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Cégek közül: Kromberg-Schubert Kft.;
Kámán z.
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Írta és fényképezte: Kámán z
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Kőszeg hírei
V ÁRO SHÁ Z A

80 ezer Ft
Október 25-én Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző vett részt a Rákóczi Szövetség
Szencen rendezett ünnepségén. A
negyedik alkalommal történt látogatás célja volt a felvidéki magyar gyermekek beiskolázásának
támogatása. Hanzl József elnök
közreműködésével a városvezető
nyolcvanezer forintot adott át a
szenci magyar gyermekek iskolakezdésére.
Fodrászok
Október 27-én a testületi ülésen
Huber László polgármester gratulált Tóth Szandra és Márk fodrászsikereihez. A két versenyző a L’Oréal
Professional Style & Colour Trophy
nemzetközi verseny hat díjából négyet hozott el. A kőszegieké lett a
legjobb hajszín, az év férfi frizurája, a közönségdíj és a legjobb női
frizura harmadik helyezése. Az el-

hangzottak szerint „a szakma most
egy életre megjegyezte Kőszeg
nevét”.
Autóút
Rába Kálmán az október 27-én
megtartott testületi ülésen pozitív példaként említette az M86
autóút átadását, amely Kőszeg
elérhetőségét is jelentősen javítja.
Básthy Béla alpolgármester arról
beszélt, hogy az ünnepségen az
M87 autóút építési terveiről is elhangzottak információk. Az M86 út
átadása előtt szeptember 24-én dr.
Hende Csaba országgyűlési képviselő egyedi lehetőséget biztosított
a kerékpárosoknak az autóúton
történő biciklizéshez Hegyfalu és
Csorna között oda vissza 70 km
megtételével.
Körzetekről
Október 27-én a képviselők módosították az önkormányzat 2006-ban
hozott – az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
– szóló rendeletét. A korábbi csak
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a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi körzeteket határozta
meg, a módosítással az ügyeleti, a
védőnői és az iskola-egészségügyi
ellátás körzeteit is meghatározták.
Az időközben kialakított új utcák
is a névjegyzékbe kerültek. Keszei
Balázs tolmácsolta az orvosok kérését, hogy a GPS-ben nem található
utcanevekről kapjon tájékoztatást
az orvosi szolgálat. A testületi döntést követően is állampolgári jog a
szabad orvosválasztás.
Változik a fenntartó
Az év végéig Kőszeg Város és
Térsége Társulása fenntartásában működik a Kőszegi Szociális Gondozási Központ. Törvényi
változások miatt január 1-től az
önkormányzat lesz a komplex
szolgáltatást nyújtó gondozási

központ fenntartója. Ennek következtében átalakul a társuláshoz
tartozó járásszékhelyen kívüli települések szolgáltatási struktúrája
is. A falvak előtt több lehetőség
van. Dönthetnek amellett, hogy
a községek egymással társulnak,
vagy önállóan, vagy ellátási szerződés keretében biztosítják a jelenleg társulási formában ellátott
feladatokat.
Eladó lakás
Október 27-én a képviselők arról
döntöttek, hogy a Dózsa György
u. 21. fszt. 2. szám alatt lévő 34
m2-es lakást licit eljárás útján értékesítik az értékbecslő által meghatározott 3,6 millió Ft induló
áron. A lakás egy szoba, konyha,
előszoba, mosdófülke, WC helyiségekből áll.

Képviselői beszámoló
Rába Kálmán képviselői beszámolót tart november 18-án, pénteken 17 órakor a Polgármesteri Hivatal 137-es tanácskozótermében
(Kőszeg, Jurisics tér 8.).
Vendég: Bana Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: december 7.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 14.
Básthy Béla alpolgármester: november 16.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: november 23.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
Tóth Gábor önkormányzati képviselő november 21-én
(hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
plechl tibor önkormányzati képviselő november 24-én
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart a a Városháza
tanácskozó terme.
Huber László a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
december 7-én (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Közétkeztetés
Törvény szabályozza a bölcsődei,
óvodai és az iskolai közétkeztetést,
és meghatározza, hogy a kollégiumokban az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell
iskolai tanítási napokon a reggeli és
vacsora főétkezést is. A képviselők
október 27-én pontosították a térítési díjakat, lebontva határozták meg
étkezésenként. A fizetési díjtételek
nem változtak, így a szülőknek nem
növelik a fizetendő összeget. Keszei
Balázs kifogásolta a Jurisich Gimnázium kollégiumában az Elamen
Zrt. által szolgáltatott reggeli minőségét. Szavai szerint a gyermekek
nem maradhatnak éhesek, sem a
mennyisége, sem pedig a minősége
nem illeszkedik a középiskolások
igényeihez. Az olcsó, nem egészséges ételek diákoknak történő adását
károsnak minősítette az intézmény
igazgatója. Határozottan kijelentette, hogy a gimnáziumi tanulók
érdekei mindennél fontosabbak az
iskola számára. A kollégisták étkeztetésének anomáliáját az intézmény
mindenképpen megoldja.

November 4-én rendkívüli testületi ülést tartottak a képviselők, és
a közétkeztetésre kiírt pályázatról
döntöttek, amelyet június 30-án
írtak ki. Huber László polgármester
információként elmondta, hogy a
korábbi szolgáltató nem adta be a
pályázatát. A testületi döntés előtt
az ajánlatokat egy bíráló bizottság
értékelte. Legjobb ajánlattevőnek a JustFood Kft.-t értékelték a
szakértők. Ezzel egyetértve a képviselők, meghozták a döntésüket,
és 2017. január 1-től kezdődően
már az új szolgáltató biztosítja
hat település – Kőszeg, Bozsok,
Horvátzsidány, Kőszegszerdahely,
Peresznye és Velem – önkormányzati közétkeztetési feladatainak
ellátását.
KZ
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Naperőmű
3,5 MWp kapacitású Napelem Park
épülhet az ipari park területén. Erről
tájékoztatta a képviselőket október
27-én Huber László polgármester.
Az előzetes megbeszéléseket követően a tervezett beruházásról egy
nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot adott át Pusztai Péter,
a Raaba-Energy Kft. igazgatója
az önkormányzat részére. A cég a
beruházás érdekében öt hektár területet bérelne a Horvátzsidány felé
vezető út mellett lévő ipari park
területén, a kiserdő mellett 25 év
futamidőre. A bérleti díj megfizetése mellett a prognosztizált évi 150
millió Ft árbevételből iparűzési adót
is fizetne. A városvezető szavai sze-
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rint a beruházás indításával az ipari
park fejlesztése „erőre kaphatna”,
erősebb lenne a közművesítés, amit
az önkormányzat aTOP pályázat keretében kíván elindítani. A testületi
ülésen elhangzott, hogy a naperőműre vonatkozó szándéknyilatkozatot napirendre tűzik a képviselők.
A városvezető azt hangsúlyozta,
hogy ezzel a beruházással párhuzamosan az önkormányzat 500 kW
teljesítményű naperőmű megvalósítását is tervezi ugyancsak az ipari
park területén. Erről a képviselők
áprilisban a pályázat előkészítéséhez egy szándéknyilatkozatot fogadtak el egyhangú szavazással. A
beruházások 67,5–100%-os EU-s
támogatással valósulnak meg. Az
erről szóló pályázati kiírás a közeljövőben kerülhet kiírásra.

V ÁRO SHÁ Z A
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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, Dózsa Gy. u. 21. fszt. 2. sz. alatti 34 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).

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 2016. december 31-ig.
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„Első kézből!”
V á rO SHá Z A

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Egy település – különösen egy
olyan komoly polgári hagyományokkal büszkélkedő város, mint
Kőszeg – életében igen fontos, sőt
meghatározó jelentőséggel bír az
aktív, kreatív és igényes magánszemélyek által létrehozott és működtetett civil szervezetek jelenléte,
tevékenysége. Legyen az a művészet, a kultúra, a sport vagy a karitatív terület, nélkülözhetetlen az
ő tevékenységük, hisz ők testesítik
meg valójában a város „lelkületét”.
nélkülük a városvezetés, az önkormányzat pusztán a településüzemeltetés és az intézményfenntartás
„száraz” feladatait tudná teljesíteni,
ami ugyan nagyon fontos, de nem
elég a lakosság változatos, sokszínű igényeinek a kielégítéséhez.

rendezvényeink, ünnepségeink is
sivárabbak lennének a közreműködésük nélkül. Gondoljunk csak
a fúvósok augusztus 20-i és október 23-i ünnepi koncertjére; a
vonósok színvonalas Királynapi és
a Concordia csodálatos karácsonyi
hangversenyére; a néptáncosok
fergeteges fellépéseire; vagy az
Ataru magával ragadó, lendületes
produkcióira. És folytathatnám a
sort: például nagyon fontos a művészeti egyesületek „rétegigényt”
kielégítő jelenléte is, vagy a sporttevékenységet végző egyesületek
egészséget és állóképességet erősítő szerepe is. Ugyancsak nagyon
fontos szerepet töltenek be a civil
szervezetek a hagyományok ápolásában (pl. a Szőlő Jövésnek Könyve
ünnepsége).
Mindezek jelentőségével a képviselő-testület is tisztában van, ezért
mindig – még egészen nehéz időszakban is – kiemelt figyelmet for-

