevények talán már
új lakásban élhetnek. Idén, október
1-ig 17 lakás építése kezdődött el,
a térséghez tartozó falvakban pedig
16 lakás rendelkezik építési tervvel,
vagy megtörtént az egyszerűsített,
építésre vonatkozó bejelentés. A
térségben az adatok szerint idén 48
esetben terveznek az itt élők valamilyen formában építkezést. kőszegen 2016. szeptember végéig 56
pár mondta ki a boldogító igent.

összeg, illetve a rendezvény árbevételéből származó pénzmaradvány, ötszázezer Ft átadásáról

Nem adják el
Liszt Ferenc utca 26. fszt. 6. sz.
alatti ingatlan vásárlására vételi
szándék érkezett az önkormányzathoz, de az eladáshoz szükséges
döntést nem hozták meg a képviselők. kormányrendelet alapján az
ingatlan nem rendelkezik a lakássá minősítés feltételeivel, műszaki
állapota nagyon lepusztult. keszei

döntöttek a képviselők a kőszegi
Ostromnapok egyesület számára.
több civil szervezet összefogásával,
azok képviselőiből alakult egyesület
égisze alatt zajlottak a programok,
méltón képviselve a várost. básthy
béla alpolgármester elmondta,
hogy a krAFt keretein belül rendezett konferencián elhangzott,
hogy a hagyományőrző csoportok
sokat tesznek hozzá egy-egy város
megítéléséhez. Az átadott pénzt az
egyesület saját hatáskörben használja fel a tagság által meghatározott célokra, várhatóan a technikai
felszerelésük fejlesztésére. A civil
csoportok jellemzője, hogy a vállalt
feladatokat önkéntesen végzik.
balázs álláspontja szerint „emberi
lakás céljára alkalmatlan ingatlan
eladásával ne adjunk lehetőséget
másoknak, hogy oda emberek
költözhessenek”.
Indoklásként
mondta terplán zoltán, hogy egy
esetleges eladás, majd átalakítást követően problémás emberek
költöznének a helyiségekbe, és
magatartásukkal a közelben lévő
szabadidőpark mindennapjait veszélyeztetnék.

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA KERETÉBEN
előzetes bejelentkezés alapján

INGYENES TELJES KÖRÜ SZAKORVOSI SZEMVIZSGÁLATTAL
állunk rendelkezésükre
Szolgáltatásaink:
– Akut szemészeti vizsgálat (pl.: gyulladás esetén), VÉNY felírás
– Látásvizsgálat
– Gyermekszemészeti vizsgálat
– szürkehályog szűrés
– zöldhályog szűrés – szemnyomás mérés
– szemfenék vizsgálat (cukorbetegség, magas vérnyomás stb.
esetén)
– Fejfájás miatti kivizsgálás
– Monitor előtti munkavégzéshez és jogosítvány megszerzéséhez (ill. meghoszszabbításához) szükséges vizsgálat
– kontaktlencse vizsgálat
Szemüvegkeretek 30%
Multifokális szemüveglencsék
30-40% kedvezménnyel
Barátságos környezetben, szakképzett
kollégákkal, egyedi árakkal várjuk
Üzleteinkben!
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
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WIfI a belvárosban A népszavazás eredményei

szeptembertől birtokba vették a gyermekek a
felújított központi óvodát. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért
felelős miniszterrel közösen hirdetett pályázatot, ahol kőszeg Város Önkormányzata 30 millió
forint támogatást nyert el az óvoda felújítására.
ehhez az összeghez a képviselők megszavaztak
7,5 millió Ft önrészt. Mostantól több helyiség
átépítésével az épületrész célszerűbben használható. Megvalósult a nyílászárók egy részének
cseréje, az eddig hiányzó tornaszoba és fejlesztő
szoba kialakítása, a melegítőkonyha teljes körű
átalakítása, eszközök beszerzése, a szociá-

igen szavazatok
száma

igen szavazatok
%

nem szavazatok
száma

nem szavazatok
%

kőszegszerdahely

416

235

56,49

16

6,81

5

2,28

214

97,72

kőszegdoroszló

208

142

68,27

9

6,34

2

1,50

131

98,50

kőszegpaty

161

82

50,93

5

6,10

7

9,09

70

90,91

Cák

232

148

63,79

6

4,05

3

2,11

139

97,89

bozsok

311

205

65,92

11

5,27

1

0,52

193

99,48

Velem

315

193

61,27

11

5,70

2

1,10

180

98,90

Lukácsháza

875

504

57,60

18

3,57

7

1,44

479

98,56

Gyöngösfalu

911

472

51,81

24

5,08

13

2,90

435

97,10

Nemescsó

258

161

62,40

8

4,97

0

0

153 100,00

Pusztacsó

127

104

81,89

4

3,85

0

0

100 100,00

90

60

66,67

4

6,67

2

3,57

54

96,43

Peresznye

422

270

63,98

4

1,48

6

2,26

260

97,74

kiszsidány

72

37

51,39

0

0

0

0

653

381

58,35

19

4,99

7

1,93

Kőszeg összes

9202 4534

49,27

238

5,27

kőszeg–01

1107

558

50,41

23

4,13

7

1,31

527

98,69

kőszeg–02

1217

623

51,19

22

3,54

6

1

594

99,00

kőszeg–03

1110

498

44,86

43

8,63

7

1,54

448

98,46

kőszeg–04

1133

518

45,72

24

4,63

4

0,81

490

99,19

kőszeg–05

1153

547

47,44

30

5,48

9

1,74

508

98,26

kőszeg–06

1307

672

51,42

33

4,99

11

1,75

617

98,25

kőszeg–07

1109

534

48,15

37

6,93

10

2,01

487

97,99

kőszeg–08

649

321

49,46

19

5,94

4

1,33

297

98,67

kőszeg–09

417

263

63,07

7

2,66

0

0

ólmód

Horvátzsidány

lis- és kiszolgáló helyiségek
komfortossá, biztonságossá
tétele, a villamoshálózat
részleges modernizálása, az
összekötő folyosók, egyéb
helyiségek belső burkolatának cseréje.
Az intézmény életében jelentős változást hozott a modernizálás, és a dolgozók bíznak
a folytatásban is. A fotó szerint október 12-én a gyermekek örömmel tornásztak
az új tornaszobában.

A kt U á LI s

érvéyntelen
szavazatok %

Új tornaszoba

érvénytelen
szavazatok

SZÜLETÉSEK: Kőszeg: baldauf Attila és
klafszky katalin fia Vendel; kappel Ottó és
beke boglárka fia Ottó; Grozner Péter és Varga katalin fia Péter zalán; balassa-berek tamás és balassa-berek Dorottya fia Levente;
simon krisztián és Alasz Mónika lánya Natasa; révész balázs és Mester Judit fia Levente;
bönditz Norbert és Horváth Annamária fia
Norbert Miron; Mersits Milán és Hódosi Mónika lánya Jázmin és fia Milán; Fekete balázs
és Pataki edit fiai Mátyás álmos és András
koppány; toplak Péter és Auguszt Ildikó lánya kata és fia Péter; tóth Péter Pál és Juhász ágnes lánya Csinszka Lina; kósa József
és Ferincz katalin lánya Liza Violetta; Németh
András és Horváth szabina fia Noel; bártfai
zoltán és Nagy Adrienn lánya Anna Léna.
HÁZASSÁG: seper Vivien – tóth Márton,
szücs beatrix – Nagy ákos, Ganzer renáta
– Alapi Norbert.
HALÁLOZÁS: Martis Anna szül: Lőrintz
Anna, Horváth Istvánné szül. szabó rozália
zsuzsanna, Mészáros István, Horváth György,
koczka János, Márffy István károly.

szavazók száma
%

Anyakönyvi hírek

szavazók száma

Október 14-én Mirtill és klaudia sétáltak a Fő
téren, és kipróbálták a szabadon csatlakozható WIFI-hálózatot (kőszeg-Free), amely a
Microweb szolgáltatásaként működik (www.
microweb.hu).

választók száma

A 2016. október 2-án megtartott népszavazás kérdése így szólt: „Akarja-e, hogy az európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?”
A térség településein az alábbi válaszok születtek:

37 100,00
355

96,07

58 1,35 4224

98,65

256 100,00
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AKCIÓINK 599

Ft

/kg

Kaiser
Frakfurti Virsli
vagy Olasz felvágott

399Ft

1099

Ft

Pick KenÉmájas

Medve Sajt

/kg

natúr, 8 adag, 200 g, 1995 Ft/kg

999

Ft

/kg

Kinder Pingui
hÑtött desszert
Málna ízÑ

159

129
499

Ft

/kg

1099

Ft

/kg

Fornetti
csoki csemege

44,5%, 0,5 l, 398 Ft/l

Ft

Ft

Csirkeszárny

S
Soproni
Sör
d
dobozos

Porcukor

30 g, 4300 Ft/kg

elÉhÑtött vagy fagyasztott

199Ft

0,5 kg, 318 Ft/kg

2016.10.27-29.

2016.10.20-22.

2016.10.19-10.31.

www.7forras.hu

KŐSZEGI

Poszavecz
Lecsókolbász

1049

Ft

/kg

Sertés comb

Csirkemell

csontos, elÉhÑtöttt
vagy fagyasztott

949

Ft

/kg

B
Babati
D
Disznósajt
vvagy Véres hurka
vvagy Májas hurka

499Ft

((Babati és Társa Kft.)

1399

Eduscho
Wiener extra kávé

Ft

/kg

Érölt, 250 g, 1996 Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.)

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

1099Ft

/kg

Fornetti
diós mini csiga
(Fornetti Kft.)

KrAfT hírek
Külföldi hallgatók
Huber László polgármester október
10-én köszöntötte és tiszteletbeli
kőszegivé fogadta a Pannon egyetem kőszegi kampuszának 11 fiatal diplomását, akik Délkelet-európából, a közel-keletről és Afrikából
érkeztek városunkba tanulni. A
hallgatók két éven át lesznek kőszeg lakói. Az esemény részeként
bemutatkozott a Felsőbbfokú tanulmányok Intézete (iAsk) 50 új ösztöndíjas kutatója, akik majd négy
hónapot töltenek városunkban.
II. KRAFT konferencia
A Felsőbbfokú tanulmányok Intézete (iAsk) 2016. szeptember 16-17.
között tartotta második Nemzetközi
krAFt konferenciáját a Jurisicsvár Lovagtermében. A megnyitón beszédet mondott ágh Péter
országgyűlési képviselő, Huber
László polgármester, Miszlivetz Ferenc, az iAsk főigazgatója. Az első
napon bemutatkoztak a krAFtpontok: keszthely, Nagykanizsa és

Pedagógusok
Október 4-én a Városháza dísztermében tartották a Pedagógus
Díszoklevél átadási ünnepségét. A
díszdiplomákat savaria egyetemi
központ dékán-helyettese, Dr. koós
Ildikó adta át. Őszinte szavakkal
méltatta a kitüntetettek pedagógiai munkáját. Az önkormányzat
nevében Huber László polgármester értékelte azt a tanári munkát,
amely a város ifjúságát szolgálta,
mindezt az önkormányzat ajándékainak átadásával erősített meg. A

Veszprém képviselői érkeztek, hogy
beszámoljanak tevékenységükről,
a városokon belüli együttműködésekről. A koordinátorok bemutatták
kraftos programjaikat, s minden
várost képviselt polgármestere, a
Pannon egyetem kampuszainak
igazgatói, de itt volt Gelencsér
András, az egyetem rektora is. A
következő napon nemzetközi professzorok ismertettek külföldi jó
példákat azzal kapcsolatban, hogy
hogyan lehet fenntartható, technológiailag fejlett vagy okos várost
létrehozni.
Kisvárosok reneszánsza
Megjelent a Felsőbbfokú tanulmányok Intézete (iAsk) és a krAFt
projekt legújabb könyve kisvárosok reneszánsza – A kőszegi példa
címmel. A Miszlivetz Ferenc szerkesztette kötet 12 tanulmányt tartalmaz, első része elméleti háttérrel
foglalkozik, tárgyalja a fenntarthatóság, a kreatív város, okos város
kérdéseit, a második részben pedig
hat, kőszeg elemzésével foglalkozó
esettanulmány található. Feltárja a
képviselők nevében keszei balázs
bizottsági elnök kedves szavakkal
köszöntötte a díszdiplomák újdonsült tulajdonosait. A gyermekek
képviseletében Nyul Dorina (JMG),
Németh Laura és kovács róza (balog iskola) verssel köszöntötte az
ünnepelteket.
A kitüntetést átvehették: Németh
Istvánné (rubin, 70 év); boros
Lászlóné (vas, 65 év); Hidegh
Lajosné (vas, 65 év és gyémánt,
60 év); dr. tóth sándorné (vas, 65
év); Weigl béláné (gyémánt 60 év);
kevei Pálné (arany 50 év); sirhuber
Imréné (arany, 50 év).

2016. Október 18.

vendéglátóhelyeket, a lassú város
filozófiát, a város marketingtevékenységét, de próbálja megválaszolni azt is: miért jó kőszegen
élni? A kötet tanulmányait a tavalyi
év ösztöndíjas kutatói készítették. A
kötet megtalálható kőszegen a Líra
könyvesboltban vagy az európa
Házban.

kŐszeG És VIDÉke

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

Kiváló eredmények
A HVG különszámában (középiskola 2017) jelent meg a 100 legjobb gimnázium és szakgimnázium
névsora, amelyben közzétették,
hogy az elmúlt tanévben a kőszegi
Jurisich Miklós Gimnázium és kollégium tanulói és nevelői a 64. legjobb teljesítményt nyújtották!
A figyelemre méltó eredmény jelentőségét növeli, hogy Vas megyében
egyetlen középiskola (szombathelyen) teljesített csak jobban, de ez
nem a kLIk fenntartása alatt működik. A HVG által közzétett első száz
iskola között szerepel még egy vasi
gimnázium, amelyet sorrendben a
Jurisich Gimnáziumhoz képest hát-
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rébb sorolták. A közzétett adatok bizonyítják, Vas megye legjobb állami
fenntartású középiskolája jelenleg
az évszázados múltra visszatekintő
Jurisich Miklós Gimnázium!
A végső sorrend a kompetenciamérés (matematika, szövegértés),
az érettségi eredmények (magyar,
matematika, idegen nyelvek, történelem), és a felvételi eredmények
összegzéseként alakult ki. A több
szempont szerinti értékelés még jobban minősíti az iskolában zajló oktatási munkát. ennek eredményességét fokozza, hogy a két tanítási
nyelvű középiskolák között a kőszegi
Jurisich országosan 6. helyen áll.
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Kőszegi Szüret 2016
kŐ sz e GI sz Ü r e t

szeptember 23 – 25. között, három napig tartott a kőszegi szüret
2016 rendezvénysorozat. több ezer
vendég érkezett a városba, és mindenki biztonságban szórakozhatott,
nem történt bűncselekmény, és a
szóbeszédekkel ellentétben baleset, sérülés, rosszullét sem. Viszont
habzott a Fő téren lévő szökőkút,
valaki boros kedvében humortalan
viccet űzött.
A szervező munkát hagyományosan a Jurisics-vár Művelődési központ és Várszínház csapata végezte.
ennek eredményességéért Huber
László polgármester köszönetet
mondott a szeptember 29-én tartott testületi ülésen. kérdésünkre
Pócza zoltán elmondta, hogy a
programok összeállítása a rendelkezésre álló források ismeretében

jól sikerült. Minden korosztály találhatott magának megfelelőt az
ingyenesen megtekinthető kulturális kínálatból. Az igazgató kifejezte
reményét, hogy „a rendezvény közelében lakók megannyi mosolygó
arc láttán könnyebben viselték el a
szüreti megpróbáltatásokat”.
A három napig tartó nyári napsütésben már pénteken sokan sétáltak, borozgattak a belvárosban a
két színpad között. Az ételt, italt
árusító sátrak késő éjszakáig nyitva tartottak, a fogyasztóknak adtak
számlát a drága adagokról. egyegy pohár bort időnként egy liter
áráért mérték, de a kőszegi gazdák
ragaszkodtak ezúttal is a piacképes
árakhoz. A három napot éjszakába
nyúló programdömping jellemezte,
így a délelőtti események családias
jelleget öltöttek. Hagyományokat ápoló eredmény a helyi civil, művészeti egyesületek színpadi bemutatkozása. elismerést
érdemelnek a felvonulók, akik
sok munkaórát fordítottak a
szereplésük érdekében, amely
hozzájárult a város legnagyobb
turisztikai rendezvény sikeréhez, és ahhoz, hogy tömegek
érkezzenek kőszegre. Az árusok
sokasága várta a fogyasztókat,
a távozásuk után zsírfoltokat
hagytak a kövezeten, a városvezető kérésére nevüket rögzítették. A szüreti fesztivál vendégei sem ismerték a „tapossa
laposra, gyűrje össze jelszót”,
és így még gyorsabban megteltek a szemétgyűjtők.
KZ