Tiszteletet érdemelnek

8,4 millió Ft-ba került a lomtalanítás
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A lomtalanításban résztvevők munkáját köszönte meg a városvezetés
és a képviselők az október 27-én
megtartott testületi ülésen. Való
igaz, akik a városlakók hulladékát elszállították, tiszteletet érdemelnek. A lomokat szelektíven
válogatták a későbbi felhasználás
érdekében, és azért, hogy a Hulladékudvar késleltetve telítődjön.
(Az elmúlt lapszámban ezért kérte
a városgondnokság a lakosságtól
a szelektíven gyűjthető hulladékok
mennyiségének a növelését.)
A képviselők a testületi ülésen beszéltek a lomtalanítás tapasztalatairól. Elhangzott, hogy egyes esetekben hajnalra halmozódtak fel a
kupacok, ki tudja, ki által kerültek
oda. Egy elhangzott mondat szerint
célszerű lenne az ingyenességet
megszüntetni, de ez a törvényi kötelezettség miatt nem lehetséges.
A kipakoló lakosság véleménye
is megoszlott. Sokan zavarónak
tartották, hogy nem történt meg
„azonnal” a szállítás. Olyan is volt,
aki a vasanyagot külön rakta le,
hogy turkálás nélkül tudják elvinni
a lomisok. Egyik lakó határozottan
kijelentette, hogy a lomtalanítás-

kor nem rak ki semmit a háza elé,
inkább kifizeti a szállítás, lerakás
költségeit: „A házam előtt nem turkáljanak!”
Kovács István városgondnok elmondta, hogy a lomtalanítás öszszes költsége 8,4 millió Ft volt, a
feladat elvégzésére 2200 munkaórát fordítottak, esetenként
késő estig dolgoztak, és összesen
288.660 kg hulladékot szállítottak
el a lakosságtól. nyolc tonna volt az
autógumi, hat tonna az elektronikai
hulladék, amely többségében kidobott tévékészülék volt.
A
Kőszegi
Városüzemeltető
nonprofit Kft. 1993 évi magalakulása óta minden évben rendszeresen végzett lomtalanítást. Ennek
ellenére 2016 évben csaknem 290
tonna mennyiséget raktak ki a házak elé. Sok volt az olyan hulladék
is, amely egy-egy család életvitelszerű használata során nem keletkezhet egy év alatt, és több év alatt
sem. Felmerül a kérdés, hogy akkor
honnét származik?
A tapasztalatok szerint egyértelmű
jelzések vannak arra, hogy a lomok
között Ausztriából válogatás nélkül
behozott és később nem értékesít-
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dított az öntevékeny szervezetekre
és különösen azokra, melyek önkormányzati feladatot is átvállalnak (pl.
natúrpark), vagy a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében végeznek
nélkülözhetetlen, önzetlen munkát.
Itt elsősorban az önkéntes tűzoltókra gondolok, de a polgárőröket is
meg kell jegyeznem. A tűzoltóinkat
meg kell említenem olyan értelemben is, hogy nélkülük nem működne
az Ostrom és szegényesebb lenne a
hető lomhulladékok voltak. Olyan is
előfordult, hogy a Hulladéklerakón
illegálisan összegyűjtött hulladékok
maradéka került a lomtalanítás során ismét az utcára. Jelzés erre az
egyes házak előtt gúlába lerakott
lomhalmaz.
A lomtalanítási akció óriási terhet és költséget jelentett a Városüzemeltető részére. Lerakási
járulékként 1,6 millió Ft adót
kell befizetni, amely része az öszszes költségnek. A hulladékgyűjtés
helyzetét nehezíti az is,
hogy a lakosság kommunális
hulladékgyűjtésért edényenként 241 Ft-os ürítési
díjából 120 az adóforint. A városgondnok szavai szerint a
hulladékgazdálkodási
ágazat hosszú távon
ilyen költségeket nem
bír el, majd a következőt mondta Kovács
István:
– Vizsgáljuk annak
törvényes lehetőségét, hogy a kirakott
hulladék mennyiségét, fajtáját törvényes keretek közé
szorítsuk, kiszűrjük
az illegálisan kira-

Szüreti Karnevál is. Ugyanezt tudnám mondani az ipartestület tagjairól is, akik – nem kímélve az időt és
a pénzt sem – egyre többet tesznek
hozzá a város életéhez.
biztosan tudna még mondani a
tisztelt Olvasó is a maga részéről
fontos és neki tetsző civil szervezetet vagy tevékenységet. Mindezek,
valamint az általam felsoroltak
összessége határozza meg az itt
élők igényességét önmaguk és a
közösségük iránt.
Úgy gondolom, hogy ilyen értelemben kitűnő bizonyítványt kapna
Kőszeg, melyre méltán lehetünk és
legyünk is büszkék. remélem, hogy
ez a jövőben is így lesz, mert ez
adja a város igazi erejét és „túlélő”
képességét.
Ehhez kívánok minden aktív és közösségben gondolkodó „civilnek” jó
egészséget és sok sikerélményt!
Huber László
polgármester

kott, nem életvitelszerű használatból keletkező hulladékokat
és a jogszabályokat megszegőkkel szemben szigorúbb fellépést kezdeményezünk. Addig
is kérjük a lakosságot, hogy
az általunk kínált, szelektív
hulladékgyűjtés
lehetőségét
fokozottabban vegyék igénybe,
csökkentve ezzel a környezetünk szennyezését és a Városüzemeltető terheit. Köszönjük
az együttműködésüket!

Kámán z
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Temető – fennakadás nélkül
Kőszeg két köztemetőjének üzemeltetési joga
2017. március 31-én jár le. A képviselők az október 27-én meghozott döntésükkel elindították
azt a folyamatot, hogy az üzemeltetést a szerződés lejártát követően az önkormányzat 100
%-os tulajdonában lévő Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató nonprofit Kft.
lássa el. Az üzemeltetés feladata két részből áll.
Egyik a temető fenntartása, gondozása, amely
Kovács István szavai szerint illeszkedik a városüzemeltetés profiljához. A városgondnok határozottan kijelentette, hogy a kft. – az üzemeltetés
másik feladatát – a kegyeleti szolgáltatást nem

végzi el, mert erre nincs meg a jogosultságuk,
illetve a felkészültségük. Elmondta, hogy a jelenlegi üzemeltető cég vezetőjével októberben
felvette a kapcsolatot, és a tájékoztatás szerint
a szolgáltatást végző cég továbbra is szeretné
vállalni a feladatot alvállalkozóként.
Dr. Zalán Gábor jegyző elmondta, hogy a képviselők a végső döntésüket a januári testületi
ülésen hozzák meg. Dönthetnek úgy is, hogy az
üzemeltetést nem bízzák a városgondnokságra,
hanem kiírják erre a feladatra a közbeszerzési
pályázatot. Ha a város cége kapja meg a temető
üzemeltetésének jogát, akkor a testület minden-

Népegészségügy

„nagymama telefon”, amelynek hátoldalán van
a vészgomb. Ennek megnyomásával előre beállított sms és hívás megy ki a választott vonalakra.
A járási tisztifőorvos tájékoztatást adott a képviselőknek a város ivóvíz ellátásáról. A rőti-völgyi
vízmű telep vízkezelési technológiája elavult, a
korszerűsítésével, vagy a Szombathelyi ivóvízbázisra történő csatlakozással lenne megoldható
a biztonságos vízellátás. A megfelelő vízellátást 2015 év nagy részében is a SzombathelyPerenyei vízbázisról történt, mivel a rőti-völgyi
vízmű telepet néhányszor, egy-egy hónapra le
kellett zárni a Gyöngyös-patak vízének belső
védőterületére történő belépése miatt. Megoldandó probléma, hogy a Perenye – Kőszeg
távvezeték esetleges csőtörése esetén a város
napokig víz nélkül maradhat, ezért szükséges
lenne biztonsági távvezeték kiépítése.
A VASIVÍZ Zrt. által szolgáltatott ivóvíz tiszta
és egészséges, és sokkal olcsóbb a palackos
ásványvíznél. nem kell cipelni a palackokat
a boltokból, majd nem növekszik a hulladék
mennyisége, miután az ásványvíz elfogyott. A
PET-palackot tapossa laposra, hogy olcsóbb legyen a feldolgozása, szállítása.
Kz

Kőszeg lakossága 2016. január 1-én 11 730 fő
volt, a megelőző évhez képest jelentős létszámváltozás nem történt. Az elmúlt években évente
160-165 ember halt meg, a statisztikai adatok
szerint az élve születések száma 90 fő körül alakult. (Ebben az évben szeptember végéig 109
gyermek született, és több édesanya hordozza
még a születendő gyermekét.) Mindezek ellenére a demográfia helyzet szerint a népességfogyás a jellemző, viszont a lakosság szám alig
változik a beköltözők miatt.
A lakosság összetételére jellemző, hogy az 55 éves
kor felett a nők létszáma magasabb, és 65 éves
kor felett még erőteljesebb lesz a különbség. Az
országosan és Kőszegre is jellemző az elöregedés.
Az öregedési index mutatja meg a 65 év feletti
lakossághoz képest a 15 év alattiak arányát.
Úgy tudjuk, hogy a Kőszegen többen élnek
egyedül kisebb nagyobb külső segítséggel, vagy
rokonság hiányában alig kaphatnak segítséget.
Egyik olvasónk csuklón hordható segélyhívót
szeretett volna igénybe venni, de ilyen szolgáltatás nincs a városban. Erre a feladatra alkalmas a

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

re kiterjedő szerződésekről is dönt majd. A jegyző határozattan kijelentette, hogy egyik esetben
sem lesz a kegyeleti szolgáltatásban fennakadás.
Arról már a városüzemeltető dönt majd saját hatáskörben, hogy az általa nem vállalt kegyeleti
szolgáltatást miképpen adja át alvállalkozónak.
A szolgáltatás értékhatárától függően kiírhat pályázatot vagy átadhatja megbízásként is.
rába Kálmán szavai szerint a temetőben a
parkfenntartás, a terület gondozása költségeket
igényel, míg a kegyeleti szolgáltatás biztosan
tartalmaz nyereséget. Így a város a veszteséges
munkálatokat magára vállalja, a nyereségeset
pedig kiadja a vállalkozónak. Több irányból elhangzott válaszok szerint a kegyeleti szolgáltatást végzőnek bizonyos feladatokat el kell látni,
az infrastruktúra használatáért díjat kell fizetni.
Dr. Zalán Gábor jegyző szavai szerint több város
a temető üzemeltetését a saját tulajdonában
lévő céggel végezteti el, az előterjesztés is a tőlük kapott tapasztalatok alapján történt meg.
Kz
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Megszakított
terhességek
2015-ben a terhesség megszakítását kérte 28
fő kőszegi lakos, amely három kérelmezővel kevesebb a 2014-es évhez képest. Az adatokat dr.
Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos tette közzé.
A tanácsadáson a terhesség-megszakítást mérlegelő várandós anyáknak két alkalommal kell
részt venni. Az elsőn meghallgatásra, megnyugtatásra, támogatásra, információra számíthatnak, annak érdekében, hogy a válsághelyzet
megoldására milyen pszichés, orvosi, szociális
és egyéb támogatást kaphatnak. nyugodt körülmények között átgondolhatják a helyzetet,
a válságot előidéző tényezőket, és azok megoldásainak lehetőségeit. A második tanácsadáson
az érintett nő tájékoztatást kap a megszakítást
végző választható intézményekről, a szükséges
vizsgálatokról, és a térítési díjról. Az információk között kiemelt szerepet kap a korai és késői
szövődmények lehetősége, a műtét menete, és
arról, hogy az érintett nő a döntését az utolsó
pillanatig megváltoztathatja.
A megszakítást kérők 100%-a súlyos válsághelyzetre hivatkozott. Anyagi, párkapcsolati,
egészségi okokat fogalmaztak meg. A kérelmezők 10%-a úgy döntött, hogy vállalják gyermeküket, így három megfogant gyermek megszülethetett.
A 28 fő kérelmező döntő többsége a 20-29 éves
korosztályból került ki, 15 életév alatti gyermek
nem kért terhesség megszakítást. Az érintett nők
18%-a az első terhességet szakíttatta meg, a
többségük egy gyermeket már világra hozott.
Kz
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Kávészünet Bráder Tiborral
A túlélés titka a pozitív életszemlélet
Ká V É SZ Ü nE T

Mint általában a kőszegiek, ő is a textiliparban kezdte. Két lánytestvére pedagógus, Kati itt Kőszegen tanított, huga Zsuzsa
pedig a fővárosban telepedett meg. Édesapjuk, Bráder Rudi bácsi a háborúig nyomdász, majd nyugdíjazásáig osztályvezető a
szövőelőkészítő üzemrészben. Jellegzetes
alakja volt a kőszegi színházi életnek. Számos színdarabot rendezett, mint műkedvelő.
Nyugdíjasként kutatta Kőszeg történetét, sok
anyagot gyűjtött. Édesanyjuk a 88 évesen
elhunyt papát két hét múlva követte. Tibor
az általános iskola után 1967-ben Győrben
végzett a Textilipari Technikumban. Hazakerülve, a Posztógyárban lett segédművezető.
Hamarosan bakaruhát öltött, bevonult Pápára, ahol repülőgép előkészítőként és géptávírászként húzott le 27 hónapot. Igaz csak
24 lett volna, de a 68-as csehszlovákiai események miatt megtoldották hárommal. Amikor visszakerült a gyárba, hamarosan megjelentek a ragadókaros szövőgépek, az új
technológia óriási fejlődést jelentett a közel
1500 főnyi könnyűipari dolgozónak. Péterfi
Ferenc üzemvezető három fiatalt nevezett ki
művezetőnek, Bráder Tibort, Faragó Gyurit
és Vágvölgyi Józsefet. Három műszakban,
22 évet dolgozott az egykor méltán nagyhírű kőszegi textiliparban. Elhomályosul a
tekintete a Dercsár Ottó-vezette gyáregység emlékei között kutatva. Ma is tartja a
kapcsolatot az egykori szövőmunkásokkal,
örömöt jelent a velük való találkozás. Élete
egyik legszebb időszaka volt az a majdnem
negyedszázad, a brigádversenyekkel együtt.
Össze tudta tartani az embereket a kollektíva, sok közös együttlétük volt, amelyekre
csak jószívvel lehet emlékezni. Akkor olyan
világ volt, nem szabad megtagadni. A ’89es fordulatot megelőzően már érezni lehetett a változás szelét, látni lehetett, hogy
előbb-utóbb befellegzik a textiliparnak is.
Kaltanecker Lajos – aki már a 80-as években GMK-t működtetett – ’92-ben azzal
kereste meg, hogy a Városgazdálkodás kiadja bérbe a betonkeverőt, vegye ki. Nem
kis hezitálás után döntött és belevágott egy
olyan vállalkozásba, melynek köze nem volt
a könnyűiparhoz.
– A rendszerváltozást követően az egyik első
vállalkozó lett a városban különösebb tapasztalatok híján. Hogyan indult a munka, hiszen
óriási váltás volt az előző 22 évhez képest?
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– Az első időkben volt úgy, hogy hetente két vagon cementet kiraktam, fizikailag is odatettem
magamat. negyvenévesen három iskolát is elvégeztem. Letettem a vizsgát teherautóra, építő- és

tűzelőanyag kereskedői végzettséget szereztem
egy év alatt, elvégeztem a nemzetközi árufuvarozási tanfolyamot. Ezeket tudatosan azért csináltam meg, hogy továbbjussak. Megvallom, jól
ment. Először volt az egyéni vállalkozásom – ma
is megvan –, már csak ezt folytatom. Utána lett
a kft. Jól működött. Aztán jött a gazdasági válság,
nagyon visszaesett a termelés, nem volt megrendelés. Az egy hullámvölgy volt az életemben. Egy
dolog világossá vált abban a helyzetben, megtud-

tam, kik az igazi barátaim. régen egy kézfogással
egy üzlet megköttetett. Ezért becsülöm a novák
Tamást, a velemi vállalkozót. Ma három ügyvédi iroda sem garancia az üzlet sikeréhez. Maradt
négy teherautóm és az egyéni vállalkozásom,
amit ma is működtetek. Velem dolgozik ágota
lányom, lassan átveheti a vállalkozást, beletanult
az irányításba, az adminisztrációba, ismeri az üzleti kapcsolataimat, őt is ismerik.
– Manapság mivel foglalkozik a vállalkozása?

– A tevékenységem 70 %-ban fuvarozás, a
fennmaradó 30 %-ban pedig az osztrák piacon
megszerzett szürke kő behozatalát végzem. Az
egész megyét én látom el vele, útjavításokhoz,
padka feltöltésekhez használják. Jobb minőségű
és tartósabb, mint a sárga agyagos kavics. Két
sofőrrel dolgozom, négy teherautóval. Persze 68
éves létemre, én is aktívan dolgozom, fuvarozok.
– Amikor jól mentek a vállalkozásai ismert
mecénás lett.

– nagyon szeretem a fúvószenét, nekik elkötelezett támogatójuk voltam, de sok civilszervezetet
is segítettem.
– Közismerten a téli sportok kedvelője.

– A sport nagy szerelmem. Igen büszke vagyok az 1972-es Téli Úttörő Olimpiára, hiszen
Hortobágyi Feri bácsival mi rendeztük. Aztán
utána mégegyszer. A síelés volt a sportágam.
Marosvölgyi Imre az edzőm, barátom. Vele építettük meg a Kenyérhegyen a síugró sáncot.

Kezdetben a nemezgyár mögötti táncplaccnál
volt egy sánc. Azt is az Imrével csináltuk. Utána jött a kenyérhegyi ötlet. A határőrség gépei
rengeteget segítettek a tereprendezésben. A lesiklófelület kialakítása óriási ötlet volt. Eltávolítottuk a hosszában kettévágott olajos flakonok
alját és egy hajsütővassal hornyot melegítettünk
beléjük és ezeket egymásba akasztottuk, majd
rögzítettük. Ez a Marosvölgyi Imre találmánya
volt. Még budapestről is a csodájára jártak. Ez
a fenyőtüskés megoldásnál fényévnyivel jobb
volt. Az olajos flakonokat a szombathelyi benzinkutaknál gyűjtötték össze nekünk, Komár
segédmotorommal hordtam haza őket százával.
A normafánál tartott Magyar bajnokságra is
ezzel a módszerrel készültünk fel. Amikor már
kezdtünk kiöregedni, akkor jött a Csiszár Dini,
a kis Hortobágyi, a Kelemen Zoli (Kacsa), aki az
EuróSporton ma is a sísportot közvetíti. Ezután
– mivel az Alpesi síelésből nem lehet kiöregedni – még szép eredményekkel versenyeztem.
Ebben a „műfajban”, lesiklásban Prugberger
János doktorral, meg Karádi Tibivel harmadikok
lettünk Országos bajnokságon. Most is járunk
Franciaországba, Grenoble alá, ahol összesen
300 km lesikló pálya vár bennünket. A sport sok
mindenre megtanított. Kitartásra, önbecsülésre.
Elvesztettem 22 év munkáját. Hogyan bírtam
ki? Előre kell nézni. Mit segít, ha visszanézek és
őrlődök? Ma is éltető erőt ad a sportolás.
– Nagyon erős kapocs van Ön és Zsolti fia
között, mindenhova együtt mennek, üdülni,
síelni, baráti összejövetelekre.