Borkirálynő választás
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A hagyományoknak megfelelően a
kőszegi tornyosok muzsikája indította a kőszegi szüret – Nemzetközi Fúvószenekari találkozó hétvégéjét szeptember 23-án, pénteken.
Huber László polgármester megnyitójában kiemelte, hogy még a
szőlő Jövésnek könyve sem rögzít
olyan megfigyelést, akkora fagykárt, mint az idei, amely megsarcolta ültetvényeinket. Jó szokás
szerint csapra vertek egy hordó

bort. A nemes ital felajánlója, Alasz
László segédkezett Huber Lászlónak, hogy minél kevesebb menjen
kárba. testes, zamatos kékfrankos
csordult a poharakba.
A közönség érdeklődve várta a folytatást, amikor az Ifjúsági Fúvószenekar élén szilágyiné Gasztonyi
eszter jelt adott, és népszerű dallamok csendültek fel. A ’80-as évek
diszkó slágereiből készült összeállítás lekötötte a közönség figyelmét.

ezt követően a délután csúcspontja,
a borkirálynő választás következett.
tizenhetedik alkalommal került korona az újonnan megválasztott ifjú
hölgy fejére. Az ékes fejdíszt nem
adták ingyen! A zsűri tagjai Huber
László polgármester; Földesiné Németh Csilla a Dance Jam művészeti
vezetője; ifj. Molnár sándor borász;
Laki balázs, a Cuvée borszaküzlet üzletvezetője voltak. A korábbi
borkirálynők szervezésében – Horváth Aliz kitűnő konferálásával – a
három jelöltnek – Darabos kata
boglárka, Horváth Anikó és tóth

Noémi – számos feladatot kellett
elvégezni. bemutatkozásukkal talpraesettségükről adhattak bizonyságot, fogadalomtételükkel elkötelezték magukat, a bortotóval lexikális
tudásukat bizonyították. A közönség
mozgósítására és költői vénájukra is
szükség volt. A borkirálynő választások történetének talán legszorosabb
„döntője” következett. Megszületett
a döntés: kőszeg 2016/17-es borkirálynője, aki a várost képviselheti
a hazai és a nemzetközi rendezvényeken: tóth Noémi lett.
Tóthárpád F.

Borkirálynő

egyedi, kreatív dolgokat alkotni a
konyhában és azon kívül is. A bor
az egyik kedvenc „fűszerem”, mert
a minőségi borok és a minőségi
ételek összehangolása kiváló ízélményt nyújt. A kedvenc időtöltéseim közé tartozik még a sportolás,
kirándulás és a kertészkedés, melyekre a tanulás és a munka mellett
is szorítok időt. A 17. kőszegi borkirálynő választás remek alkalom
számomra, hogy közelebb kerüljek
a magyar borkultúrához, a borvidékekhez, és elsajátítsam a bor
etikettet. A megszerzett tudás és
tapasztalat a saját kreativitásommal kiegészítve a jövőben biztosan
előnyömre válik.”
TáF.

kőszeg 17. borkirálynője tóth Noémi Éva. A nemes versengésben a
jelöltek bemutatkoztak. Noémi az
alábbi gondolatokkal nyerte el a
közönség rokonszenvét:
„A szőlőtermésnek az időjárás nem
kedvezett, de idén sem maradhat el
a szüreti fesztivál szüreti mulatság,
és borkirálynő választás nélkül.
tóth Noémi Éva vagyok, 22 éves
gyöngyösfalui lakos, a Nyugatmagyarországi egyetem végzős
közgazdász hallgatója. személyes
indíttatásból jelentkeztem a borkirálynő választásra, hiszen egyrészt
a családtagjaim már több éve készítenek saját fogyasztásra
Költözés miatt
bort a Pösei-hegyen, így már
gyermekkoromban
fontos
ELADÓ
eseménnyé vált számomra
2 db 11 kg-os pb gázpalack
a közös szüret, és az azt kö1 db Singer gyártmányú varrógép
vető munkafolyamatokban
1 db 90 literes szőlőprés
való szorgos részvétel. Más1 db benzines láncfűrész
részt szenvedélyem a gaszt5 db különféle formátumú csillár
ronómia, a sütéstől elkezdve
4 db különféle méretű szőnyeg.
a sajtkészítésig. szeretek
Tel.: 20/9337-137

Város bora
A képviselő-testület a kőszegi szüreten választja meg a város borát.
Ahogy Pócza zoltán fogalmazott:
„Fárasztó, hosszú, kimerítő, embert
próbáló bormustra” után döntöttek.
Négy – a Frank, a tóth, az Alasz és
a stefanich – pincészet nyolc vörösborát kóstolta meg a testület. A
2016/17-es évben a kőszeg Város

felvonulás
rohonci, illetve a rákóczi úton
gyülekezett a 33 felvonuló csapat,
legalább ezer maskarába öltözött
„szüretelő” érkezett meg a Várkörre,
elsőként az evangélikus iskola lovas
bandériuma. A városi fúvószenekar
zenéjére a be-Jó mazsorettjei adták meg a felvonulás alaphangulatát.
A darabontok
puskalövésére érkeztek a
városvezetők
és
kőszeg
testvérvárosainak a küldöttségei. A
borbarát hölgyek szőlőfürt
díszítésű öltözékben kísérték kőszeg 17. borkirálynőjét,
tóth Noémi Évát, aki Huber László
polgármesterrel fogadta a később
érkező „szüretelőket”. A kőszegi
szőlősgazdák vezetője, Láng József
festett bajusza lefelé pöndörödött,
jelezve az idei termésszegény esztendőt. szavai szerint a borászok
azon dolgoznak, hogy legyen kőszegi bor 2017-ben is. Lehet, hogy

bora címet a stefanich Pincészet
nyerte el, 2015-ös évjáratú kékfrankosával. Az érdekessége, hogy már
több címet is begyűjtött a kőszegi
nedű. ez a bor lett a kőszegi borverseny legjobb vörösbora, és a Vas Megyei borverseny legjobb vörösbora
is. „ A sort már csak az tetézné igazán, ha a november 12-i borbálon
is ez a kékfrankos lenne az est bora”
– latolgatta stefanich kornél.
Tóthárpád F.
kisebb lesz a pohár, vagy kevesebbet kell beletölteni. Megköszönte a
lakosság együttérző érdeklődését.
Huber László polgármester miután
megadta az engedélyt a megmaradt szőlő szüretelésére, arra kérte
a jelenlévőket, hogy tapssal fejezzék ki a borosgazdák munkáját segítő támogatásukat. A bortermelők
szövetkezetének elnöke jó érzéssel
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tett tribün előtt
horvát népzenei produkciót
mutattak
be.
A gimnázium
Arany János tehetséggondozó
diákjai a szüret egy szeletét
személyesítették meg. Pócza
zoltán narrátor
mikrofonon keresztül gratulált a Concordia szövegírójának, az egyetlen szó létrehozásáért, amit aztán az énekesek
százféleképpen adtak elő. Az UFC
kicsi, és még kisebb labdarúgói
együtt érkeztek a gólszüretre.
traktoros fiatal lánnyal érkeztek a
kőszegi iparosok. Postás Józsival
és sok szakival vonták magukra a
figyelmet, megmutatták az egészségügyi szolgálatra vonatkozó
ajánlatukat. tiszteletet érdemelnek
az öreg cefrék, akik 23. alkalommal
vállalták a felvonuláshoz tartozó
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sok munkát. És tették ezt a kőszegi tűzoltók is, akiket az utánpótlás,
a különböző szakmákat jelképező ifjúsági tűzoltók képviseltek. A
színpompás felvonuláshoz a fúvós
zenét kőszeg Város koncert Fúvószenekarának hét fúvós csapata
szolgáltatta. tiszteletet érdemelnek
az osztrák veterán traktorok tulajdonosai, akik évtizedek óta eljönnek a szüreti rendezvényre, ezúttal
legalább harminc oldtimer járművel érkeztek.
Kámán Z.
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Mindenki mosolyog

vette tudomásul a nemes gesztust.
Az otthoni jó szüreti mulatságuk
hangulatát hozták el kőszegre a
lukácsházi borosok. Megérkeztek a
balog iskola 3/a osztályosai mellett
a DANCe JAM táncosai, egy sziporkázó ötlet alapján lufikból készült
öltözékben. A bersek diákjai, a
be-Jó táncosai a tűz lángját hozták el kezükben a szüretelőknek.
Az árpád-házi
kisdiákjai elegáns öltözékben vonultak
fel. A horvát
nemzetiségi
önkormányzat
meghívására érkezett a
Fijolica Horvát
Folklórcsoport,
amely a várkörön felépí-

rázeNe Városi Fúvószenekar szeptember 23-án először koncertezett
kőszegen. közönségcsalogató Fúvós
szerenádot szolgáltattak a Fő téren
a kőszegi fúvósokkal. A két zenekar
a színpad köré csalogatta a közönséget. A másfél órás előadást egyre
többen hallgatták meg, a kőszegi
fúvósok bemutatták szólózenészi
tudásukat is. Látványos színpadi
előadást produkáltak a rákosmenti
zenebarátok egyesületének zenészei. Dely Csaba karnagy tánclépésekkel is színesítette vezénylő karmozdulatait. A szüreti felvonuláson
klasszikus fúvószenét játszottak a
budapesti zenészek. szombaton
este a sátorban megtartott Fúvós-show résztvevőjeként ismét
kiérdemelték a közönség tapsát. A
színpadra lépésük előtti percekben
Dely Csaba elmondta, hogy rádióban hallott egy figyelmet felkeltő
tudósítást kőszegről. ezt követően
kereste meg a kőszegi fúvósokat, és
kérte a szüreti rendezvényen a részvétel lehetőségét. szívélyes fogadtatás mellett érkezett meg kőszegre
a három aranydiplomával rendelkező, 42 évvel ezelőtt alakult rázeNe
Városi Fúvószenekar, amelynek

tagjai zenetanárok vagy a zeneiskola egykori növendékei. „Mindenki
mosolyog, jók a koncertek, és ez a
legfőbb dolog” – mondta az ötven
zenész karnagya.
Tűztánc
Amint véget ért péntek este a Fúvós
szerenád, a közönség a be-Jó 14
tűztáncosát vette körül. A nyáresti
melegben a lányok ismét parádés
látványt produkáltak a Jézus szívetemplom előtti téren, majd másnap,
szombaton este nagyobb létszámú
közönség is tapssal jutalmazta az
előadást. A balkán Fanatik zenekar
már 21 órától élesített, de kivárta a
tűztáncról érkezőket.
Vendégzenekarok
A Nemzetközi Fúvószenekari találkozó keretében – barátként érkező –
hét fúvós együttest fogadott kőszeg
Város koncert Fúvószenekara. Ahogy
a fúvósok részesei kőszeg kulturális
életének, úgy a vendégzenekarok
érkezése, az általuk adott koncertek mostanra elválaszthatatlanok a
kőszegi szürettől. Huber László polgármester vezetésével az eseményen
részt vettek a város vendégei. Az elmúlt években Mödling testvérvárossal erősödnek a kapcsolatok.
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A küldöttséget ezúttal is Hans
stefan Hintner polgármester vezette. szencből Dusan badinsky alpolgármester hozta el a magyar ajkú
munkatársait. Ismét eljött hozzánk
Nyitragerencsér
polgármestere,
Vrábel Anna a nyolcfős kíséretével.
A város vendégei részesei lettek
egy látványos programnak, és a fú-

vós koncerteknek. A
kőszegi és a vendégzenészek mintegy
hatszáz néző előtt
játszották el Gréts
károly és szi-lágyi
Miklós egykori és
a jelenlegi karnagy
szerzeményeit. Majd
a „Jó ebédhez szól
a fúvószene” programhoz csatlakoztak a zenészek.
tiszteletet érdemelnek a fúvósokat
megvendégelő éttermek.
ATARU
Az AtArU ütőegyüttes a kőszegi
zeneoktatás jó példájaként alakult
meg tíz éve. A vasárnap délután
tartott koncertjükön nézők serege
töltötte meg a rendezvénysátort.
A kilenc dobos ismét bizonyította,
hogy tudnak újat alkotni. A zenészek azonos ütemre doboltak,
zenéjük nemcsak a közönségnek,
hanem önmaguknak is örömet
okozott. A dobpergést, egyes produkciók pergő mozgását a közönség ütemes tapssal jutalmazta.

Hajnalcsillag
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
tagjai a három nap alatt kétszer
léptek a közönség elé. A felvonuláson elől mentek a legkisebbek,
majd a tribün előtt a profik perdültek táncra. Vasárnap délután
a nagysátor színpadán először a
„nagyok” mutatták be a produkciójukat a tulipánt zenekar kíséretével. Az
üveges tánc ezúttal
is kiérdemelte a
tapsot, ugyanúgy az
utánpótlást jelentő
kisebbek tánca. A
lányok, a fiúk mosolya, jó kedve a közönségre is jó hatást
gyakorolt.
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SP
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Ó AZ
AZ UDVARBAN!
UD
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DVA
VAR
AR
RB
BA
AN
N!
Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

KIEMELT AKCIÓINK:
Az akció időtartama 2016. október 18-tól november 12-ig.

NASIVIN SANFT ORRCSEPP

Ocho Macso koncert
Vasárnap este a tűzijáték előtt, 19
órakor tért vissza újra kőszegre,
az „otthonukba” az Ocho Macho
zenekar. Döntően fiatalokkal telt
meg zsúfolásig a rendezvénysátor.
kirchknopf Gergő a város iránti kötődését bizonyító szavait messzire
vitték el a hangfalak. Azt is, hogy
„ebből a városból eddig eljutottunk
tagcserékkel”. A zenekar erdélyországban szerzett sikereit kőszegen
is megismételték a zenészek. kétségtelen, hogy az Ocho Macho valamit kitalált, létrehozott, amely vonzó
a közönség számára.
Kámán Z.

Megszünteti az orrdugulást, akár 12 órán át.
Nem tartalmaz tartósítószert, és 2 nappal
csökkenti a nátha lefolyási idejét* (*0,5mg/ml
oldatos orrspray, a fiziológiás sóoldattal összehasonlítva) VN gyógyszer • EP kártyára adható
Hatóanyag: oxymetazolin

-20%

Eredeti ár
Kedvezm: 1859,- Ft
ényes ár
:

1485,Forint

OGYI-T-7882/05 OGYI-T-7882/06 OGYI-T-7882/07

Forgalmazó: Merck Kft, 1117 Budapest Október huszonharmadika u. 6-10.

-20%

2459,- Ft
Eredeti ár: ényes ár:
d ezm
Kedv

,
,19Fo6rin5
t

LINEX FORTE ÉLŐFLÓRÁT
TARTALMAZÓ KAPSZULA 28X
TART
Anitbio
Anitbiotkum
kúra? Az új Linex Forte több milliárdnyi
élőflóra sejtet tartalmaz, amire a bélflórának az
antibiot
antibiotikum kezelés első napjától szüksége lehet.
OSDZ72
OSDZ724/07.16
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
speciáli
Sandoz Hungária
Hun
Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

ACC 200 MG GRANULÁTUM 30X
Az ACC hatékonyan segít már a hurutos
köhögés kezdetén! Célzottan a lerakódáson
hat, feloldja a hurutos váladékot és
megtisztítja a légutakat.
ACC - Célzott megoldás hurutos köhögésre!
VN gyógyszer • OACC744/07.16
Acetilcisztein tartalmú gyógyszer.

-20%
1350,-

Eredeti ár
Kedvezm: 1689,- Ft
ényes ár
:

Forint

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Online közvetítés
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Online közvetítésen követhették
nyomon mindazok a kőszegi szüret
eseményeit, akik élőben nem tudtak
részt venni a rendezvényen. A kőszegi
Városi rádióklub kezdeményezésére
és szervezésében harmadik alkalommal valósult meg a közvetítés rege
Péter informatikus klubtag támoga-

tásával. Neki köszönhető, hogy egy
jelentős műszaki fejlesztést követően a Geovision cég egyik legújabb,
úgynevezett PPtz-kamerával élőben
követték az eseményeket. Az egyik
kamera halszemoptikával 360 fokos
képet ad, a másik pedig távvezérléssel körbeforgatható, fókuszálható.

A kockázatok és mellékhatások tekintetében
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

X X I X . É V F O LYA M , 1 0 . s z á M

ezzel a címmel nyílt meg szeptember 24-én Palcsó Julianna és
Jencsky beatrix kiállítása az Írottkő
Hotel aulájában. A nagy tér kiváló
lehetőséget biztosít a különböző
alkotások bemutatására. A rendezvényeket a hotel vezetése évek óta
támogatja, a kiállító művészek mindenkor megköszönik a lehetőséget.
A szüreti műsordömping időpontjában megtartott kiállítás előzetesen
nem tűnt szerencsés választásnak.
Mégis az érdeklődök sokasága
érkezett a megnyitóra. Vonzotta a
közönséget a Csók István Művészkör két tagja, akiknek javaslatára
– a kiállítás megnyitója érdekében
– alakult meg az Attrakció zenekar.
A közönségtől kapott taps alapján
jó döntés volt, a folytatás az ismert
zenészek feladata.
krizsovenszky Lajos a megnyitójában a Csók István Művészkör két
ismert alkotójáról beszélt, mindketten számos kiállításon mutatták
már be a festményeiket. A mostani
válogatás képeit tartalmi és formai
egység jellemzi. kidolgoztak egy-

Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.10.03 – 10.31.
a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Termék

ár

Véres-májas hurka ................................. 799 Ft/kg
Sütőkolbász .......................................... 1299 Ft/kg
Disznósajt ............................................. 1149 Ft/kg
Házi szelő-kenőmájas .......................... 1349 Ft/kg
Löncs felvágott .................................... 1249 Ft/kg
Vadász felvágott ................................... 1599 Ft/kg
Nyári turista ........................................ 1449 Ft/kg
Stifolder ............................................... 2299 Ft/kg
Baglas Paprikás vastagkolbász
csemege és csípős ........................ 2059 Ft/kg
Baglas Prémiumkolbász
csemege és csípős ........................ 1949 Ft/kg
Cserkészkolbász csemege és csípős ..... 2199 Ft/kg
Hagyományosan füstölt comb .............. 2049 Ft/kg
Hagyományosan füstölt tokaszalonna ... 899 Ft/kg
Prémium sült császár .......................... 2499 Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.

kŐszeG És VIDÉke

Kőszeghegyalja örökségéről
szeptember 16-án mutatta be Ilon
Gábor régész a hiánypótló olvasókönyvét az érdeklődők előtt. Huber
László polgármester köszöntőjében
a 60 éves szerző születésnapi ajándékának aposztrofálta a kiadványt.
szavai szerint: „emlékezzünk a
történelem óráinkra, bármily érdekes volt is a sok száz és ezer évvel
ezelőtti korok bemutatása. Felmerült bennünk a kétkedés kisördöge:
honnan tudják, nincsenek írásos
emlékek, feljegyzések”. Ilon Gábor
az olvasókönyv megtanulásától óva
intette a közönségét, mert azt csak
olvasgatásra szánta. Az írások választ adnak arra is, hogyan vallatja
a régész az elsüllyedt múltat. Az
ásatások során mit mesélnek a cserépdarabok, a ruhafoszlányok, vagy
az ékszerek, a temetkezési szokások. Azt is elmondta a régész, hogy
sok mindent hallhatunk a mohácsi
csatáról, de keveset tudunk szűkebb pátriánk, kőszeghegyalja
múltjának megismerési módjairól.
A könyv megírásának is ez volt
az egyik indoka. Az olvasókönyv a
klasszikus terepbejárás mellett a
mai korra jellemző dróntechnikát,
a légi- és űrfelvétel elemzést egyaránt bemutatja. Az örökségvéde-

lem fontosságára is fókuszálja a
fogékony korosztályt. keszei balázs
a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója méltatta a könyvet. szavai
szerint hajlamosak vagyunk az
elveszett tárgyakhoz ragaszkodni,
elveszítésekor a hiányuk mutatják
az értékét. A régészet ezzel szemben a feltárt értékek megőrzésén,
feldolgozásán, megismertetésén
fáradozik. ezt teszi a könyv is, helyi
vonatkozású ismereteket nyújt. Dr.
sümegi Pál tanszékvezető egyetemi
tanár (szeged) azt írja ajánlójában:
„Ilon Gábor könyve olyan szempontból is újszerű, hogy a szerző a
legkisebb korosztályt a történelem,
a régészet, a városuk, közelebbi és
tágabb régiójuk, a kőszeghegyalja
történeteire nyitott kamaszkorúakat és a legnyitottabb 11-12 éves
korosztályt célozta meg munkájával”. A könyvet a Pannon kulturális
Örökség egyesület helyi vállalkozók támogatásával adta ki, segítségükkel ajándékként vehették kézbe
a hatodikos és a középiskolás tanulók. trifusz Péter tervezte a szép
kivitelű régészeti olvasókönyvet,
amelyet a könyvtárban bárki kézbe
vehet.
Kiss János

kU Lt Ú r A

Kép-Másképp

egy sajátos technikát, amelyben a
mondanivalót belső motivációs színekben foglalják össze. Mindketten
másként gondolkodnak, alkotnak,
ezért választották a kiállítás címeként: kép-Másképp. Mégis a négy
évszakot képekre elosztva közösen
komponálták meg. Amíg a látogatók szemlélték a képeket, Vivaldi
zenéje szolgálta az aláfestést. A
kiállítás október 17-ig volt megtekinthető.
KZ

2016. Október 18.

A zeneszerző emléke
„szemet le lehet hunyni, de a fület
nem”– ezzel a mottóval zajlottak a
szeptember 17-i hétvégén rendezvények a kőszegi származású zeneszerző és zongoraművész, Vukán
György tiszteletére, mely emlékezést a Felsőbbfokú tanulmányok
Intézete szervezett. emléktábla
avatásra került sor a Vukán család
egykori lakóhelyén, a rákóczi utca
6. sz. alatt (tóth Pincészet), ahol
egy zongora is jelképezi a művész
már gyermekkorban is megmutatkozó zenei tehetségét. Az egykori
kórház épületénél (kórház u. 7.)
a trifusz Péter grafikus által tervezett, életképet formázó táblával vált élővé a ház vakablaka, és
egyben jelzést adott a zeneszerző
tiszteletére. A megemlékezés
szólt a zeneszerző édesapja,
Vukán Ferenc főorvos számára

is, aki az egykori kórház igazgatója
volt. A programokat binder károly
és kulhay Géza zongoraművészek
esti koncertjei színesítették, akik
Vukán impressziókat játszottak.
A Felsőbbfokú tanulmányok Intézete 2017-ben filmklub indítását
tervezi Vukán György filmzenéinek
bemutatása céljából. Ugyancsak
a tervek között szerepel a Vukán
György által alapított, ifjú jazz zenészeket támogató Creative Art
díj döntő rendezése és díjátadója
kőszegen.
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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.

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)

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

SALÁTÁK

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

Tízéves a látogatóközpont
tízéves a bechtold István természetvédelmi
Látogatóközpont.
Névadónk már évtizedekkel ezelőtt
álmodott valami hasonló, természettudományos céllal működő
létesítményről. Ahogy változtak az
idők, úgy változtak a körülmények,
egyre inkább teret engedve a szárnyaló elképzelések megvalósíthatóságának. kőszegen sosem változik
a természet iránti elköteleződés.
A sok jó ötlet és a kitartás nyomán
létrejött 2006 év őszén a Magyarországon újszerűnek számító
látogatóközpont. Újszerű, hiszen a
hagyományos kiállítások módszereivel szemben egyéni megtapasztalást kínált egyedi megoldásokkal.
A kivitelezéshez szükséges anyagi
fedezetet az eU 243 milliós pályázati támogatása adta, és hatmillió
forintos önrészt vállalt az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság. A kezdetekről, az élményekről szó esett
a szeptember 15-én rendezett előadáson, amelyet a központ tízéves
fennállása alkalmából szerveztünk. Huber László polgármester

köszöntője után a programot dr.
Markovics tibor igazgató személyes történeteivel nyitotta meg.
Megemlékezett bechtold Istvánról,
mondandójában hangsúlyos szerepet kapott a kőszegi tájvédelmi
körzet 35 éves alapítása is. ezután
dr. Németh Csaba osztályvezető
folytatta, aki sok éven át a kőszegi
iroda, az Észak-vasi Osztály vezetőjeként dolgozott. A központ létrehozásában kiemelt szerepet vállalt.
ennek megfelelően az építkezés
mozzanataiba és az azok mögött
rejlő kulisszatitkokba kaphattunk
betekintést kedélyes hangvételű
diavetítés során. Majd Harsányi
krisztián, a területi osztály vezetője
előadásában az évtized számszerűsíthető eredményeiről, valamint a
jövőbeni tervekről beszélt. Végezetül az évfordulóra kiírt „egy nekem
kedves táj: A kőszegi tájvédelmi
körzet” című fotó- és kisfilmpályázat eredményhirdetése következett.
Az aulában és a galériában a látogatók megtekinthették a tíz év
eseményeit megelevenítő plakáto-
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kat, amelyeknek döntő többsége
bali boglárka kolléganőnk keze
munkáját és kreativitását dicséri. A
plakátkiállítás és a díjazott pályaművek december közepéig megtekinthetők a látogatóközpontban.
közös nosztalgiázásban és anekdotázásban nem volt hiány ezen az
estén. A beszélgetések tükrözték a
látogatóközpontban tartott prog-

kŐszeG És VIDÉke

ramok sokaságát: „zöld Jeles Napok”, előadások színes skálája, az
„Év természetfotósa” és egyéb kiállítások, az önkéntes terepi akciók, a
szakvezetések, a „Miénk itt a rét!”,
„Megjöttek a madarak!”. Nemcsak
a tíz év, hanem az évfordulóra emlékező órák is eredményesek voltak
mindannyiunk számára.
Kóródi Blanka, ŐNPI

Madárbemutató
Október 1-én nyárutói időjárás
mellett rendezhette meg az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság Búcsúznak a madarak rendezvényt. több
volt az ember, mint a madár, hiszen
mintegy százötvenen mentek el az
Abért-tavakhoz. Az
évente ismétlődő
madármegfigyelésen idén 56 faj 700
példányát jegyezték
fel az érdeklődők.
Újdonság volt a
madárgyűrűzés, a
vörösbegy, széncinege, feketerigó,
hegyi
billegető,

t e r M É sz e t
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csuszka és barátcinege akadt a hálóba. Az ugyancsak október 1-én az
állatok világnapja alkalmából tartott Chernel-kerti madárbemutató
is jól sikerült, hatvanan bővíthették
ismereteiket a programon.

Csapatunk egy nagytapasztalatú séffel bővült.
Kóstold meg új ízeinket!
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Lukácsháza hírei

VIDÉk

Kilátó: 2010. május 22-én avatták fel Lukácsházán, a Csömöteihegyen a kilátót. A 12 méter magas, vörösfenyőből készült tornyot
szabó Gábor tervezte, és bodovics
árpád asztalosmester építette. Az
évek során a rendezvények színhelyeként került középpontba. Mostanra aktuálissá vált és megvalósult
az újrafestése, megújult a kétfedeles repülő is. A kilátó felújítását
követően az Alpin-technik kkt. a
szombathelyi utcai és a kossuth
utcai fa haranglábak „ráncfelvarrását” is elvégzi, amely mostanra már
elkezdődött.
Kiállítás: szeptember 23-án a
Gyöngyház óvodában Várszegi
tiborné keresztöltéssel készült képeiből, horgolásaiból nyílt kiállítás.
Szüret: szeptember 17-én ismét
megtartották Lukácsházán a szüreti felvonulást. Öt állomáson pihent
meg a jelmezes csapat, miközben
eljutottak Gyöngyösfaluba is. Mindegyik kínáló helyen egy önkéntes
közösség várta a felvonulókat, akik

étel, italért cserébe műsort adtak. A
Gyöngyház óvodások és az általános iskola 5. osztályosainak tánca
után a szent Márton kórus énekelt,
majd a Nyugdíjas klub örökifjú
tagjai retro ruhába beöltözve énekeltek és táncoltak. Az állomások
között tucatnyi szépen feldíszített
traktor, lovasok haladtak, és hintóra szállt a szőlőskertek királynője
az udvarhölgyeivel, a bírói pár és

a kisbíró. Az eseménydús délutánon az időjárás kissé megtréfálta
a felvonulókat, de a jókedvet, a
vidám szórakozást nem rontotta el.