– Fiunk down-kórral született. Eleinte bántotta
az embert. Most már hálát adok a Jóistennek,
mert nagyon jól megvagyunk egymással. Zsolti
38 éves, válásunk után velem maradt. Megtanítottam síelni, úszni, biciklizni, mindenhová magammal viszem, gyűlésekre, megbeszélésekre.
rendszeresen ministrál a templomban. nagyon
jó kapcsolatteremtő, igen jól kommunikál. baráti köröm hiányolná, ha nem lenne köztünk.
Kaltenecker Lalit pótapjának tekinti. Kosárlabda
drukkerek vagyunk. Minden mérkőzésen ott vagyunk Körmenden. A lányom a Gyógyban kezdett
pedagógiai asszisztensként. Mióta letelt a gyermekgondozásija, velem van a vállalkozásban.
– Politikusi múltja is van.

– Városi képviselő voltam 1998–2002-ig. nagyon jó csapatunk volt, az Ipartestület színeiben indultunk és öten bekerültünk a testületbe.
nem a tévéképernyő előtt vitatkoztunk (akkor
még közvetítette a városi tévé), hanem előre
egyeztettük a különböző kérdésekben, hogy mit
képviselünk. Preininger Ferenc, Kaltenecker Lali,
Stipkovits István, Halász Imre….
– Tibor pozitív kisugárzása szinte kézzel
fogható a sok-sok megpróbáltatás ellenére.
Ha most jönne a Kaltenecker Lajos, a ’92-es
ajánlatával, újra megcsinálná?

– Persze, most is fontolóra venném. nekem mindig
kell egy cél. A túlélés titka a pozitív életszemlélet.
Kiss János

Ugyanezt tette
Az elmúlt év óta a nemzeti ünnepek alkalmából tartott megemlékezések jelentősen változtak azzal,
hogy a civil szervezetek csoportjai
kiemelt felkészültséggel kulturális
programokat mutatnak
be. Az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról október 23-án
történt megemlékezés.
Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara beethoven Egmont nyitányával kezdte a zenei
programot. A klaszszikus komolyzene betöltötte a lovagtermet,
ismét bizonyított lett,
hogy a megkülönböztető „koncert” jelzőt a
fúvósok okkal érdemelték meg. A zenei
programba szinte beleolvadt Horváth Anikó

által mondott vers. A vers soraihoz
igazodva léptek be a színpadképbe
a Hajnalcsillag táncosai, és nyugalmat sugárzó koreográfiával vonták
magukra a figyelmet. Ugyanezt tet-

Nyírfakereszt

szegieket. Az 1956-os évszám a
forradalmat idézi fel, a hat gyűrű
az eltelt 60 évre utal. Az andráskereszt a nyírfakeresztre emlékeztet. A kereszt felett vannak a
kis csillagok, meséljenek a forradalom napjainak világot rengető
dicsőségéről. … Az emlékoszlop
negyedik oldalán megszakad
a csillagfaragványok sorozata.
Csak tizenhárom csillag hirdeti a
tizenhárom nap dicsőségét. A negyedik oldalon a megmaradt egy
csillag a megtorlást követő, négy
és fél ÷konszolidációs évtized” reménysugarát is hordozza.”

A „sasok” baráti társasága, az
egykori osztálytársak az ’56-os
forradalom tiszteletére két emlékoszlopot állított fel. Az elsőt az
50. évforduló alkalmából Horváth
László klarinétművész kertjében,
a másodikat a 60. évforduló tiszteletére október 22-én a kőszegi
temetőben, a világháborús hősök
sírjának árnyékában.
Szövényi Zsolt idézte fel a múltat:
÷Emlékszem arra, hogy 1956-ban
a kőszegi polgárok nyírfakeresztet
ácsoltak, és a kereszt előtt rótták le
kegyeletüket az elesett budapesti
hősök emlékére. A temetőben
voltam november 1-én, amikor a
barátunk édesapja, Gudricza István – a Technikum igazgatója –
emlékező szavai mellett rótták le
a kőszegiek kegyeletüket.
Ma emlékezünk mindazokra a
hősökre, akiket a megtorlás éveiben végeztek ki, adták életüket a
hazáért. Emlékezünk mindazokra,
akik 1956-ban közéleti szerepet
vállaltak és ezért viselték a sorsüldözöttséget. …
Az emlékoszklop a kopjafák
mintavilágával szólítja meg a kő-

A csend pillanatait követve a történelmi egyházak papjai megáldották az emlékoszlopot. Huber László
polgármester elhelyezte a város
babérkoszorúját, és lerótták kegyeletüket a jelenlévő emlékezők.
Kz
(A 70 év felett lévő „sasok” ízig-vérig kőszegiek, a forradalom szemtanúi. Az emlékoszlopot Szövényi
Zsolt faragta, az angyalt és a betűket Gudricza István készítette el.
Köszönetet mondanak mindazoknak, akik segítették az emlékoszlop
felállítását. Horváth béla végezte el
a vasas munkákat.Tóth Zsolt adta a
tölgyfát, és bárdolta szögletesre.)
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te a Dance Jam is, amikor a Szürke
képzetek kiemelt arany minősítést
szerzett produkciót mutatták be.
Mielőtt a fúvósok megszólaltatták a
Verdi: rabszolgák kórusát, Szlávits
Kitti és nyul Dorina ’56-ot idéző
verset mondott el.
A művészeti produkciók mellett a
forradalomról való megemlékezés
kapta a központi szerepet. A hagyományokat folytatva az ünnepség előtt a politikusok és a civilek
megkoszorúzták Tornay Endre András szobrászművész által készített
’56-os emlékszobrot. Az alkotás
azon az útfélen áll, ahol 1956. október 30-án a tömeg rőtre vonult
szentmisére, és zászlócserére.
ágh Péter országgyűlési képviselő
így fogalmazott:
„A kőszegiek 60 éve nem zárkóztak el attól, hogy ők is alakítsák a
sorsukat. … november elsején az
elesett szabadságharcosokra emlékezve gyásztüntetést tartottak
a temetőben, lefegyverezték az
áVH-sokat, és megalakult a kis-
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gazdapárt. A nagy munkahelyek is
megmozdultak: a vasútállomáson,
a nemezgyárban és a téglagyárban
is megalakultak a munkástanácsok.
A forradalmi tettek nem maradtak
megtorlás nélkül. … A városból izgatás vádjával letartóztatták rosta
Lászlót, Jagodits Lászlót és bodnár
Gábort.”
Majd a jelenlévőket figyelmeztetve
a következőt mondta a képviselő:
„ne felejtsék, hogy nekünk nem a
harcok, hanem a tettek jutottak.
Legyünk méltók ’56 kőszegi hőseihez és építsük tovább a várost!”
Kz
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Lakossági
apróhirdetés
réGI péNzeKet, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357

Folytatódik üzleteinkben A Látás HóNApJA
Immáron közel tizenöt éve, minden ősszel, az Október a látás hónapja
keretében ingyenes szemvizsgálattal, szűrő vizsgálatokkal és számtalan akcióval várjuk Önöket. nem titkolt célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a látásvizsgálat fontosságára. Főleg ilyenkor, ősztől kezdődően,
hiszen megváltoznak a fény- és a látási viszonyok. Ezek befolyásolják azt,
hogyan tudunk közlekedni nap mint nap, vagy hogyan látunk. Lehetőséget
kívánunk adni mindenki számára, hogy évente legalább egyszer meg tudja
nézetni a látása és a szeme egészségét. Azonban nemcsak a látásélességről van szó ilyenkor, hanem olyan speciális háttér szembetegségeket is ki
tudunk deríteni, amelyek csak lassan, hosszú időn keresztül alakulnak ki és
nem minden esetben okoznak panaszokat: pl. megemelkedett szemnyomás zöldhályog esetén vagy akár a szürkehályog felismerése. A magyar
lakosság 70 százalékát érinti valamilyen, szemmel kapcsolatos elváltozás. A leggyakoribbnak tartják ezek közül a szakemberek a rövidlátást,
amely általában már gyermekkorban jelentkezik és a lakosság több mint
15 százalékát érinti. Ahogy az ember korosodik,
úgy jön elő a köznyelvben pluszosságnak nevezett probléma, amikor már olvasószemüveg
használata javasolt. De ne feledkezzünk meg a
gyermekekről sem, hiszen az ő látásélességük
mondhatni a legfontosabb a későbbi fejlődésük,
életminőségük miatt.