2016. Október 18.
Idén sem maradhatott el a bál. A
vacsorát az óvoda szakácsnői főzték, majd a mulatságon bakos roli
szolgáltatta a zenét.
Emléknap: szeptember 15-én tartották a közösségi Házban a tolnay
sándor emléknapot. Lukácsháza
nagycsömötei részének szülötte
230 éve rakta le az állatorvosi oktatás alapjait. Az emlékülés résztvevőit Horváthné sélley erzsébet,
a Vas Megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és
talajvédelmi Főosztályának vezetője köszöntötte.
Dr. bognár Lajos,
főállatorvos, a Földművelési Minisztérium helyettes államtitkáratolnay sándor
életútját méltatta.
Felszólalt még prof.
Dr. sótonyi Péter, az
egyetem rektora az
állatorvos oktatást
elemezte.
Az emlékülést köszöntötte még Harangozó bertalan, kormánymegbízott, Dr. Gönczi Gábor, a MáOk
elnöke, Dr. szieberth István, a Ma-

gyar állatorvosok Világszervezete és
a tolnay sándor Alapítvány elnöke,
valamint Virág János, Lukácsháza
polgármestere.
Őrvidék – várvidék túrák: szeptember 24-én mintegy 100 sportoló érkezett a hajnali órákban a
közösségi Házba, majd regisztráció
után útnak indultak az Őrvidék –
Várvidék teljesítménytúráján. A
rendezvény egyben a terepfutó
szövetség Nb I-es futama is.
Konferencia: Október 1-én a szőlőhegyi kilátónál zárult az NMI és
a szt. Márton európai kulturális
Útvonal Magyarországi tanácsa által szervezett közösségteremtő szt.
Márton nemzetközi konferencia. A
résztvevők megismerhették a helyi
kulturális és gasztronómiai értékeket.
Aradi vértanúk: Október 5-én a
közösségi Ház udvarán lévő kopjafánál a Dr. tolnay sándor általános
Iskola 6. osztályos tanulói szántó
rita tanárnő felkészítésével emlékeztek az aradi vértanúkra. Az
ünnepség keretében Virág János
polgármester koszorút helyezett el
az emlékoszlopnál.

Peresznye – boltbezárás?! Gesztenyeünnep
Ismét bezár egy falusi bolt?! erről
beszélnek Peresznyén. Annyi biztos
hogy október 29-én a répcementi
COOP tulajdonában lévő boltban leltár kezdődik. Azt is tudjuk,
hogy az üzlet bérleti szerződésére
vannak jelentkező vállalkozók. A
peresznyei bolthoz ízig-vérig kötődő Orbán Gyulát kérdeztük a változás okairól.
– Feleségemmel vittük a boltot,
kora hajnalban keltünk, és csak
későn értünk haza, alig tudtunk
egy kicsit pihenni. Mindketten
belefáradtunk – mondta Orbán
Gyula.
A „belefáradtunk” szó keserűséget tartalmaz. saját döntése, hogy
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azt hagyja el, amely a 35 év alatt
hozzánőtt. közgazdasági érettségi után 1981. szeptember 1-én
kezdett el dolgozni a Csepreg és
Vidéke AFesz-nál hálózati ellenőrként. Aztán két év múlva a boltos Gergich bácsi nyugdíjba ment,
majd az ő munkáját folytatta eddig,
vagyis október 29-ig. Az elmúlt 35
év alatt változott a bolt tulajdonosa, és Orbán Gyula vállalkozásban
is működtette 1992 és 2008 között az üzletet. rendszerint megtapasztalta, hogy Peresznyén igényes
emberek laknak, okkal várják el az
udvarias kiszolgálást, és bőséges
árukészletet. Orbán Gyula szavai
szerint: „Ha jó kiszolgálást kapnak,
akkor vásárolnak is”. A
döntését kényszerűségből hozta meg, szerinte
a falunak, különösen
az idős embereknek
szüksége van az üzletre.
Alpolgármesterként is
bízik a folytatásban.
Kámán Z

Velem: Október 8-9-én sült gesztenye illata árasztotta el a falu
utcáit, a Velemi Gesztenyenapok
Hagyományőrző Ünnep és Vásáron.
több mint húszéves hagyomány,
amelyet az idén 3. alkalommal
rendezett meg egyedül Velem önkormányzata. A parkoló mindkét
nap a jó időnek is köszönhetően
gyorsan megtelt. A főutcán szinte
minden ház előtt árultak gesztenyét a helyiek, de fogyaszthattak
a vendégek gesztenyéből készült
finomságokat is.Velem főutcája hatalmas kirakodóvásárrá változott, a
lakosságon kívül közel 180 árus
kínálta a portékáit. kapható volt
sokféle kézműves
termék, cserépedények, fából készült
termékek, kürtöskalács. Megkóstolhatta a nagyközönség az Őrség zöld
Aranyát, szó Gergely cukrászmester standjánál az

ország tortáját. A színpadon változatos műsorral várták a szervezők a kicsiket és nagyokat.
Fellépett többek között a bozsoki
Dalárda, a kőszegszerdahelyi Flórián tűzoltó Énekkar, a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes a tulipánt zenekar kíséretében, a boglya zenekar
és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, valamint a
Cimbaliband is. A vásárra érkezők a
faluban sétálva találkozhattak Nagy
bandó Andrással és törőcsik Mari
művésznővel is. A velemiek remélik,
hogy vendégeik jól érezték magukat és visszavárnak mindenkit.
Rába Ákos

Tiszta forrás Gyöngyösfalu
Kiszsidány: egyre többen keresik
fel a kiszsidányi-forrást, aminek
enyhén lúgos, 7,1 pH-s tiszta vizét
kannákba, flakonokba töltve viszik
magukkal. A 2016. évi áNtsz vizsgálat is jónak minősítette a forrás
vizét. A korábbi években előfordult,
hogy nagy mennyiségű csapadék
hullása esetén a talajfelszínről bemosódó szennyező anyagok átmenetileg rontottak a víz minőségén.
kiszsidány önkormányzata ezt a
problémát nem tudta megoldani,
mert a forrás két ingatlan határvonalán található, amelyek közül csak
az egyik volt a község tulajdona.
ezért 2016. október 6-án az előzetes tárgyalásokat követően aláírásra
került a szomszédos ingatlan adásvételi szerződése. A tulajdonszerzés
után az önkormányzat tervezi a csapadékvíz elvezetésének megoldását,
illetve a megvásárolt területen közparkot és rendezvényeknek helyet
biztosító infrastruktúra kiépítését. A
terület tulajdonosaként arra is lehetősége lesz, hogy pályázatot nyújtson
be tervei megvalósításához.

2016. Október 18.

mutatják be, és vásárolható meg
Gyöngyösfalu 2017. évi falinaptára, amely a szőlőfürt egyesület, a
civilek munkájának eredményeként
jött létre. A szervezők szeretettel
várják a kőszegdoroszlóról érkező
zarándokokat.
Közéleti Klub következő programját október 20-án 18 órakor tartják
a tornacsarnokban. Az est vendége
az MLsz sportszakembere, tömő
Attila, aki az eb focisikerről tart
előadást. Várhatóan olyan információkat tudhat meg a hallgatóság, amely az újságok hasábjain,
képernyőn nem látott napvilágot.
A szervezők tisztelettel várják az
érdeklődőket.

Szent Márton Búcsú: tavaly sikeresen hívták életre Márton-napi
búcsú és kézműves találkozó programot, amelyet ezúttal november
13-án 13.00 órától rendeznek
meg. A családias hangulat okán
idén a szomszédos falvakból a kézműves iparosok is részt vesznek. A
délutáni programban szerepelnek
a Gyöngyház óvoda gyermekei, a
szent Márton kórus előadja: a Pösei
sárkány legendáját feldolgozó színdarabot. A szent Márton Plébániatemplomban orgonahangversenyre
hívják a vendégeket. elsőként itt

Álláshirdetés
Velem községi Önkormányzat pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony keretén belül, kommunális dolgozó munkakör betöltésére. Az
állás határozatlan időre szól és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október
28. A jelentkezéseket a Velem községi Önkormányzat címére (9726 Velem, rákóczi u. 73) kell beküldeni. A pályázattal kapcsolatban további információt szél Józsefné polgármester nyújt a +3670-941-2693
telefonszámon. részletek: www.kozigallas.gov.hu, www.velem.hu
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„Új” lakók
Kőszegpaty Jövőjéért egyesület
szervezésében, karöltve az önkormányzattal október 8-án kirándultunk. első megállónk szlovéniában
Lendva volt. Megnéztük a Makovecz
Imre tervezte színház épületét, majd
az esterházy család által épített szent
katalin-templomot. Dobronak községben a „trópusi kert és orchidea
farm” üvegházában egyik ámulatból
a másikba estünk. ehető orchideafajta a vanília, kézi erővel végzik a virágok beporzását. egy vaníliarúd egy
gazda keze munkájának köszönhető.
bakonaki-tóhoz érve utána néztünk
a legendának, a forrásvíz gyógyerejének. Magyarszombatfán tóth
János fazekasmester beszélt nekünk
a 700 éves fazekas hagyományról,
a gyermekek kipróbálták a korongozást. Ismét maradandó élményben volt részünk. Igazi csapatépítő
program volt, amely nemzetközivé
alakult kőszegpaty „új” lakói által.
Ők Ausztriából és Angliából érkeztek
hozzánk, és a falunkban kívánnak
letelepedni.
Egy polgár

VIDÉk
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BÚTORRAKTÁR nyílt Kőszegen
a Tesco-val szemben
a Pogányi úton!
Használt,
de kitűnő állapotú ágyak,
kanapék, szekrények, étkezők,
gépesített konyhabútorok,
mosógépek,
és egyéb lakásberendezések

az új árának

HARMADÁÉRT!
Hetente új árukészlet!
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Hely, ahol…
kU Lt Ú r A

A kőszegi Felsőbbfokútanulmányok
Intézetének (iAsk) kezdeményezésére a fenti címmel – „szemelvények a Képek és pixelek fotóművészeti szalonból” alcímmel – várja
a Jurisics-vár Művelődési központ
és a Városi Múzeum a kortárs fotográfia iránt érdeklődőket, egészen
január 1-ig.
A kiállítás létrejöttének körülményeiről Miszlivetz Ferenc professzor
úr szólt megnyitójában. „Javasoljuk
magunknak és mindenkinek, hogy
a maga kis komfortzónájából ugorjon ki, főleg, ha velünk akar együttműködni!” – mondta utalva a meghívóban is megfogalmazottakra:
„… szinte minden megváltozott az
elmúlt bő egy évtizedben…”
Pálfi Gábor a Műcsarnok kommu-

Ismét
döntőben
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Idén negyedik alkalommal hirdették meg „Jövő kulcsa” operaíró
versenyt. Az elmúlt év sikere után
– Ostrom Opera – kőszeg 1532.
– Horváth György tibor és szilágyi
Miklós elkészítették a pályamunkát,
La Prima Donna című vígoperáját.
A zsűri döntése alapján másodszor
is ott lesznek a döntőben.
Az előadást a másik három darabbal együtt december 13-án
láthatja és hallhatja a közönség
budapesten a zeneakadémia
solti-termében. Az operák színpadra vitelében a zeneakadémia
magánénekszakos hallgatói működnek közre, a rendező Almásitóth András és a házigazda bősze
ádám szerepvállalásával.
A La Prima Donna cselekményének
alapját egy látszólag bagatell konfliktus adja. Az operaházban, ahol
bellini Norma cím operájának premierjére készülnek, a címszerepet
alakító primadonnának az előadás
előtt elmegy a hangja. Az egyfelvonásos opera szövegkönyvének
végleges verzióját 2013 őszén
írta meg Horváth György, a zenét
2015 elején alkotta meg szilágyi
Miklós karnagy.
sok sikert kívánunk a versenyhez!

nikációs vezetője köszönetét fejezte ki az együttműködésért, hogy
elindult egy folyamat, amelynek
során a 120 éves Műcsarnok és a

2016. Október 18.
Magyar Művészeti
Akadémia szándékával megegyezően, elsőként kőszeg
adott otthont a kiállításnak.
Huber László köszöntötte a művészeket és a megjelenteket, üdvözölte
a kezdeményezést,
és felidézte saját, fotózással kapcsolatos élményeit, valamint felidézte az egykori Herman
Ottó-féle „fényirda” múltját.
A kőszegen kiállított anyagot 600

alkotás közül válogatták össze, úgy
hogy áttekintést nyújtson a kortárs magyar fotográfiáról. A kiállító
művészek közül Pilló ákos és Gáti
György személyesen is jelen volt. különféle „irányzatú, habitusú, formanyelvű művészek munkái kerültek a
falakra.” A válogatás szempontja az
volt, hogy 20. századi művek legyenek, és hogy formanyelvükben és
témaválasztásukban is tükrözzék azt
a világot, amelyben élünk.
(A megnyitón szarka klára tartott
tárlatvezetést, Váci Dániel közreműködött szopranino szaxofonon.)
TáF.

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

Egy este Törőcsik Marival
szűkösnek bizonyult a Chernel
kálmán Városi könyvtár olvasóterme szeptember 29-én
délután. „A forradalom emlékezete” címmel összefoglalt
rendezvények első eseményére gyűltünk össze. A vendég
törőcsik Mari művésznő volt.
A közönség megtekintette
a szerelem (rendező: Makk
károly) című filmet, melyben
Darvas Lilivel és Darvas Ivánnal alakít felejthetetlent, még
akkor is, ha törőcsik Mari úgy
nyilatkozott, hogy csak az utolsó
részt tartja jónak. „Azt szeretem,

Szakadék
Van egy zenekar, van – mondhatjuk – hiszen hosszú hallgatás után
újra fel-feltűnnek a róla szóló hírek.
Alakulásuk (formálódásuk) ideje
1997–98 környékére tehető, de
csak 2000 januárjában állt össze
a máig működő trió: bönditz szabolcs (bébi) basszusgitár, Piskor
balázs (baska) dobok, tóth István
(totya) gitár és ének.
Ha jellemezni kellene a három
„megszállottat”, több jelző is felsorolható volna, de a lemezeik
címei is sokat elárulnak: Nem tudom (1998), Törv. védve (2000),
Hat (2002), Bimetál (2004),
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amikor a Darvassal találkozom” –
utalt a befejező filmrészletre.

A művésznő számos élményét idézte fel. A forgatás időszakáról megtudhattuk: „Dolgoztam éjjel 5-ig, 6-ig,
lefeküdtem, bementem 10-re próbálni,
kettőig próbáltam
és mentem vissza
forgatni. általában
két órát aludtam két
hónapig.”
A percek repültek,
a közönség figyelme nem lanyhult. A
művésznő közvetlenségével, humorával újabb rajongókat szerzett önmaga és a magyar
film számára.

Dr. Murai András ismertette a városi
könyvtár sorozatának következő
darabjait. A szamárköhögés október 13-án, a Megáll az idő október
14-én volt látható. A Nap utcai fiúk
című alkotás november 17-én kerül
vetítésre. Minden alkalom közönségtalálkozóval zárult és zárul. A
meghívott vendégek: Gárdos Péter
rendező, Jordán tamás színművész
és szomjas György rendező.
A könyvtár kiállítással is készült a
60. évforduló tiszteletére. A forradalom emlékezete című helytörténeti összeállítást október 9-én
krizsovenszky Lajos történész nyitotta meg. Megtekinthető november 30-ig.
TáF.

látszik. A próbaterem újabb dalok
tanúja. A nyári, jól sikerült kőszegi
koncert után új fellépési lehetősé-

gek is körvonalazódnak.
„A zenénkben a punk témák bonyolódnak metálosabb riffekkel és

művházas ízekkel, presszómetál
felfogásban, magyar nyelvű szövegekkel” – nyilatkozta bébi.
Érthető, ugye? A tisztánlátás kedvéért szögezzük le: Ha valaki nem
ismerné a szakadék hangzásvilágát, jobb, ha felkészül, mielőtt felteszi a fejhallgatót. ez a trió „zúzza
rendesen”. Addig is míg hallhatjuk,
mennyit érett, változott a klasszikus
felállás hangzás és szövegvilága,
nyomjunk egy play-t a szakadék
Fb-lapján (https://www.fcebook.
com/szakadek/), ahol nosztalgiázhatunk a 2009-es szív szerzeményeivel.
Tóthárpád F.
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Parabellum reggel, délben, este
(2005), Szív (2009).

A turnék évei után jöttek a dolgos,
hétköznapibbnál is hétköznapibb
hétköznapok, a kényszerű kettészakadás, és minden, ami ezzel
jár, mígnem 2011-ben baska és
bébi visszaköltözött kőszegre. A
próbatermek dübörgése helyett
gyerekeik zsivaját hangszerelték
leginkább. 2014-ben totya is „hazatalált”, és lassan „fészkelődni”
kezdett a szakadék. A Csónakázótó kistompa kocsmájában egy
hagyományteremtő nyárvégi szakadék koncert terelt hullámokat a
szomszédos víztükrön. A zenekar
elvállalt egy szülinapi bulit is, és
ráadásként – hogy a jövő tisztán
formálódjon – egy beugró zúzást
baska esküvőjén.
2016-ban a csapat magához térni

Téli ajánlatunk:

– Ledvicei barna dió szén
– Kemény fabrikett 15 kg-os
– Pe-po alágyújtás

4975 Ft / q
1100 Ft / zsák
355 Ft / csomag

(Az akció október 31-ig illetve a készlet erejéig tart!)
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Bemutatták Tóthárpád ferenc darabját
kU Lt Ú r A

„különleges előadásokkal, magyar
évaddal, meglepetésprogramokkal
ünnepli a negyedszázados évfordulóját” a soproni Petőfi színház –
tette közzé a hírt a színház honlapja
még az év elején. Hat kortárs író
műve került a műsortervbe.
katona Imre vezető dramaturgrendező javaslatára a 2016/17-es
évadban elsőként tóthárpád Ferenc
Vadalma című darabja szerepelt
a soproni teátrumban. A rendező
Pápai László a tőle megszokott érzékenységgel nyúlt a témához. „Az
újszülött gyermekét magától eltaszító anyai magatartás egyidős az
emberiséggel. ennek az átlagemberi gondolkodás számára megérthetetlen cselekedetnek igyekszik a
mélyére ásni a szerző alkotásában”
– hangsúlyozta. Az előadás azt
törekedett erősíteni, „hogy az élet
hatalma a halálénál erősebb”.
Az ősbemutató napján, október
5-én este Pataki András igazgató
köszöntötte a közönséget, és ajánlotta a kőszegi Virág történetét feldolgozó darabot. A színház vezetője

és katona Imre is jelen volt az előadást
követő – Varga róbert újságíró által
vezetett – beszélgetésen. Az egymással
szembefordított kicsi
színpadok közötti
távolság összekötötte, de feszítette a
szokatlan játékteret,
melyet katona Imre
a középkori passiójátékok szimultán
színpadához hasonlított. A szürreális
elemmel kibővített
játékban ács tamás,
Molnár Anikó, savanyú Gergely, szőcs
erika és Papp Attila
tehetsége bilincselte le a tragédiát
testközelből átélő nézőket, akiknek
élményét az elgondolkodtató befejezés gazdagította.
A közönségtalálkozót követően
tóthárpád Ferenc terveiről beszélt.
„Azt remélem, hogy ezzel nem fe-

Célunk, hogy a vásárlóink elégedettek legyenek
a szolgáltatásainkkal!
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Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte Polgár Istvánné
szül: Horváth Annát (96), silye
Lászlóné szül: Hujber Irént (93),
tóth Istvánné szül: Feucht Máriát (91) és krancz Józsefné szül.
eberhardt Hildát (90) születésnapjuk alkalmából.
A városvezető személyesen köszöntötte Pávé sándorné szül: Horváth
Juliannát (a képen), a szociális otthon lakóját, aki 95. születésnapját
ünnepelte.

jeződik be a Vadalma története! Jó
volna, ha minél többen láthatnák,
és nemcsak azért, mert kőszegi tragédiát dolgoz fel, hanem azért is,
mert fontos társadalmi problémákat feszeget.”
Kiss J.
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Na poziv kiseške Hrvatske samouprave kud
„Fijolica” iz međimurske Orehovice sudjelovala je na Festivalu trgadbe u kisegu. suradnja
med kiseškim pjevačkim zborom „zora” i med
kUD-om „Fijolica” dura/traje već duga ljeta.
Dobre kontakte kaže da ljetos već po drugi put
organiziraju svoje susrete. U protulićnom maju
kisežani su posjetili „Orehijadu”– Festival oraha
i sega ka kcoj ide, – a sunčan jesenski dan pratio
je kUD-a „Fijolicu” na putu u kiseg da sa svojim nastupom obogatu kisešku manifestaciju. U
subotu 24. septembra u 14 uri početoj povorki
uz vinogradare, uz limenu glazbu, uz športske i

Branko Sušec, Julijana Brezovich,
Željko Krištofić, Marija Fülöp Huljev,
Zlatko Bacinger i Šandor Petković
po razgovoru o Erasmusevom projektu

školske grupe,uz tancoške i pjevačke sastave i hrvatski gosti su
izazvali veliku pažnju i zadovoljstvo gledateljev. Međimurska narodna nošnja, tanci svojega kraja, muzička pratnja tamburašev
i na poslijepodnevnom nastupu
u šatoru dostala je veliki aplauz, kao svidočenje dopadanja,
uspjeha. Uz kulturnu, umjetničku zabavu bilo je vrimena i za
planiranje budućnosti. Velika
je želja da se društva uključu u
medjunarodni projekt nazvanom
„erasmus”s učenici osnovne
Spomen foto pred kipom Nikole Jurišića
škole. Iako u kisegu samo sedmimi uču hrvatski jezik, svakako bi bilo dobro A horvátországi Drávadiósdról érkezett
„otvoriti vrata” na druge hrvatske škole izvan „Fijolica” hagyományőrző együttes népvisesvoje domovine. s voljom, željom, intere- letével, népzenéjével is színesítette a kőszegi
som zacipiti dicu da se čvrsti u njimi hrvatski szüreti felvonulást. Délutáni fellépésük is sikert
identitet i želja za učenje jezika. Domaćini su aratott a rendezvénysátorban. A kőszegi Horvát
govedskim perkeltom čekali na vičeru svoje Nemzetiségi Önkormányzat meghívására érkedrage goste, a muziku je Imre Harsanji osigu- zett csoport természetesen a „zora” énekkarral,
rao kompjutorskim pomagalom. bijelo i črljeno valamint a helyi horvát csoport tagjaival töltötte
vino nije falilo iz stol, a tanac i ples durao je szabadidejét, ahol a kapcsolatok folytatásáról is
do kasne noći. tepli zagrljaji zbogomdavanja szó esett.
Marija Fülöp Huljev
nek čuvaju lipe osjećaje do novoga susreta.

kŐ sz e GI HO rV á tO k

Međimurska „fijolica”na festivalu trgadbe u Kisegu

Buchpräsentation:
A magyarországi németség történetét tárgyaló,
és a kitűnő Gerhard seewann müncheni történészprofesszor monográfiájának a hivatalos
könyvbemutatójára a soproni berzsenyi Dániel
evangélikus Gimnáziumban szeptember 22-én
került sor.
A két kötetes könyv néhány évvel ezelőtt, 2012ben németül jelent meg Németországban, s
most magyarra fordított kiadása kapcsán került
sor a regionális könyvbemutatóra. A tudományos, 1100 oldalas összefoglaló nagy űrt tölt
be a hazai németség életében: végre egyetlen
műben elevenedik meg évszázadokon átívelő történetük. Dr. habil. Brenner Koloman az

eLte Germanisztikai Intézete intézetvezető-helyettese, az MNOÖ tagja
mutatta be a könyvet, amely több mint
ezer esztendő áttekintésével vizsgálja
a hazánkban élő németek történetét,
identitását, a németek összefonódását
és kapcsolatát a magyarokkal és más
nemzetiségekkel – beágyazva mindezt
nagyobb történeti összefüggésekbe. A
munka egyebek mellett rávilágít arra,
hogy a német polgárok és a „sváb” parasztok magyarországi beilleszkedése
jelentős mértékben járult hozzá az ország kulturális, gazdasági és társadalmi felvirágzásához. Az olyan vitatott történeti korszakok
forrásokon nyugvó bemutatása, mint a két
világháború közötti időszak vagy a németek
elűzésének, az országból való kitelepítésének
a drámája pedig hozzájárulhat a sztereotípiák, traumák és tabuk meghaladásához. A mű
révén a magyarországi németekről plasztikus
és differenciált képet kapunk. külön említést
érdemel a mintegy 150 oldalnyi forrásmelléklet, amelynek első feljegyzése 1689-ből, a
németek betelepítésének idejéből származik.

e két kötetes mű a magyarországi németek történetét tárja elénk a középkortól a jelen időkig,
különösen nagy figyelmet fordít a szerző a német bevándorlás részletes bemutatására a szent
István korára eső kezdetektől a 18. századi
csúcspontig.
ennek a régóta várt könyvnek, alapműnek minden hazai német intézmény könyvtárában ott kell
állnia, ezért a balog iskolának is ajándékoztunk
egy példányt, amely az iskolai oktatást segíti.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

kŐ szeGI N ÉMetek

Geschichte der ungarndeutschen 1-2. / A magyarországi németek története 1-2.
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felújították
kÜ LÖ NFÉ LÉ k

egy csapat, amely a harmadik
kápolna felújításában vállalt aktív
szerepet. A Gyöngyös-híd mellett
felújított kápolna környezetét rendbe tették, és a gondoskodásuk azóta
is megmaradt. Idén a temető utcában két emlékhely megújulásában
is közreműködtek. A Velemi utca
kereszteződésében lévő kápolna
felújítása egy gondoskodó csapat

fizikai munkájának az eredménye.
Az egyházi tulajdonban lévő emlék
felújítását Harangozó Vilmos esperesplébános irányításával és pénzügyi támogatásával végezték el. Az
önként vállalt munka végső lépéseit szeptemberben tették meg.
Az aktív csapat nem hagyta magára a temető utca végén a parkolónál lévő piéta szobrot tartalmazó kápolnát. Október 3-án egy
könnyed találkozás, beszélgetés
közben került „átadásra” a pompás, művi munkával elkészült kápolna. A sudár házaspár (zsuzsa
és György) visszafogottan beszélt
a munkájukról, szerintük csak azt
tették, amit fontosnak tartottak.
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Az arrajáró vessen egy pillantást a
magasba nyúló emlékre, a gondoskodó, önkéntes munkával kialakított környezetre. Gergye András
bádogos építette át a tetőzetet,
védte meg az épületet az esőtől. Az
önkormányzat tulajdonában lévő
épület felújításának szervezését a
szombathelyi székhelyű szülőföld
kultúra-, sport- és Örökségvédelmi egyesület keretén belül Figura
sándor vállalta magára. A kápolna
nem műemlék, nem rendelkezik
helyi védettséggel sem.
Piéta – a keresztről levett krisztust
ölében tartó és fiát sirató Mária –
szobor restaurálását – a kézilabda
sportág kiválósága – Farkas ágnes
végezte el. szakmai tanácsokat
kapott a megyei múzeum szakembereitől, akik véleménye szerint a
szobor a 19. századból származik.
Amikor ágnes a fa felületről vakargatta le a fehér festéket, előjöttek
az eredeti színek. Az öt hónapig
tartó munka után eredeti színekben, gondos munkával újjávarázsolt kápolnában elhelyezett szobor
várja a látogatókat.
A kőszegi örökségvédelmi önkéntesek a felújításra fordított pénzükről
nem akartak beszélni. Munkájuk az
egyszerű köszönetnél többet ér. Az
örökségvédelmi egyesület kőszegi
önkéntesei a következő évben az
egykori szegényház, az ott lévő kápolna felújítását tervezik.
Kámán Z

Lakossági apró
Régi gyermekjátékokat, kisvasutat, jelvényeket, matchboxokat, kitüntetéseket, háborús tárgyakat, régi bolti
színes fémtáblákat és egyéb
antik tárgyakat vásárolnék.
Tel: 0670-3280-737.
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Kosárfonás
Az Írottkő Natúrparkért egyesület
pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum
Főosztályához a „nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására”.
A Natúrparki kézműves hagyományok nyomában című nyertes
pályázat keretében október 12-től
bersek iskolával 10 alkalommal
kosárfonó előadássorozatot hir-

detnek a tanulók, valamint szülők,
nagyszülők részére. közzé tesznek
az értékek összegyűjtésére vonatkozó felhívást is.
A háromfős diákcsoportok feladata
interjúk készítése kézművesekkel,
helyi termék előállítókkal. A pályázataikat videó vagy írásos formájában adhatják be. Az adventi
időszakban kerül megrendezésre
a Natúrparki kézműves Hagyományok Napja, amelynek célja a gyermekek gyűjtéséből készült értéktár
bemutatása, a natúrparki kézművesek munkájának megismerése,
karácsonyi díszek közös elkészítése.

utazási iroda

Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné
Tel.: 00 20 91 85 674, 94/360-264
Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu; e-mail: escort96@t-online.hu
eng.szám: r1895/1999

ÍZELÍTŐ uTAZÁSAINKBóL

(kőszegi indulás minimum 10 fő jelentkező esetén)
• Andalúzia gyöngyszemei – 2016.11. 24–29.
Ár: 214.000 Ft/fő + reptéri illeték
(sevilla, Malaga, Cordoba, Granada és Gibraltár)
• Alpesi parasztszilveszter az almon. (Wenigzellben 900 méteren egy hegyi almon hagyományos paraszt szilveszteren vehetünk részt. Vacsora élő népzenével.) – 2016.12.30.
Ár: 11.800 Ft Jelentkezés 2016.12.01-ig.
• Szilveszter a festői Toszkánában (Lucca, Pisa, Pistoia és Firenze) 2016.12.30 – 2017.01.02. Ár: 132.000 Ft/fő
ADVENTI ÚTJAINK
• Advent Lilienfeldben és St. Pöltenben (sopron környéki német kórusok karácsonyi műsorával) – 2016.12.03.
Ár: 9600 Ft/fő
• Advent Cesky Krumlovban és Linzben – 2016.12.04.
Ár: 11.200 Ft/fő
• Advent az Adrián (Velence, trieszt, Padova, Ljubljana és a
Wörthi tó) – 2016.12.09–11. Ár: 55.500 Ft/fő
• Advent Grazban és Mariborban – 2016.12.10.
Ár: 9200 Ft/fő
• Bécsi adventi vásár – vonattal. A vonat a kora délutáni órákban sopronból indul. 2016.11.27 és 2016.12.11. és 12.17.
Ár: 6200 Ft/fő, 6 éves korig ingyenes, 6-12 évig 4500 Ft/fő.
• Szurdokvölgy és meseadvent. badenban városnézés, Maria
enzersdorf mellett magasodó Liechtenstein vár, majd bad Vöslau
meseadvent és Johannesbachklamm szurdokvölgyben az adventi
vásár megtekintése. – 2016.12.11. Ár: 6400 Ft/fő
5% előfoglalási kedvezmény minden adventi utunkra
2016.11.01-ig történő jelentkezésre és befizetésre.
bővebb információk kőszegen:
Wächter Gyuláné 06/20 918 5674 vagy 94/360 264 telefonon.
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Speciális kosárlabda ukrajnában