30% kedvezmény
minden szemüvegkeretre és
multifokális lencsére!
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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Kitüntetések a Királyi Városnapon – 2016
Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele elismerés
KI RÁLYN A P

Orbán Róbert
Már az Írottkő Natúrparkért Egyesületbe való belépése előtt is aktív
vezetője volt a Kőszeg és környéki
túráknak. Önkéntes munkája kiterjed rendezvények alatti részvételre,
technikai és fizikai segítségnyújtásra. A túravezetések mellett kiadványok, túraajánlatok lektorálását,
térképek ellenőrzését is szívesen
végzi. Nagy tapasztalata és kultúrtörténeti ismeterei sokat segítettek a kiadványok elkészítésében.
Mindig számíthatnak rá ötletek,
programok megvalósításában, kivitelezésében. Önkéntes munkája
Kőszeg város lakosságát szolgálja,
munkájával kiemelten támogatja
az Írottkő Natúrparkért Egyesület
tevékenységét. Fontos szerepet vállalt évek során a következő rendezvényeknél: EDEN-nap, Hétforrás
piknik, Autómentes Nap, Natúrpark
ízei gasztronómiai fesztivál, Kőszegi Advent, Mikulástúrák.
Somogyi György
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
tagjaként aktív önkéntes munkát
végez belépése óta: tisztasági akciók, forrástisztítások résztvevője,
fizikai és technikai segítséget nyújt
rendezvények szervezésénél és
lebonyolításánál. Az 5. éve megrendezendő Natúrparki Vetélkedők
szellemi feladatainak és a döntők
kérdéseinek kitalálója, játékmestere, a különböző rejtvényes feladványok készítője. Önkéntes munka
keretében 2012 óta a Kőszegi
Koronaőrző bunker látogatóinak
biztosítja a bunker megtekintését.
Szívesen vállal feladatot új ötletek
kidolgozásában. Önkéntes munkája közvetett módon Kőszeg teljes
lakosságát szolgálja. Néhány rendezvény, melyen önkéntes munkát végez: Natúrparki vetélkedők,
MIÉNK ITT A RÉT, EDEN-nap,
Hétforrás piknik, Natúrpark ízei
gasztronómiai fesztivál, Kőszegi
Advent.
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Fogarasi János
Belépése óta az Írottkő Natúrparkért Egyesület tagjaként aktív

önkéntes munkát végez: tisztasági
akciók résztvevője, segítséget nyújt
rendezvények szervezésénél és lebonyolításánál, túrákat szervez, és
ha ideje engedi, szívesen vezeti is
azokat. A gasztronómia területén
is aktivizálja magát, de sokat segít a technikai és a nehéz fizikai
munkákban is. A Polgárőrség tagjaként aktív szerepet vállal rendezvényeken polgárőrként is. Mindig
számíthatnak rá bármilyen ötlet
megvalósításában, kivitelezésében.
Önkéntes munkájával segíti Kőszeg
rendezvényeinek megvalósítását,
ezzel szolgálja a hozzánk érkező
turisták érdekeit is. A következő
programokban vállalt szerepet:
MIÉNK ITT A RÉT, EDEN-nap, Mesetúra, Hétforrás piknik, Ostromnapok, Autómentes Nap, Natúrpark
ízei gasztronómiai fesztivál, Kőszegi Advent.
Kovácsné Szabó Éva
Történelmet tanít a Bersek József
Általános Iskolában, ahol 2007
óta igazgató. Indíttatását nagyban
meghatározta pedagógus szüleinek személyes példája. A tanítási
óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a gyermekekkel szemben
támasztott igényesség, elhivatottság, lendületesség, szakmaszeretet jellemzi. Arra törekszik, hogy
tanítványai érdeklődését felkeltse
a magyar és az egyetemes történelem iránt, megismertesse őket
nemzeti hagyományainkkal, kulturális örökségeinkkel. 2006-ban
pedagógus szakvizsgát tett, majd
2013-ban a Budapesti Műszaki
Egyetem Műszaki-Pedagógiai Tanszékén közoktatási vezető oklevelet kapott. Célja a hatékony iskolai
közösség működtetése, a tudást
értékként kezelő tanulói közösség
formálása. Ügyel arra, hogy az
iskola tanulói a képességeiknek
megfelelő felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokon
vehessenek részt. Kiemelkedő,
lelkiismeretes pedagógiai és intézményvezetői munkájával jelentősen hozzájárul Kőszeg város jó
hírnevének öregbítéséhez.

Kóródi Sándorné
Magyar-orosz szakos tanári diplomát szerzett, majd a tanári pályát 1977-ben a dr. Nagy László
Gyógypedagógiai Intézményben
kezdte meg. A Balog iskolában
2002-től másfél évtizeden keresztül eredményes szakmai és kulturális munkát végzett. Tanárként
és kollégaként is minden esetben
jellemzi a lelkesedés, a tudatosság,
a következetesség. Magyar óráin
törekedett az új technikai vívmányok alkalmazására, amelyek
segítségével még jobban megszeretette tanítványaival az irodalmat.
Fáradhatatlanul készítette fel a
gyerekeket a különböző városi és
megyei versenyekre. Rendszerint
összeállította az ünnepi műsorokat, amely hozzájárult a gyerekek
hazaszeretetre, hazafiaságra való
neveléséhez. Osztályfőnökként is
nemcsak a gyerekek, de szüleik is
fordulhattak hozzá problémáikkal.
Segítőkészsége miatt kiérdemelte
a kollégák tiszteletét. A kiemelten
végzi közösséget építő tevékenységét.
Söptei Imre
A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára osztályvezetőjeként
két évtizedet meghaladó szakmai
múlttal rendelkezik. Munkáját az
intézmény vezetése kiválónak minősítette. Lakó- és munkahelye, az
egykori szabad királyi város történetének jeles kutatója. Feldolgozta
előadásaiban és publikációiban a
táj illetve a közigazgatási egységet
képező környék múltját, az egykor
itt élt jelentős családok, kiemelkedő személyek, ipari létesítmények
históriáját. Első önálló kötete az
1994-ben jelent meg „A kőszegi
turizmus története 1949-ig” címmel, és 2016. június 11-én bemutatta „Kőszeg Város Fúvószenekara
150 éves” című kötetét. Közel 100
tanulmány, újságcikk, könyvismertetés fűződik a nevéhez, amelyekkel nemcsak a történész–levéltáros
körökben szerzett hírnevet, hanem
hozzájárult ahhoz, hogy Kőszeg
a magyar várostörténeti bibli-

ográfiákban a megfelelő súllyal
szerepeljen. Közéleti tevékenységét a társadalmi szervezetekben
betöltött tisztségei is bizonyítják.
1999-től töretlen erővel vesz részt
– Bariska Istvánnal, B. Benkhard
Lillával, Mentényi Klárával – Kőszeg műemléki topográfiájának
készítésében. A helyi tudományos
intézetekkel, közgyűjteményekkel
jó kapcsolatot tart fenn. Ennek
keretében projekttervet készített a
kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézete részére „Kulturális Örökség és Modern Társadalomtörténet
Kőszeg és vidéke vonatkozásában”
témakörben, amellyel a további
gyümölcsöző együttműködés alapjait rakta le.
Söptei Imre elkötelezett lokálpatrióta, egy rendkívül termékeny
publikációs tevékenységet kifejtő,
ugyanakkor kiváló szakmai színvonalon dolgozó történész.
Bancsó Sándor
A Jurisich Miklós Gimnázium biológia – kémia szakos tanára 1987től. Elvégezte az informatika szakot,
tanári munkáját jó eredményekkel,
nagy lelkesedéssel végzi. Mindenkor partner a feladatok közös
megoldásában. A rendezvényeknél
időt nem kímélve kiveszi részét a
munkából.
Iskolán belüli oktató tevékenységén kívül jelentős szerepet vállalt
hosszú éveken át a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület projektjeinek
megvalósításában. Az utóbbi tíz
évben rendszeresen vett részt a
projektek előkészítésében, kivitelezésében, illetve a dokumentálásban. A technikai feltételek
tervezésében, szervezésében és
kivitelezésében, valamint az utómunkálatokban pótolhatatlan a
munkája. A tevékenysége során
jelentős a szerepet vállalt abban,
hogy a fiataljaink minél többet
profitáljanak a nemzetközi projektekből. A közösségi célok érdekében hosszabb időn át kiemelkedő
eredményességgel önzetlen munkát végzett el, és ezzel követendő
példával szolgált.
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Bancsó Andrea
1987-től a Jurisich Miklós Gimnázium biológia – kémia szakos
tanára, önképzéssel, továbbképzésekkel bővítette ismereteit, tehetségfejlesztés szakvizsgát szerzett. Iskolán belüli tevékenysége
mellett jelentős szerepet vállal a
Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
projektjeinek megvalósításában.
Az utóbbi tíz évben szabadidejét,
energiáját nem kímélve vett részt

a projektek előkészítésében és lebonyolításában.
Jelentős szerepe van abban, hogy
a Kőszegen és a környéken élő fiatalok profitáljanak a nemzetközi
projektekből, és legyenek a nemzetközi projektekben hazánk jó
„nagykövetei”. Tevékenységére jellemző, hogy a város európai kapcsolatainak alakításáért kiemelkedő eredményességgel önzetlen
munkát fejtett ki.