Hip-hop táncosok
A kőszegi szüret üde színfoltja volt a
Westsidet. s. e. táncosainak felvonulása, akik később teltházas bemutatót tartottak a rendezvénysátorban.
A táncklubot 1997-ben szárnyas
Mónika és Vincze Csaba alapították
szombathelyen. Az elmúlt közel
húsz évben nagy népszerűségre tett
szert ez a mozgás és életforma a fiatalok körében. Az alapítókon kívül
négy tanár tanítja a táncot szombathelyen kívül Gencsapátiban,
táplánszentkereszten, zalaegerszegen, és ötödik éve kőszegen is.
A hip-hop tánc erőteljes, dinamikus
mozgásforma, az egész testet megmozgatja. Akrobatikus elemeket is
tartalmaz. kulcsár Laura, az egyik
oktató 14 éve táncol. elmondta,
hogy nagyon fontos számára a hip-

hop, a pergő koreográfiák javítják
a gondolkodási képességeket, a
gyerekek megtanulnak egymásra
figyelni, és csapatban dolgozni. két
lány a szomszédos Felsőpulyáról
jár a kőszegi tanfolyamra. Lelkesen mesélték, hogy két hét alatt itt
megtanulták azokat az elemeket,
amelyeket korábban másutt négy
hónap alatt sem. Évente két gálán
mutatkoznak be a táncosok, télen
a kulturális seregszemlén, nyár végén pedig a szüreten.
Folyamatosan lehet csatlakozni a
táncklubhoz. 7 éves kor felett bármely korosztályt várnak a szervezők keddenként és csütörtökönként
a vár tükrös termébe 18 órától az
egy órás foglalkozásokra.
UA

A sport élményét, a győzelem örömét
nem
tudta
ugyan elrontani, de a rendezés komoly
hiányosságokkal küzdött.
zsúfolt szállás,
szervezetlen
közlekedés, információáramlás esetlegessége, a verseny és –ami különösen problémás–
a speciális szabályok felületes kezelése, a lebonyolítás önkényes megváltoztatása. A végső értékelésben a legfontosabb mégis barabás krisztián
edző értékelése: Csapatunk az edzői tanácsokat maximálisan betartva, végig taktikusan játszott, A partnerjátékosok mindenben segítették társaikat
a pályán és azon kívül is. sokatmondó, hogy a 37 magyar dobott pontból
35-öt sO játékosok szereztek! talán mi voltunk az egyetlen ilyen csapat!

sPO rt

A speciális Olimpia szövetség döntése alapján a kőszeg Wink PsC egyesített csapata képviselte Magyarországot Lviv-ben (Ukrajna) a „III. Open
Games”-en. Az egyesített csapatok mérkőzésein a fogyatékkal élő játékosokat ép partnerjátékosok segítik, külön szabályrendszer szerint. A speciális
versenyek a „divízionáló” (besoroló”) mérkőzésekkel kezdődnek. A magyarok 2 győzelemmel 1 döntetlennel, 4 vereséggel a második divízióba kerültek. Mindhárom mérkőzésüket megnyerve aranyérmesként térhettek haza.

Eredmények: divízionáló mérkőzések svájc-Magyarország 2:2,
belgium-Magyarország 2:0, Magyarország-Dovira (ukrán) 2:0,
Magyarország-Molocsanszk (ukrán) 0:4, Magyarország-Lengyelország
0:5, Magyarország-kaunas (litván) 2:4. 2. divízió Magyarország-svájc
10:0, Magyarország-Dovira (ukrán) 17:0, Magyarország-Azerbajdzsán
10:4. A csapat tagjai: sO játékosok Gutman tamás, szita Annamária,
keresztényi krisztina, benhart Dávid, Dudás Dávid, partner játékosok:
Horváth richárd, szabó Ferenc, Nyilicska Csaba edző: barabás krisztián

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szerviz
Hibás, üzemképtelen, akár
hiányos motorfűrészét
gépvásárlás
esetén
helyszínen
beszámítjuk.

LAKI

Husqvarna, Stihl, McCulloch,
Partner, Makita, Alko
és minden kínai
motorfűrész javítása.
Minden típushoz
minőségi vezetőlemez,
lánc forgalmazása.
Kiváló minőségű amerikai
láncolaj és 2 ütemű olaj.

•

Számlavezetés

•

Hitelezés magyar ingatlanra

•

Biztosítások

•

Megbízható megtakarítás

•

Magánszemélyek és vállalkozások részére
Személyes kapcsolattartás magyar nyelven.
Egyeztessen idôpontot munkatársunkkal:

•
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Beatrix Bognár

Jozsef Czisztler MSc

Filiale/Fiók Oberwart
Hauptplatz 11
7400 Oberwart
Tel.: 0043 3352 38913 4561
beatrix.bognar@bank-bgld.at

Filiale/Fiók Oberpullendorf
Hauptstraße 9
7350 Oberpullendorf
Tel.: 0043 664 816 97 98
jozsef.czisztler@bank-bgld.at

bank-bgld.at

BB 26-16 Anzeigen Ungarn OW-OP_Koszeg_90x130.indd 1

25

10.05.16 12:17

kŐszeG És VIDÉke

X X I X . É V F O LYA M , 1 0 . s z á M

Verbiták 100 éve

HI t É Le t

A verbiták október 8-án, budatétényben lezárták centenáriumi ünnepségsorozatukat.
Az első verbita atya 100 éve érkezett először
Magyarorszagra. A megemlékezés mottója és
ezzel az ünnep alapgondolata a ÷Küldetése a
mi küldetésünk” mondat volt a társaság konstitúciójából. Az esemény másik lényegi mondanivalója pedig, ezen a napon, a Világmisszió Országos Ünnepén mi is lehetett más, mint maga
a misszió, de most az irgalmasság szent évének
fényében.
P. burbela Gergely tartományfőnök köszöntőjében kiemelte, az irgalmasság évének, valamint
közösségünk centenáriumának üzenete ugyanaz: higgyük, hogy Isten irgalmas, hogy szeret.

2016. Október 18.

Higgyük, hogy bármit teszünk is az irgalmasság nevében, az nem hiábavaló. Mindannyian
meghívást kaptunk a jézusi küldetésre, hogy
tanúságot tegyünk a világban az irgalmas Istenről. később felolvasták karsay Ferenc budafoktétényi polgármester levelét, majd tóth zoltán
atya bemutatta a Dr. révész Évával közösen írt,
„küldetése a mi küldetésünk” című rendtörténeti
könyvét.
ezután a vendégek, Alberto bottari de Castello
apostoli nuncius, szabolcs Attila országgyűlési
képviselő, budafok-tétény korábbi polgármestere, valamint P. Gregory Pinto, a verbita generális
tanács tagja méltatta a száz éve Magyarországon
szolgáló missziós rendet. – Az évforduló életünk
megújítására hív, melynek során újra magunkévá
tettük a missziós küldetést, és vizsgáljuk, hogyan
tudunk még inkább választ adni a jelen kihívásaira – buzdított Gregory
atya. Délután a körömi
fiatalok zenés előadása és
a rendtagok nemzetközi
koncertje tanúságot tett
a verbita rend nemzetközi
„mottójáról”: sok arc, egy
szív.
A nap csúcspontja a
szentmise volt, melyet
kiss-rigó László szegedcsanádi megyéspüspök
mutatott be a rendtagok
koncelebrálásával.
TZ

Korlátlan adatforgalmú
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INTERNET
már 2500 Ft-tól

Horváth György
(1943 – 2016)

„Méltó szeretetben született, élt, és méltó szeretetben fejezte be földi életét” – szavakkal
búcsúztatta Horváth György festőmestert szeptember 27-én a temető kápolnájában elias
verbita atya. Az előző vasárnap „Gyuri bácsi” által rendszerint látogatott kápolnában imádkoztak az elhunytért a missziós papok. A búcsúzás
perceiben a temető kápolnája és a környezete
a részvétnyilvánítók seregével telt meg. közéjük
tartozunk mi, kőszegi iparosok.

kedves György barátunk! tudjuk, hogy életed
során tetteiddel erősítetted a barátságunkat,
és tiszteletre méltó erővel ragaszkodtál az iparosok szövetségéhez. köszönjük, hogy a kórházi
ágyadon azon tűnődtél, miként tudsz erőt venni
magadon, hogy ott legyél a 130 éves jubileumi
közgyűlésünkön. És erőt vettél, ugyanúgy, mint
tetted életed során folyamatosan az emberekért.
egyik nyilatkozatodban arról beszéltél, hogy „az
iparosok tisztelik, segítik egymást, megbecsülik
az elődöket, és ez a ’törvény’ örökérvényű, amely
nemcsak az életben, hanem az ’utolsó úton’, és
azt követően is érvényes”. ezt a ’törvényt’ viszszük tovább a kívánságod szerint! Életed során
bizonyítottad a segítőkészségedet, amit a búcsúzás perceiben mindannyian elveszítettünk.
Magára maradt a családod, akikért éltél. A
ragaszkodó feleségedtől, a fiadtól, a két lányodtól,
és három unokádtól mindenkor megkaptad a
méltó és a gondoskodó szeretetet. Hosszan tartó
megpróbáltatások után mentél el tőlünk. Az
emléked, a tetteid itt maradnak közöttünk!
Iparos barátaid

+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.

148 éve Kőszegen
A Domonkos Nővérek 148 éve
szolgálják a szerzetesrendet kőszegen. Az idei október a domonkos
nővéreknél nem csupán az árpádházi szent Margitról nevezett szent
Domonkos rendi Nővérek Apostoli
kongregációjának 148 évvel ezelőtti megalapításáról való megemlékezésre szólít fel, hanem egy
– talán – még jelentősebb évfordulóra is felhívja a figyelmet. A kongregáció, s így az általa fenntartott
iskola nagy lelkesedéssel kapcsolódott be abba a rendezvénysorozatba, amellyel a Domonkos rend ad
hálát alapításának 800. évfordulójáért. ennek keretében az elmúlt
tanév során több alkalommal invitáltuk a kőszegieket a „Domonkos
estékre”.
Hogyan is kerültek a domonkos nővérek kőszegre? A XIX. században
több olyan női szerzetesközösség
született, amelynek hivatása az
volt, hogy az adott kor igényeire
válaszolva bekapcsolódjanak a betegápolás, a szegénygondozás vagy
az oktatás szolgálatába. ezeknek a
kongregációknak sorába illeszkedik
az a domonkos női közösség is,
amelynek ma élő tagjait jól ismerhetik a kőszegiek.
Az első nővérek 148 évvel ezelőtt
– 1868. október 15-én – öltötték magukra a szerzetesi ruhát a
szombathelyi szent Márton templomban. tízen voltak és a magyar
nyelvet legfeljebb törve beszélték,
mégis egy magyar nyelvű iskola indítását határozták el kőszeg városában. A kőszegiek – valószínűleg
a németesítéstől tartva – nem fogadták egyértelmű lelkesedéssel az
idegen ajkú szerzetesnőket, ezért
a kolostor épületének (Gyöngyös
u. 2.) megvásárlása is kalandos,
közvetett úton, szinte titokban történt. A nővérek kezdetben komoly
anyagi problémákkal küszködtek.
ráadásul elöljárójukat is nagyon
korán, még az alapítás első évfordulója előtt elvesztették. A fiatalon
elhunyt Azula Margitot vér szerinti
testvérei követték az elöljárói terhek viselésében.
Az indulás nehézségei ellenére
már 1868 novemberében megkezdődött a tanítás a domonkos
nővérek iskolájában. eleinte kevés

diák járt ide, ám az idő múlásával
az intézmény egyre inkább a város
társadalmi és lelki életének szerves
részévé vált. Az elemi iskola megnyitása után néhány évvel – 1874ben – tanítónőképzőt hoztak létre.
A polgári leányiskola 1894-ben, a
polgári iskolai tanárnőképző 1898ban nyitotta meg kapuit. 1917-ben
megkezdte működését a tanítónőképző gyakorló iskolája is. A be-

iratkozott diákok száma évről évre
nőtt, még az első világháború és a
trianoni békediktátum aláírása sem
okozott törést az iskolakomplexum
működésében.
A tanácsköztársaság kikiáltásának
idejére olyannyira fontossá vált
a domonkos nővérek jelenléte és
munkája kőszeg számára, hogy egy
emberként álltak ki mellettük, amikor a politikai népbiztos bezáratta
az intézményüket.
1945-ben hadi célokra lefoglalták
a tanítónőképző épületét, így őszszel nem kezdődött meg a tanítás,
a nővérek a sebesültek ápolásával
foglalkoztak. A kolostor és az iskola épületét is több bombatalálat
érte, az orosz katonák „felszabadító
tevékenysége” során pedig porig
égett az internátust magában foglaló épületrész.
A kommunista hatalomátvétel
után, amikor a szerzetesrendeket
feloszlatták és az oktatási intézményeket államosították, a domonkos
nővéreket Vácra internálták, ahonnan 1950. augusztus 30-án civil
ruhába öltözve az ország különböző
pontjaira szóródtak szét. Az iskola

2016. Október 18.

épülete 1948 és 1958 között az
állami tanítóképzőnek, 1958-tól
1994-ig pedig a kossuth zsuzsanna általános Iskolának adott
otthont.
A kongregáció 1994-ben kapta
vissza az iskolát, a nővérek 2000ben költöztek újra kőszegre. A kőszegi rendháznak jelenleg tizenegy
tagja van. Az itt lakó nővérek valamennyien tagjai az iskola tantestületének, s így naponta kapcsolatot
ápolnak a közel ötszáz növendékkel
és szüleikkel.