Posztumusz Kőszeg Városért díj
Dr. Bokányiné Boda Gyöngyi
1996-ban kezdett dolgozni a
Savaria Tourist irodában. nevéhez fűződik ebből az időszakból a
Vas Megyei borút és a Vas Megyei
Irodalmi Emlékútvonal kialakítása.
1998-tól az Írottkő natúrparkért
Egyesület turisztikai menedzsereként az egyesület munkájának
egyik megalapozója. Számos sikeres projekt ötletadója és megvalósítója volt, turisztikai kiadványok sora
fűződik a nevéhez. Pályázatíróként
és megvalósítóként részt vett a kőszegi borok Háza létrehozásában.
Az idén 15. évfordulóját ünnep-

lő, kőszegi Tourinform Iroda egyik
ötletadója, megvalósítója, és első
vezetője volt. Egyik ötletgazdája
volt a natúrpark ízei gasztronómiai
fesztiválnak. Hozzá fűződik az első,
kőszegi advent rendezvénysorozata, és az első kőszegi, Múzeumok
Éjszakájának szervezése is. részt
vett a belváros-rekonstrukciós pályázat előkészítésében, a várprojekt
előkészítésében, utolsó munkája a
Gyöngyös-parti játszótér pályázatának elkészítése volt. A kitüntetés
Kőszegért, a térség turizmusáért
végzett tevékenységét hivatott
megköszönni.
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Pro Communitate díj
Dr. Szajkó István
1979-től dolgozik a Kőszegi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában. Ezidáig nyolc tárgyat tanított, a mezőgazdasági tantárgyak
sokszínűségét képes magas elméleti és gyakorlati szinten is oktatni. 1997ben megírta „a 4 éves általános állattenyésztő szakmunkás szak” és a
„4 éves lótenyésztő szakmunkás szak” tananyag tervezetét. rendszeresen
készíti fel diákjainkat az OSZTV - re és a SZKTV - re. 2002 január óta az
FVM Országos Szakoktatási Szakértőinek nyilvántartó Jegyzékében szakértőként szerepel. Elnöke a Csekonics József Kőszegi Lovas Egyesületnek.
Az 1980-as évek elején megalapította a CIrÓKA együttest. Az Ost-West
Fesztivál kitalálója és elindítója volt.
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Kőszeg Város Európai Kapcsolataiért
kitüntető oklevél
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Kőszegi Jézus Szíve Plébánia Karitász
Az elmúlt húsz évben, a helyi karitász megalakulástól kezdve segítik a
rászoruló szegény embereket, családokat. Munkájukat önkéntes alapon, a
hit által vezéreltetve végzik. Hét éven át részt vettek az élelmiszerbankos
programban, amelynek keretében nagy mennyiségű élelmiszert adhattak
át a nehéz körülmények élők számára. Most is nap, mint nap elvégzik a
vállalkozók által átadott kenyér és a péksütemény kiosztását. Foglakoznak
más adományok célba juttatásával. Jól ismerik a rászorulók életét, ezért
tudják adományokkal életüket könnyebbé tenni. A tél közeledtével tevékenykednek azért, hogy a szegény családok tűzifához jussanak.

Kőszeg Város Polgármesterének
Elismerő Oklevele
Bakos György
26 éve vezeti Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekarát. Ötletei alapján
nagysikerű rendezvényekkel szórakoztatta az együttes Kőszeg lakosságát. A 2014 januárjában tartott éves
közgyűlésen mondta el a zenekarnak
legnagyobb álmát, a 150 éves évforduló megünneplését. Hathatós
munkájával megvalósult a nagyszabású fúvóstalálkozó az évtizedek
során által létrehozott partner zene-

karok részvételével. Ezernél több zenész érkezett Kőszegre. Ő mindvégig
hitt abban, hogy egy vidéki kisváros
amatőr művészeti együttese képes
könyvet kiadni, vendégül látni 23 fúvószenekart, két hétvégén keresztül
szórakoztatni a fúvószenét kedvelő
közönséget. A kőszegiek és a vendégek jubileumi ünnepségeken, rendezvényeken láthatta és élvezhette
bakos György fáradhatatlan, kitartó
munkájának az eredményét.

A napi szükségletek biztosítása mellett, programokat is szerveznek a hajléktalan szálló lakóinak. Az idős embereknek fűtött helyiségben szeretetteljes körülményeket biztosítanak, a barátságuk, az emberi magatartásuk
erőt ad másoknak is. Az ünnepekhez kapcsolódva a csomagkészítéseken
kívül vállalják az együtt főzést, a közös vacsorát és a legfontosabb, hogy
lelki támaszt és reményt adnak a szívükben még bizakodó embereknek.
Az önkéntes munkájuk egy olyan példamutató emberi magatartás, amely
követésre és elismerésre méltó. A kőszegi keresztény közösség a fáradhatatlan munkával érdemelte ki az elismerést.

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.
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„Jó tanuló, jó sportoló” elismerés

KI RÁLYN A P

Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium:
Medvegy Nóra 7.o. Tanulmányi eredménye: kitűnő; Triatlon OB: 8. helyezés, Megyei Mezei Diákolimpia: 1. helyezés • Thaler Levente 6.o. Tanulmányi eredménye: 4,2 Triatlon OB: csapat 3. helyezés; Aquatlon OB.:
csapat 3. helyezés; Sport XXI. Aquatlon OB.: 3. helyezés • Bolemányi Adél
7. o. Tanulmányi eredmény: 4.2; Megyei Mezei Diákolimpia.: 1. helyezés
• Markovits Márton 5. o. Tanulmányi eredmény: 4,8; Országos Tenisz Diákolimpia: 2. helyezés. Felkészítők: Hóborné Edöcsény Nóra tanár, Hóbor
Péter, Maitz Pál, Kaiser Benedek edző.
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SZERECSEN

GYÓGYSZERTÁR

Béri Balog Ádám Általános Iskola:

Iker Natália 4.o Tanulmányi eredmény: kitűnő; Országos mezei Diákolim-

pia: egyéni 1. helyezés (Országos Diákolimpiai Bajnok!); Hazai, külföldi
futóversenyek: 1. helyezések • Leány Mezei Csapat II. korcsoport (Iker
Natália, Róka Bora, Polyák Dzsesszika, Ecker Nikolett, Szabó Vanda); Megyei mezei futás diákolimpia: 1. helyezés; Országos mezei futás diákolimpia: 3. helyezés • IV. Korcsoportos Asztalitenisz Csapat (Molnár Péter,
Hamar Martin); Megyei diákolimpia: 1. helyezés; Országos diákolimpia
csapat: 5. helyezés • Modern Tánc Duó (Hanák Rebeka, Galambos Eliza)
Felkészítők: Földesiné Németh Csilla, Gérnyiné Prácser Kinga, Szalay
Miklós tanár, Terplán Zoltán edző.
Bersek József Általános Iskola:

KŐSZEG, ROHONCI U. 21.
MEGKÖZELÍTHETŐ AZ EGÉSZSÉGHÁZ
ÉS A ROHONCI UTCA FELŐL IS!

INGYENES
PARKOLÓ
UDVARBAN!
IN
NGYEN
GY
G
YE
EN
NES
ES P
ARKOLÓ AZ
AZ UD
DVA
VARBAN!
Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

Desics Krisztina 6. o. Tanulmányi eredmény: kitűnő; Megyei Informatikai

Verseny: 1. helyezés; Területi Német Szótár verseny: 2. helyezés ( csapatban)
• Tihanyi Luca 4. o. Tanulmányi eredménye: kitűnő; Nemzetközi Tenisz Versenyek: 1. helyezés (csapatban); 7 alkalommal 1. helyezés (egyéni U 10)
• Tihanyi Levente 6. o. Tanulmányi eredménye: kitűnő; Nemzetközi Tenisz
Versenyek: 2-3. helyezés (csapatban); 1. helyezés (egyéni U 12) • Pesti
Gabriella 8. o. Ökölvívás Országos Diákolimpia: 1. helyezés; Női utánpótlás
Válogató: 1. helyezés. Felkészítők: Horváth Márta tanár, Tihanyi Tibor edző.
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium:
Vörös Virág 9.o. Tanulmányi eredmény: 4,36; Megyei Mezei Diákolimpia:
1. helyezés (csapatban); II. Téli Olimpiai Játékok Női Síugrás: 13. helyezés (Magyar Csapat zászlóvivője); (Esélyes a téli olimpián való részvétele)
• Sárközi Dominik 9. o. Tanulmányi eredmény: 4,47; 200 m síkfutás
megyei : 1. helyezés; 4x 400 m váltó országos bajnokság: 1. hely; Országos Ifjúsági bajnokság: 5. helyezés (400 m); 6. helyezés (200 m) •
Pászner Gellért 11. o. Tanulmányi eredmény: 4,85; Matematika OKTV II.
forduló • Fazekas Patrik 11. o.Tanulmányi eredmény: 4,58; Angol Nyelv
OKTV II. forduló. Felkészítő tanárok: Dr. Szárnyasné Tóth Teréz, Bindes
Krisztina tanár, Lengyák György, Molnár László edző.
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Molnár Kristóf 9.o.Síugrás Ifjúsági Magyar Bajnokság: 1. helyezés Téli
Olimpiai résztvevő • Hámori Luca 9.o.Ökölvívó Ifjúsági Magyar Bajnokság: 1. helyezés Több ökölvívó Kupa győztese • Finesz Kamilla
9.o.Ökölvívó Ifjúsági Magyar Bajnokság: 1. helyezés; Több ökölvívó Kupa
győztese • Papp Evelin 12.o.Tanulmányi eredmény: 4,8; Mezőgazdasági
Alapismeretek Országos verseny: 3. helyezés Felkészítő: Dr. Mentes Katalin tanár, Molnár László, Finesz Ernő, Varsányi Áron edző.