kŐszeG És VIDÉke

Az oktató-nevelő munka nem tartozik a látványos, harsányan ünnepelt tevékenységek közé. Lassan,
sok áldozat, odaadott idő és energia
befektetése után hozza meg gyümölcsét. Mégis: a hajdani nővérek
régi – ma már kőszeg bölcs öregjei közé tartozó – tanítványai és a
jelenkor tantestületéhez vissza-visszajáró „kirepült” diákok mind azt
igazolják: megéri a növendékekért
és a növendékekkel tanulni, dolgozni és imádkozni.
Domonkos nővérek
•
KITÜNTETÉSEK
„Pro educatione dominicana”
díjat alapított az árpád-házi szent
Margitról nevezett szent Domonkos
rendi Nővérek Apostoli kongregációja. Október 7-én a Domonkos
rend alapításának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
keretében három pedagógust tüntettek ki a Domonkos rend nevelő
küldetésében végzett kiemelkedő
munkájukért. Koltay Árpádné
tanítónő ezüst fokozatot kapott;
Horváth Mária tanárnő és Weigl
Marietta tanítónő arany fokozatot
vehetett át. Gratulálink!
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Könyvtári hírek
káIVrÉász
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OKTÓBER 22. szombat
Jurisics-vár
13.30 Megnyitó
13.40 tihanyi Asszonykórus
14.00 Vadrózsa Népdalkör
14.30 zOrA Horvát Nemzetiségi Énekkar
15.00 be-Jó történelmi táncegyüttes
16.00 kőszeg Város koncert Fúvószenekara
Fő tér
14.00 zsikó zoltán és zenekara
15.00 zsidányi tamburások
15.30 Čakavci Horvát Nemzetiségi tánccsoport
16.30 MAkáM

OKTÓBER 23. vasárnap
Jurisics-vár
14.00 Concordia – barátság
Énekegyesület
15.00 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a tulipánt
zenekar
16.00 Díjátadás: főzőverseny, és
„Ízek az Alpokaljáról”
Fő tér
14.00 kőszegfalvi Német Nemzetiségi kórus
14.30 répcementi Citerabarátok köre
15.00 boglya Népzenei együttes, Ungaresca táncegyüttes

Vásári előzetes
Október 22 – 23-án, idén 15. alkalommal várja a látogatókat az
Orsolya-napi Vásár, „Natúrpark Ízei”
– Gasztronómiai fesztivál. A rendezvény helyszíne a Fő tér és a Jurisicsvár. A rendező szerepét ezúttal is a
Jurisics-vár Művelődési központ és
Várszínház vállalta az Írottkő Natúrparkért egyesület közreműködésével.
A kirakodó vásáron a natúrpark 17
településének kézművesei: borászok,
méhészek, virágkötők, fafaragók,
gyöngyfűzők, fazekasok, csuhébáb-

és terményjáték készítők, tojásfestők,
szalmafonók mutatkoznak be, az
érdeklődők pedig megkóstolhatják a
finomságokat. Idén is a közönség elé
lépnek kulturális programokkal a civil
egyesületek. A helyi német és horvát
kisebbségek 2005 óta folyamatosan
étel- és sütemény különlegességekkel is szerepelnek a rendezvényen.
A szervezők meghívására kiállítók
érkeznek a Geschriebenstein Natúrpark településeiről, és kézművesek
az ország más területeiről is.

Kóstolja meg Ön is!
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Október 22–23-án az Orsolya-napi Vásáron a Diáksétány a Civil Ízek
Utcájává változik. Itt rendezik meg
a civil szervezetek részvételével
a főzőversenyt. Mindegyik napon
maximum tíz csapat kap a megmérettetésre lehetőséget.
Fűszerekről, kenyérről, tányérról,
a főzéshez szükséges eszközökről,
a hulladék kezeléséről a csapatok
önállóan gondoskodnak. Minimum
50 adag ételt készítenek el, amelyből legalább 25 adagot a látogatók
kóstoltatására fordítanak. A főzés

reggel kilenc órakor kezdődik, délben a zsűri már kóstolhatja az ételeket, másnap (vasárnap) 16 órakor
lesz az eredmény hirdetése.
Úgy tudjuk, ha a közönségnek ízlett
az étel, akkor a civil egyesületek
szívesen elfogadják az adományt.

Lakossági apró
KŐSZEGEN szépségszalonban masszőr részére üzlethelyiség kiadó.
Telefon: 06 30 513 3247

Az Unaloműző megfejtési határideje október 29. A megoldott rejtvénylapokat a könyvtár gyermekrészlegébe kell eljuttatniuk az alsó tagozatos
játékosoknak.
November 15-től (keddtől) 19-ig (szombatig) naponta 9-17 óráig vásárt rendez a könyvtár selejtezett dokumentumaiból.
RENDEZVÉNY:
Október 20. (csütörtök) 17.00: Kozmikus becsapódások. Mitre Zoltán előadása
Október 26. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház
Október 27. (csütörtök) 17.00: Olvasókör. téma: Tamási Áron: Ábel
az országban
November 7. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub a felnőttrészlegben, Kézimunka-kör a gyermekrészlegben
November 11. (péntek) 11 óra: Generációk találkozása. beszélgetés
az 50-es éveket átélt idősekkel.
November 11. (péntek) 17.00: Tini olvasókör. részvétel a megyei
könyvtár „behálózva” (kate McCaffrey) c. foglalkozásán.
November 15–19. (kedd-szombat) 9.00-17.00: Selejtezett dokumentumok vására
November 17. (csütörtök) 16.30: A Nap utcai fiúk (rendezte Szomjas György, 2007.). A filmvetítés után a rendezővel beszélget dr. Murai
András filmtörténész.
A rendezvény A FORRADALOM EMLÉKEZETE –
Programsorozat a kőszegi városi könyvtárban az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján keretében valósul meg. A programot az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja a KKETTKK-56P-04-0020 azonosító számú projekt keretében.

ÍZEK AZ
ALPOKALJÁRÓL
LELKES
AMATŐRÖK
jelentkezését
várjuk!

2016.
OKTÓBER
22-23.

A helyi praktikák, ízek megőrzése, megismerése céljából

VERSENYT HIRDETÜNK!

A Natúrpark Ízei – Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár ideje alatt

KATEGÓRIÁK
OKTÓBER 22. SZOMBAT

OKTÓBER 23. VASÁRNAP
SÜTEMÉNYEK, LEKVÁROK

EGYÉB KATEGÓRIÁK

 savanyúság, gyógybor, gyógylikőr,

borecet stb. esetében 1 kisüveg (2 dl),
 aszalék esetén 1 tálca (legalább 20 db) leadása
 reformpástétom, hús nélküli fasírtok,

 édes sütemény 1 tálca (legalább 12 db, szelet, stb.)
 sós sütemény 1 tálca (legalább 12 db, szelet, stb.)
 Lekvárok, dzsemek, ízek, befőttek,

kompótok esetében 1 kisüveg finomság (2 dl)

kolbászok, vegetárius húspótlók és
szendvicskrémek, húsmentes, zöldséges
szendvicskrémek (min. 20 dkg)

NEVEZÉS:

OKTÓBER 22-23. 09-11 ÓRÁIG, A KÖSZ-HÁZBAN (JURISICS-VÁR, ELŐVÁR)
Mindkét nap az értékelést követően – kóstolójeggyel – a helyszínen13.00-tól
lehetőség lesz a finomságok megvásárlására, kóstolására!

EREDMÉNYHIRDETÉS: OKTÓBER 23-ÁN, VASÁRNAP 16 ÓRAKOR,
A VÁR BELSŐ UDVARÁN
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.naturpark.hu; www.koszeg.hu
ine@t-online.hu
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Programajánló

Tudomány a kocsmában

Október 19.
Október 22–23.
Október 23.
Október 25.

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) és a Pannon Egyetem
Kőszegi Campusa ezúton meghívja Önöket a következő előadásra.
Október 21-én 18 órakor a Kék
Fény Étteremben Dr. Bába István
iASK kutató, egyetemi magántanár
beszélget a közönséggel az ’56-os
forradalom évfordulójához kapcsolódó témában. Az előadás címe:

Járási Szakápolói értekezlet KÖSZHÁZ
Orsolya-nap
Nemzeti Ünnep
Jurisics-vár MozgóMozi – 10.00 Rió 2, 14.00
Hazánk 3D-ben; 16.00 Vándorsólyom kisasszony
különleges gyermekei 3D; 18.00 Inferno; 20.15
Jack Reacher
November 5.
Jurisics-vár VII. Kőszegi Makett Verseny
November 7.
Királyi Városnap
November 10.
9.00–17.00 Jurisics-vár Városi Véradás
November 11.
Márton-napi Újbor Kóstoló KÖSZHÁZ
November 11.
Márton-napi Libalakoma Jurisics-vár
November 12.
XIII. Borbál Jurisics-vár
November 14–20. Hüllő és Kisállat Kiállítás Jurisics-vár
November 14.
Ljubica Maric Kamarazenekar koncertje

Nemzeti Ünnep 1956–2016.
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. és a Magyar Köztársaság Kikiáltásának 27. évfordulója alkalmából a 2016. október 23-án rendezendő
programokra.
18.30 órakor koszorúzás Tornay Endre András ’56-os Emlékszobránál
(Kőszeg, Kethelyi út).
19.00 órakor a Jurisics-vár lovagtermében Ünnepi megemlékezés.
Beszédet mond: Ágh Péter országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsorban
közreműködik: Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara, Dance Jam, Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Nyul Dorina, Horváth Anikó és Szlávits Kitti.

Art fórum
A Kőszegi Művészeti Egyesület
művészeinek kiállítása nyílik a
Zwingerben 2016. október 21-én,
pénteken 17 órakor. Köszöntőt

és megnyitót mond: Ing. Gerhard
Krutzler, a Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke. A kiállítás megtekinthető október 21–23-án 10.00
–17.00 óráig, október 29–30-án
14.00 –17.00 óráig és november
5–6-án 14.00 –17.00 óráig.

Királyi Városnap
Kőszeg Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Királyi Városnap rendezvényeire 2016. november 7-én.
Programok:
15.00 temető koszorúzás
Chernel István, Kincs István, Hauer Tamás, Kristóf Ágota, Bechtold
István, Szövényi István, Dr. Gyöngyös Endre és Lóránt Gyula díszpolgárok sírjánál
16.00 Jurisics-vár lovagterme
Ünnepi Képviselő-testületi ülés
Ünnepi előadások:
•150 éves Kőszeg Város Fúvószenekara
	Előadók: Söptei Imre, Bakos György és Szilágyi Miklós
•A 800 éves Domonkos Rend Magyarországon és Kőszegen
	Előadó: dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Domonkos
Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője
Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása
Virilisek köszöntése
Városi kitüntetések átadása
Ünnepi koncertet adnak a Kőszegi Vonósok

„A kommunizmus bukása 1956 –
1989. Legendák és valóság”.
A témához Márai Sándor verse adja
a mottót:
„Ki tett itt csontból, húsból törvényt? / És kérdik, egyre többen
kérdik / Hebegve, mert végképp
nem értik – / Ők, akik örökségbe
kapták – / „Ilyen nagy dolog a
Szabadság? …”
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Makett kiállítás
November 5-én hetedik alkalommal rendezi meg a Kőszegi Makett
Klub Egyesület a szokásos kiállítással egybekötött makett versenyét.
Ebben az évben ismét visszatér a
rendezvény a Jurisics-vár lovagtermébe. A versenyeztetni és kiállítani
szánt megépített maketteket reggel 9 órától 12 óráig lehet nevezni.
Eredményhirdetés délután 4 óra-

kor lesz. A verseny- és a kiállított
makettek ez időtartam alatt megtekinthetők. A verseny helyszínén
makettek és a hobbival kapcsolatos
kiegészítők, szerszámok és eszközök
börzéje lesz. Az ország egész területéről és külföldről érkező kiállítók
mellett az egyesület sok szeretettel
várja a Kőszegen és a falvakban élő
érdeklődőket!

Ajánló

Mónika, iASK kutató: Az árvaház
története. Balló László: Hefele
Menyhért munkássága • 14.30
óra – Épületbejárás Dobozi Jánossal • 15.00 óra – Kőszegi vonósok
• 15.30 óra – Váczi Dániel, iASK
ösztöndíjas (szaxofon). Helyszín:
Kelcz-Adelffy árvaház (Kőszeg,
Kelcz-Adelffy u. 1.).

Hefele 300 – címmel a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Hefele Menyhért építész születésének 300. évfordulójára emlékezik
2016. október 21-én. Programok:
14.00 óra – Előadások: Mátay

Emlékoszlop
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 2016. október 22-én 10.30
órakor a két világháborúban elesett hősök síremlékeinél, a temetőben emlékoszlop megáldására
kerül sor.
Az emlékoszlopot állító civil szervezet tiszteleg az ’56-os forradalom

Csillagászat
Október 20-án (csütörtökön) 17
órától a Chernel Kálmán Városi
Könyvtárban tart előadást Mitre Zoltán. „Az őslények kihalásának lehetséges kozmikus okai” címmel.
Mi okozhatta az őslények kihalását? Kisbolygó becsapódása vagy

napjaiban elesett Budapesti Hősök
előtt, és felidézi azt az eseményt,
amikor 1956. november 1-jén
Kőszegen nyírfakeresztet állítottak
egy tüntetéshez kapcsolódóan.
A „sasok” baráti körében született
meg az emlékoszlop állításának
gondolata. Ehhez egyre többen
csatlakoztak és vállaltak feladatot
az évforduló alkalmából.
A „sasok” tisztelettel várják az emlékező honfitársakat.
teljesen más? Milyen egyéb kozmikus hatások okoznak kihalásokat?
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik
az előadás, amely nyomán utazást
tehetünk az őslények világába,
különböző Földtörténeti korokba.
Kicsit részletesen megismerhetjük
a kozmikus becsapódások lehetőségét és hatásait.
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Labdarúgás: Három pont csak egyszer

XXXIII. História futás

Van olyan nap, mikor semmi sem sikerül. Így érezhették a kőszegiek a
szentgotthárd elleni, hazai meccs után. Igaz az első félidőben a vendégek
irányítottak, de a második félidő a kFC-é volt. Hiába harcoltak ki mezőnyfölényt, két kiállítás és egy tizenegyes megpecsételte a sorsukat. Az ötödik
fordulóban,Vépen végre volt ok az örömre. Az első félidőben biztos, kétgólos
előnyhöz jutottak, de a második játékrészben a házigazda negyed óra alatt
egyenlített. szerencsére a 69. percben,Varga góljával már újra a kőszegnél
volt az előny, amit már nem engedett ki a kezéből. A rum ellen nem sikerült a folytatás. kiegyenlített játék mellett a szerencsével sem hadilábon
álló vendégek jobban kihasználták helyzeteiket, s a elvitték a három pontot.
egyházasrádócon a rádóc hamar előnybe került, de kiderült, hogy fontos:
a mérkőzés a hármas sípszóig tart. A kőszeg a 89. percben Molnár góljával egyenlített. Mégis pont nélkül tértek haza: a 90. perc újabb hazai gólt
hozott. Fontos lett volna a győzelem kemenesalján, de sajnos csak az egy
pontot sikerült elhozni, így nem sikerült ellépni a közvetlen riválistól.

kedvezett az időjárás a 33.
História Futás résztvevőinek.
A Jurisich VMk versenyén kellemes, napos időben vághattak neki távjuknak a diákok,
hobbifutók, profik és kocogni
vágyók. A diákok versenyein
351 célba érkezőt regisztráltak. Az 1532 méteres emlékfutáson a megszokott többszáz
fős résztvevő teljesítette a történelmi távot. A „profik” kilenc
kilométerén is népes mezőny
versenyzett. A diákok versenyszámaiban ismétlőket is találunk. Pápai Nerina, Iker Natália, Hütter szilárda és tamási László tavaly
is a dobogó tetején ünnepelhetett. Iker és Hütter korcsoportot is váltott. A
Hóbor család legfiatalabb győztese a Picik között elsőként célba érő Hóbor
enikő lett. szombathelyi és veszprémi győztest is köszönthettek. Az 1532
méter mindkét győztese a Fitt-boksz Öe ökölvívója. sportágában Hámori ádám kétszeres felnőtt magyar bajnok, Lakotár Hanna pedig a junior
ökölvívó eb friss bronzérmese (ld. tudósításunk). A nőknél a dobogó alsó
fokára is általános iskolás állhatott. A sok versenyen induló, balogos Iker
Natália és róka bora a körös futásban is élen végzett. A fiúknál az ezüstérmes Pászner benedek az igazi amatőr kakukktojás. A bronzérmes szegedi
szilveszter tekében ért el szép sikereket. A kilenc kilométeres futásban
megszokottá válik, hogy a benedek-team versenyzője magabiztosan győz.
ezúttal a nőknél Oigó, a férfiaknál kemboy szakította le a mezőnyt. A debreceni egyesület futói valóban a pénzdíjakból élő profik. Indulásuk kissé
csökkenti más versenyzők indulási kedvét, de nyílt versenyről lévén szó
ezt el kell fogadni. A legjobb kőszeginek járó stettner Imre vándordíjat
Hóbor Péter vehette át (5. helyezett), a nőknél Hóborné edöcsény Nóra
szaporította a családi trófeagyűjteményt. A História Futás idén is bizonyította rangját. remek versenyeket hozott. Lehet, hogy vannak precízebben
megrendezett, nagyobb szabású versenyek, de tudni kell, hogy a kőszegi
futást a kezdetektől az önzetlenül segítő közreműködők, versenybírák, forgalomirányítók, kiszolgálók működtetik. A „Vár” évről-évre megteremti a
megrendezés lehetőségét, kialakítja a megvalósítás kereteit.

Eredmények: bajnokság kőszegi FC–kiswire szentgotthárd Vse 0:2
(0:0), Vép Vse–kőszegi FC 2:3 (0:2), gólok: Máthé. Molnár zoltán, Varga,
kőszegi FC–rum ksC 0:2 (0:1), egyházasrádóci se–kőszegi FC 2:1 (1:0),
gól:Molnár zoltán., kemenesalja FC-kőszegi FC 1:1 (1:0) gól: Varga.
egymás után háromszor is idegenben kellett pályára lépnie a
kőszegfalvának. A sorozat Vassurányban jól indult, de Pornóapátiből súlyos vereséggel tértek haza. Herényben újra rátaláltak az eredményes
irányra. Október nyitányán végre újra hazai pályán játszhattak. Pikáns
mérkőzés: a szinte szomszédvárnak számító Gyöngyösfalu volt az ellenfél.
Gólzápor, kiütéses győzelem és kőszegfalvi örömünnep lett a vége. sikerével már negyedik a kisebbik kőszegi csapat. Nagykölkeden a sereghajtó
ellen újabb kiütéses győzelmet aratott a kőszegfalvi legénység.
Eredmények: Vassurány se-kőszegfalvi se 0:3 (0:1), gólok: slankovits
(2), Nagy, Pornóapáti FC-kőszegfalvi se 6:1 (4:0), gól: Nagy, Arborétum–
Herény kh. se–kőszegfalvi se 1:3 (0:1) gólok: Nagy (2), Molnár,
kőszegfalvi se–Gyöngyösfalu se 8:0 (6:0), gólok: Német (3), Pukler (2),
Horváth (2), slankovits, Nagykölked Hse-kőszegfalvi se 1:8 (0:5).

Asztalitenisz
Az előző évben a kőszegiek első csapata 5. lett a megyei első osztályban, a
fiatalok a másodosztályban a bajnoktól mindössze egy ponttal lemaradva
második helyen végeztek. Az új szezonban a két csapat egyesítve indult a
megyei elsőben. Megkezdődött a fiatalok beépítése. A csapat villámrajtot
vett. első három mérkőzését megnyerte.
Eredmények: kőszegi se-kemestaródfa 11:7, kőszegi seegyházashetye 15:3, bük-kőszegi se 8:10.

Teke: csak egy hibával

Négy lejátszott mérkőzés után egy vereséggel áll a kőszegi se a megyei
tekebajnokságban. A győztes hazai rajt után Uraiújfaluból is sikerült elhozni a két pontot. késhegyre menő küzdelemben 5 fa döntött a kse javára.
A hétcsapatos bajnokságban a harmadik fordulóban szabadnapos volt a
kőszeg. A szünet nem jött jól. A kihagyás után, a bulcsú Vezér tk otthon
tartotta a bajnoki pontokat, igaz sikere mindössze 13 fán múlott. Az ötödik
körben érdekesen alakuló mérkőzésen 7:1-es diadal következett. A körmendieket sikerült ilyen arányban felülmúlni. A dobott fák is biztos, 65 fás
kőszegi fölényt mutatnak. Hogy nem volt az olyan egyszerű, a szett pontok
mutatják. Abban a vendég körmend bizonyult jobbnak 7:5-re. szerencsére a mérkőzést nem ez dönti el.
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Eredmény: Uraiújfalu se-kőszegi se 3:5 (6:6; 2538:2543), 3. forduló szabadnap, bulcsú Vezér tk-kőszegi se 5:3 (7:5, 2414:2401),
kőszegi se-körmendi tk se 7:1 (5:7, 2410:2345).

Tömegverseny 1532 m – nők 1. Lakotár Hanna 5:47, 2. Iker Natália
5:50, 3. róka bora 5:58, férfiak 1 Hámori ádám 4:39, 2. Pászner benedek 4:56, 3. szegedi szilveszter 5:08. II. kategória győztesei (lány,
fiú) Pici Hóbor enikő/árpád-házi óvoda 2:13, kovács Levente/árpádházi óvoda 2:07 I. korcsoport Pápai Nerina/balog 2:02, kumánovich
kristóf/bersek Horvátzsidány 2:07, II. kcs. Juhász-tóth eszter/szOese
4:53, Horváth barnabás/árpád-házi 4:36, III. kcs. Iker Natália/balog
4:27, biácsi Milán/szOese 9:48, IV. kcs. spanraft Liza/árpád-házi
4:25, Plesch kristóf/Veszprém 8:48, V. kcs. Hütter szilárda Lili/szombathely bolyai 4:4:16, Molnár Gábor/árpád-házi 8:26, VI. kcs. Gódor
Vivien/Jurisich 5:58, tamási László/Jurisich 9:06. III. kategória – 9
km abszolút dobogósok női 1. Christine Moraa Oigo/benedek team,
Debrecen, 37:50, 2. Neisz eszter/kőszegszerdahely 38:40, 3. Wutschi
Mira/szombathelyi Futóklub 40:22, férfi 1. Henry kemboi/benedek
team 30:28, 2. kivés bendegúz 31:20, 3. barabás Gábor 31:21. korcsoport győztesek I. kcs. Hütter szilárda Lili/kőszeg 40:30, barabás
Gábor/Veszprém 31:21, II. kcs. . Christine Moraa Oigo/benedek team,
Debrecen, 37:50, Henry kemboi/benedek team 30:28, III. kcs. Neisz
eszter/kőszegszerdahely 38:40, Hóbor Péter/kőszegi triatlon klub
32:34, IV. kcs. Nyul zoltánné/kőszeg 57:23, Major Ferenc/szombathelyi Futóklub 38:35. Legjobb kőszegi férfi futó (Stettner Díj): Hóbor
Péter. Legjobb kőszegi női futó: Hóborné edöcsény Nóra.

Ökölvívás: EB érmek
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Citycross:
Látvány és izgalom

A törökországi Orduban rendezték meg (szeptember 17-27.) a Női Junior és Ifjúsági európa bajnokságot. 15 ország 160 sportolójának
versenyén a 15 tagú magyar válogatott kilenc
éremmel térhetett haza. A sikerekből a háromfős
kőszegi különítmény (Finesz kamilla, Lakotár
Hanna, Hámori Luca) egy ezüst és egy bronzéremmel vette ki a részét. A Fitt-box Öe junior
versenyzőinek munkáját a helyszínen segíthették edzőik: Varsányi áron és Finesz ernő.
Finesz kamilla (junior 54 kg) a negyeddöntőbe
kerülésért egyhangú pontozással verte harcias
grúz ellenfelét (L. Jumali). Az elődöntőért angol
lánnyal (e.J Glynn) meccselt. kiélezett küzdelmet hozott a parti. A bírók az angol lány javára
döntöttek, de nem mindenki értett egyet a zsűrivel. Finesz így ötödikként zárt. Lakotár Hanna (junior 48 kg) a negyeddöntőben kezdett.
Nagyon jó teljesítménnyel győzte le az erős és
technikás angol C. Watsont. Az elődöntőben a
hazai, Vb ezüstérmes b. saracoglura is nyomást
gyakorolt. Ő volt aktívabb, ellenfele ütött súlyosabbakat. sajnos a pontozók azt értékelték jobban. első nemzetközi megmérettetésén így is
szépen csillogott a bronzérem a horvátzsidányi
lány nyakában. Hámori Luca (junior 60 kg) a
döntőig menetelt. Az ukrán Y. Marushkevychen
magabiztosan jutott túl. A döntőbe jutásért hazai versenyzőt G.N. sonmez győzte le. A hazai
közönség fergeteges buzdítása és egy kis lámpaláz sem akadályozta meg a győzelmét. A
döntőben, az Orosz N. Asatrian ellen is erősen
kezdett. A második menetben egy kisebb sérülés visszavetette. A mérkőzés végén jól finiselt,
de a meccs megfordításához már kevés volt az
idő. Hámori ezüstérmével a kőszegiek legeredményesebbje lett.
edzőjük, Varsányi áron kiemelte: tanítványai rutinosabb, erősebb ellenfelekkel is bátran felvették a kesztyűt. Néha hajszálon múlt a még nagyobb siker. De a három lány teljesítménye így is
kiemelkedő, minden dicséretet megérdemel.

A
nyolcadik
citycross olyan
volt,
mint
mindig, és ez
nagyon sokat
jelent. Látvány,
izgalom, kitartás, küzdelem,
versenyszellem
és az egyéni
teljesítőképesség határainak
megtapasztalása. A tavaly újításként megjelenő
terepfutás a verseny szerves részévé vált. Aki
részt vett a versenyen kellemes izomlázzal, esetleg a siker ízével gazdagodhatott. Aki nézőként,
szurkolóként követte a versenyt, bíztathatta a
kitartásukat próbáló futókat, megcsodálhatta a
biciklisek tempóját, bravúrjait.
Eredmények: Nők Futás: ringelhann Fanni
(Focus team) 9 kör 1:19:47, 2. kiricsi Andrea
(kke) 7 kör 1:13:39, 3. Császti Júlia (kőszeg) 7
kör. Kerékpár: 1. rigelhann Fanni (Focus team)
12 kör 1:15:07, 2. Vas Dorottya (ktM teszt) 11
kör 11:13:37, 3. Horváth ágnes (balatonfüred)
10 kör 1:09:24, 4. Markovics borbála (kőszeg)
10 kör 1:12:49. Férfiak (Az eredménysorban az
abszolút verseny dobogósai és kategóriánként a
legjobb kőszegi szerepel.) Futás: abszolút 1. kiss
sándor (szOese) 9 kör 1:10:07, 2. Nyul zoltán
(kőszeg) 9 kör 1:14:16, 3. Horváth krisztián (kőszeg) 9 kör 1:16:21, felnőtt 2. ábrahám Norbert
8 kör 1:17:14, Master I. 2. Horváth krisztián
(kőszeg) 9 kör 1:16:21, Master II.1. Nyul zoltán (kőszeg) 9 kör 1:14:16. kerékpár: abszolút
1. Práczer Péter ((ktM teszt) 14 kör 1:08:48,
2. Czenki tamás (zalaegerszeg) 14 kör 1:13:06,
3. Maitz balázs (kke) 13 kör 1:09:04, ifjúsági
4. Fekete Gellért (kőszegi triatlon klub) 11 kör
1:11:32, felnőtt 6. Csonka Milán (kke) 10 kör
1:10:23, Master I. 6. kalászi Gergely (kőszeg) 12
kör 1:12:31, Master II. 8. Fehér róbert (kőszeg)
10 kör 1:12:04, Freeride 2. Maitz balázs (kke)
13 kör 1:09:04. (Megj.: kke- kőszegi kerékpáros
egyesület Alpokcycles).

Tenisz: Csapatbajnoki cím
Burgenlandban

A burgenlandi tenisz csapatbajnokság tíz éves
korcsoportjának tavalyi megnyerése után, idén
az U12 korcsoportban is bajnoki címet szerzett
tihanyi Luca és schlapschy Daniella. Mindketten a sport Hotel kurz és a kőszegi se igazolt
teniszezői.
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Síugrás:

Tuczai Péter világbajnok
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tuczai Péter síugró edző nemcsak oktatja az ugrást,
hanem gyakorolja is. A készülés eredménye, hogy
a tshaggunban (Ausztria) megrendezett I. Nyári
Veterán Világbajnokságon, 40 méteres sáncon a
35-39 évesek között világbajnoki címet szerzett.

Kőszegiek a Kárpát Kupán

A második helyen kezdte a 2. versenynapot Vörös Virág rasnovban (románia) a Carpath Cup
versenyén. A második napon a bemelegítő ugrásnál bukott és sérülést szenvedett. Molnár Flórián mindkét versenynapon 13. helyen végzett.
kelemen Dávid az első versenynapot 29-dikként
zárta, a második napon két helyet javítva 27dikként fejezte be a versenyt.

A hónap műhelye

Második alkalommal került a jelelölő listára a
kőszegi síugró szakosztály a „Hónap műhelye”
szavazáson. A Decathlon áruház 100 ezer forint
értékű vásárlási utalványát nyerték.

Sikeres ősz

A kőszegi síugró gyerekek szilágyi János és
tuczai Péter felkészítése és irányítása mellett
részt vettek a steiermarki „raffeisen sommer
turnee” versenysorozaton. A négy állomásból
álló széria versenyein síugrásban és északi öszszetettben (síugrás és terepfutás) vettek részt. A
végeredmények: kelemen zalán (gyerek I.) egy
kihagyott forduló ellenére ugrásban bronz, északiban ezüstérmesként zárt. tuczai Izabella (lány
II.) ugyancsak egyenletesen teljesítve ugrásban
bronz, északiban ezüstérmesként zárt. kohl Hédi
az ugrás 7. helyezése mellett, a kissé halványabb ugrásait remek futásokkal kiegyenlítve
északiban a dobogó harmadik fokára állhatott.
Weigl Hugó (gyerek I.) mindkét számban, végig
biztosan tartotta negyedik helyezését. kelemen
Dávid (serdülő I.) csak a versenyek egy részén
indult az ugrás 8. az északi 10. helyezését érdemelte ki. A kőszegiek teljesítményének az
osztrák edző kollégák is elismeréssel adóztak. A
fiatalok formája a téli versenyek előtt bíztató.
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2016. Október 18.

Egyebek – tarkán

MOzAIk

Határtalan
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út
a Sopron Bankhoz vezet.
Hitelfelvétel akár fordítói költségek nélkül

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���
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A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i),
az Általános Üzletszabályzat és általános
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvényes. További részletekről Bankunk honlapján
(www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.