GYÓGYSZEREK,
TÁPSZEREK,
KOZMETIKUMOK,
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK,
BABAÁPOLÁSI CIKKEK

MINDEN HÓNAPBAN SZIMPATIKA AKCIÓK!
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Gyanúper?!
nem igazolódott be az internetet
közzé tett hűtlen kezelésre vonatkozó „gyanúper”, amely az állami
Számvevőszék vizsgálataira alapozódott. A KőszegiVárosüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató nonprofit
Kft.-nél végzett vizsgálatokat a
Számvevőszék, és ennek eredményét tartalmazta a Huber László
polgármesternek küldött levél,
amelyben határidőhöz kötve „a feltárt hiányosságok megszüntetésére,
a mulasztások következményeinek
kezelésére” szólított fel a hatóság.
Az állami Számvevőszék jelentése
összegzésként a következőt tartalmazta:
„Az Állami Számvevőszék a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátását érintő gazdálkodási
tevékenysége 2011–2014 közötti
szabályszerűségét ellenőrizte. A
közszolgáltatás megszervezése
tervezési, vagyonhasználati és
rendeletalkotási
hiányosságok
miatt nem volt szabályszerű. Az

Önkormányzat tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta. A
Társaság vagyongazdálkodása az
elkülönített nyilvántartás és a leltározás vonatkozásában nem volt
szabályszerű. A Társaság az éves
beszámolási kötelezettségét nem
teljesítette szabályszerűen. Az
adatok védelmét és átláthatóságát
nem biztosította. A díjhátralékok
kezeléséről nem gondoskodott
szabályszerűen. Az árképzés sem
volt szabályszerű, a díjak megalapozottsága nem volt biztosított.”

A testületi ülésen elhangzottak szerint jogi szabálytalanságok történtek a kft.-nél, amelyeket feltárt az
állami Számvevőszék, a jelentésben
leírt mondat szerint: „A kötelezettségek állománya az ellenőrzött
időszakban nem jelentett kockázatot a közfeladat ellátására.”

Október 27-én megtartott testületi ülésen a képviselők meghozták
azokat a döntéseket, amelyek a feltárt hiányosságok megszüntetését,
a mulasztások következményeinek
kezelését szolgálják.
Kz
(A teljes jelentés olvasható www.
koszeg.hu honlapon.)

Pannon Városok
A Pannon Egyetem Kőszegi Campusának 2016. márciusi
megnyitásával Kőszeg iskolavárosi
történetében új korszak kezdődött,
ami nem csak az oktatás, hanem a
tágabb városfejlesztés terén is új
lehetőségeket jelent. Kőszeg része
lett a Pannon Városok Szövetségének, és együttműködhet a Pannon
Egyetem többi városával: Veszprémmel, Keszthellyel, nagykanizsával, Zalaegerszeggel, Pápával
és Tatával. Ennek első gyakorlati
eredménye volt az a kerékpáros
szakmai nap, amelyet a Pannon
Egyetem nagykanizsai Campusán
létrehozott KrAFT pont munkatársai szerveztek október 10-én.
nagykanizsa a közelmúltban jelentős kerékpáros fejlesztéseket hajtott
végre: kerékpárutak épültek, városi
közbringa rendszert hoztak létre,
a Csónakázó-tó melletti erdőben
pedig hegyikerékpár-pályát alakítottak ki. A rendezvényen Veszprém
és Keszthely delegációja mellett a
Kőszegi Kerékpáros Egyesület, az

Írottkő natúrparkért Egyesület és
a Városháza munkatársai is részt
vettek. A kőszegi delegációt vezető
básthy béla alpolgármester szerint
a kanizsai tapasztalatok Kőszeg
számára is nagyon tanulságosak
lehetnek.
Ugyancsak básthy béla alpolgármester képviselte városunkat a
Pannon Városok Szövetsége október 18-i találkozóján Veszprémben,
ahol a jelenlévők egybehangzóan
felkérték Kőszeg városát, hogy a
2017. évben lássa el a Szövetség
soros elnöki tisztét. Az egyetem és
a városok közötti együttműködés
egyszerre segítheti az egyetem és
a városi középiskolák munkáját,
valamint az egyetemen megjelenő
legújabb tudományos eredmények
és innováció hasznosítását a városok fejlesztésében. Az együttműködés támogathatja a regionális
„Pannon” identitás megerősödését,
elősegítheti a minőségi dunántúli
felsőoktatás versenyképes, helyi
identitásba ágyazott fejlődését.
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nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

üdvözöljük a scHOtt-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több
mint 20 éve sikeresen működő magyarországi gyáregysége
üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.

KÜ
V áLÖ
rOnFÉ
SHáLÉ
Z AK
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Sikeres csapatának erősítésére a scHOtt Hungary Kft.
lukácsházai gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENŐR
4 műszakos, állandó délutános vagy
állandó éjszakás munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

MINŐSÉG ELLENŐR

4 műszakos munkarendben
középfokú végzettséggel és minőségellenőri tapasztalattal

mecHANIKus KArbANtArtó

4 műszakos munkarendben
középfokú műszaki végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő)
és szakmai tapasztalattal

Ajánlatunk:

• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz,
törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok,
egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településről
• Kedvezményes étkezési lehetőség
• Folyamatos képzési lehetőségek

Cégünknél érdekes feladatokra, motivált és barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben? Küldje el önéletrajzát az
alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Telefon: 94 / 568 – 400
Email: hr.pph@schott.com
Érdeklődni a 94/568-411-es vagy a 94/568–400-as
telefonszámon lehet.
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Orsolya-napi vásár
O rO LYA -nA P

Október negyedik hétvégéjén a
natúrpark ízei, Orsolya-napi vásár
a megye egyik leglátogatottabb
városává tette Kőszeget. Az óváros
kilométeres környezete parkolóvá
változott. A vásárosok és a látogatók ellepték a Jurisics teret, a várat, de a legnagyobb sikere talán a
„Civil ízek” (Diák sétány) utcájának
volt. Huszonkilenc helyen sütöttek
és főztek a város egyesületei, iskolái és a különböző szervezetek
képviselői. A bevétellel mindanynyian gyarapíthatták a kasszájukat,

melyből aztán egész évben gazdálkodniuk kell.
„Több tudatosabb és felkészültebb
csapat volt, mint az elmúlt években.
Látszott, hogy nem véletlenszerűen
főztek. Ott voltak jobbak az ételek,
ahol egy felelőse volt a főzésnek,
mert néha a több kéz több mindent
tesz bele, mint ami fontos volna” –
emelte ki Pócza Zoltán igazgató úr.
Szombaton tizenkilenc, vasárnap
pedig kilenc étellel neveztek a
versenybe, ez az eddigi legtöbb az
Orsolya-napok történetében. „Ér-

A natúrpark ízei, Orsolya-napi vásárnak van egy különleges bája –
hangsúlyozta Somogyi Györgyné szervező, és hozzátette –, tizenöt éve
a natúrpark települések kézműveseinek termékeivel indult a kezdeményezés. Mára már a teljes történelmi belvárost elfoglalják a kóstolható és megvásárolható termékek. Az ország más részeiről is elhozzák
portékáikat a kézművesek. „Mondhatjuk, hogy térségi kavalkáddá nőtt
a rendezvény, hiszen visszatérő vendégeink is vannak” – mondta a
Tourinform vezetője. Megtudtuk, hogy a környező településekre, bükre
is úgy érkeznek a vendégek, hogy a részt tudjanak venni a kőszegi „finom hétvégén”. „Magyarországon híre van ennek a rendezvénynek!”
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demes volt elkezdeni tizenöt évvel
ezelőtt – akkor még hóban – mert
ilyenkor örül a szervező lelke, hiszen hatalmas tömeg érkezett, és
minden adag elfogyott.” Örömteli,
hogy vendégek érkeztek és főztek
Lendváról is. Három húsból készült
gulyást készítettek. A szenciek és a
tihanyiak szarvas pörkölttel rukkoltak ki, de – ha volna rá mód – fel
kellene sorolni minden résztvevőt,
hiszen a siker az ő kezükben volt.

Ezen a két napon sokan – ingyen
– olyanok is finom ételhez jutottak,
akik egyébként nem kóstolhattak
volna nemes alapanyagból, szeretettel készült különleges ízeket.
Tizenöt év elteltével a környezettudatosság is látható már. Sokkal
kevesebb szemét került a földre,
és annak is „jótékony hatása van”,
hogy este a vásár bezárt, nem volt
éjszakai mulatozás…
táF.

A díjazottak

Egyesület készített el. A nemescsói
csapat több házias, egyedi ételét
a zsűri különdíjban részesítette. A
reformételek sem maradtak ki a
versenyből, amelyben Vértes Ildikó
által készített napraforgókrém vitte el a pálmát. Házi ecetek, italok
kategóriában a Turul karamellás
sör nyerte el az aranyérmet, amely
Szikora László (Kőszeg) gasztronómiai munkáját dicséri.
Szervezők köszönetet mondanak a
felajánlott díjakért a támogatóknak: Demeter ágnes (Pont Vendégház), neudl Mariann (biotéka
Kőszeg), Írottkő natúrparkért
Egyesület.

Az „Ízek az Alpokaljáról” gasztronómiai versenyen az alábbi eredmények születtek a beérkezett 47
ételkülönlegességből. Édes sütemény kategóriában az első díjat kiérdemelte Vasi gesztenyés kekszes
kocka, amelyet Szikora Lászlóné
(Kőszeg) készített el. Sós sütemények legjobbját, a Pizzás csigát a
bersek iskola szülői munkaközössége készítette.
A lekvárok népes versenyében
aranyérmes lett a Csitkenye lekvár,
amelyet a Tézsula Hagyományőrző

Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.11.01 – 11.30.
a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Termék

ár

Főzőkolbász ........................................ 799 Ft/kg
Füstölt debreceni ............................. 1399 Ft/kg
Prémium sültszalonna ..................... 1599 Ft/kg
Paprikás főtt fej ................................. 849 Ft/kg
Házi szelő-kenőmájas ...................... 1349 Ft/kg
Bécsi felvágott ................................. 1249 Ft/kg
Vadász felvágott ............................... 1599 Ft/kg
Sertés párizsi ..................................... 899 Ft/kg
Baglas Paprikás vastagkolbász
csemege és csípős .................... 2059 Ft/kg
Somogyi Betyárkolbász
csemege és csípős .................... 1659 Ft/kg
Hagyományosan füstölt comb .......... 2049 Ft/kg
Hagyományosan füstölt
kenyérszalonna ......................... 849 Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.

Példaértékű
A sok színfolt közül is kiemelkedett az Orsolya-napi vásáron a
nemescsói Tézsula Hagyományőrző
Egyesület. A vásár eredményhirdetésén több díjat érdemeltek ki.
Közel húsz m2-es sátrat állítottak
fel, ahol főzték a hagyományos
ételeiket, és bemutatták a falu régmúltját örökítő tárgyakat, fotókat,
örökigazságokat rögzítő falvédőket.
nagy volt a sürgés-forgás a kondér
mellett, osztották a háromféle ételt,
a nagyanyáik süteményéből – hájas kráfli, tarkedli, krumplis rétes –
tízfélét kínáltak, az egyedi lekvárok
sokaságát, és szörpöket ízlelhettek
a vendégek. Meghívásukra érkezett a háromtagú hegedűs csapat,
és az asszonyok hegedűszó mellett
nótáztak, csatlakoztak hozzájuk a
távoli városokból érkezett vásárlátogatók is. „nincs még egy ilyen,
mint a kőszegi Orsolya-napi vásár”
– mondogatták. Több főzőcskéző
csapat, elsőként az iparosok, csábították magukhoz a zenészeket.
A Tézsula csapata a visszatérés
örömével készült a vásárra. Ezút-

tal is az összetartást, a
csapatmunkát tartotta
fontosnak a 15 főző,
kiszolgáló „munkás”.
A 2014-ben történt
megalakulásuk célja a
helytörténeti ismeretek
bővítése, amely formálja
a falu közösségét. Megítélésük szerint „a múlt
ismerete nélkül nem becsüljük meg
a jelent”. Őrzik nemescsó hagyo-

Horgászok
Hosszabb szünet után idén a Kőszegi Sporthorgász Egyesület ismét
részt vett az Orsolya-napi vásár civil
főzőversenyén. A város legnagyobb
egyesülete vonzotta a halételek
kedvelőit, amelyet a Kőszegi-hegység jellemző terméseivel tálaltak
fel. A halakat horgászszerencsével,
az erdei termést gondosan válogatva gyűjtötték.
Már a sátor építésekor megjelentek
a „horgásztanyán” a halételek kedvelői. Szombat délután három órára
a „vendégek” elfogyasztottak 60 liter
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mányait, a régi szokásokat átadják
a jövő generációjának. A térség

legtöbb rendezvényén jelen
vannak, és mindenütt bemutatják a falu régi használati
tárgyait, amely az idősebbeknek múltidézés, a fiataloknak
újdonság. A faluban még fellelhető régi tárgyakat, eszközöket, fotókat példaértékűen
összegyűjtötték. nagy álmuk,
hogy mindezeknek egy tájház
adjon otthont.
Kz

halászlevet, 50 adag töltött pisztrángot, és közel 100 db sült halat.
Az egyedi ételek közé tartozott az
Andalgóból kifogott pisztrángok Kőszegi-hegység terméseivel töltve. A
töltelékként erdei vegyes gombát,
metélőhagymát, petrezselymet, és
más fűszereket használtak fel. A
horgászok is tudják, hogy a Kőszegihegység rejt magában más finomságokat, ezért gyűjtöttek gesztenyét,
diót, szőlőt, amelyekkel megtöltötték a pisztrángok hasüregét. Erdei
mártással tálalva ínyenc falatként
kóstolták a vásárlátogatók.
Tányérokba került az egyesület jól
ismert halászleve bőséges halhús-

sal. A halcsipsz, vagyis a jól átsütött keszeg is a kedvelt ételek közé
tartozott.
•
Élőhal vásár: A horgász egyesület
karácsonyi élőhal árusítását tervezi.
A hatósági ügyintézés még folyamatban van. Kérik a Kedves Olvasót, figyeljék a híreket, honlapot.
•
A horgászok november 19-én
(szombaton) közösségi munkát
végeznek a Téglagyári-tónál, november 26-án (szombaton) a Csónakázótónál. Mindenkit szeretettel
várnak, aki szereti a szebb és tisztább környezetet.
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KŐSZEGI

2016.
11.16-11.29.

AKCIÓINK

1099

Ft

199

Ft

Rama Margarin
kocka

699Ft

/kg

250 g, 796 Ft/kg

/kg

Kaiser
Fokhagymás
szelet

Babati
Lecsókolbász

Kunsági
Éden
Napraforgó
Étolaj

Lenor
textilöblítö
Summer

209

Ft

Tolle Esl Tej

100%, 1 l

2,8%, 1 l

379

Ft

2016.
11.17-11.19.

1975 ml, 506 Ft/l

999

Ft

2016.
11.24-11.26.

1399

599Ft

Ft

/kg

/kg

Csirkecomb egész

Csirkemell filé
é

elÉhÑtött vagy fagyasztott
(Hungerit Zrt. Taravis Kft.)

elÉhÑtött
vagy fagyasztott

129Ft

/kg

Sertés karaj
S

ccsontos
cs
s
nélkül
sszÑzpecsenye
sz
z

1099

Ft

/kg

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

Vörösh
agyma

I.o. lédig

839Ft

/kg

Sertés
apróhús
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„Apáról – fiúra…?”

Felelőssége van a tulajdonosnak, a
városlakó állampolgárnak, a helyi
politikusnak … a magyar államig...
és a sok bába között….?
A Dózsa Gy. utca sarkától kezdődő
háztömb az árpád tér felé haladtunkban…. állapota szégyenletes.
Omladozó vakolat, hiányzó ablaküveg, a hajdani díszvakolatba
szögelt Gyöngyös utcanévtábla,
némelyik utcai szobában hajléktalan-tanya. Az utca nyomvonalán
hajdan a Gyöngyös-patak folyt, az
1. szám pincéjében megtalált vízi
malom maradványa igazolja. A pataknak új medret a török kort követően a mai helyén ástak. Ez a város
legrégebbi utcaneveinek egyike.
Vajon mi készül itt? Valami hasonló,
mint amit 1938ban már megcselekedtek ebben a
városban? Akkor
az éj leple alatt a
városi
főépítész
utasítására leverték a Schneller I. u.
1. ház 16. századi
vakolatát. Indoklás:
életveszélyes a járókelőkre. Valóban
olcsóbb megoldás

volt, mint renoválni. És
tervezték a szomszédos,
még rosszabb állapotú
házak elbontását. A galádságot 1930-ban báró
Miske Kálmán múzeumigazgató azonban még
megakadályozta. Leveleit ugyanis barátai és
a Műemlékek Országos
bizottsága megértették.
1945 után azonban néhány szempillantás alatt
elbontottak három házat. S lám,
ma van egy nagy parkolónk a szoborparkkal szemben. … ezért törik meg a varázslat, amiért évente
ezrek csodálják a Jurisics tér keleti
frontját.

Beköltöztek

lakás haszonélvezője, Földesi Zoltán a környék lakóira hivatkozva
elmondta, hogy a mostanra már
lakott ingatlan kilenc éve üresen
állt, a hátra hagyott állapota pedig
borzalmas volt. biztosan behúzódtak ide illetéktelenek is. Az átépítés

Május 26-án döntöttek a képviselők több ingatlan cseréjéről. A
hatósági értékbecslés adatai szerint
az önkormányzat nagyobb értéket
vett át annál, mint amit átadott. A
könyvtár és múzeum az átvett csereingatlanokba be tud(ott) költözni.
A város csereként három ingatlant
adott át, ezek közül kettő Gyöngyös
utcában van. Egyik a 19. fszt. 2.
szám alatt, míg a másik a 16. fszt.
1. címen. Az ingatlanszakértői jelentés szerint mindhárom ingatlan
lepusztult állapotban volt. Aki mostanában járt a Gyöngyös utcában,
építkezést vehetett észre, olyanynyira, hogy a 19. számú házba már
két fiatal be is költözött. A másik
ingatlan felújításán november elején még dolgoztak az építők. A két

De csak nem ismétlődik meg a történelem? A Dózsa Gy. u. 1. teteje
ugyanis be- és az utcára szeretne
omlani. Megpihenne. Így rejtve
életveszélyt az ev. középiskolai
diák, de a napi sétáját végző hajdani Fehér rózsa vendéglős
lánya, valamint az Ausztriába autójával igyekvő kőszegi munkavállaló számára.
Az országos műemlékjegyzékben szereplő, védett 17.
század végi késő reneszánsz
épületek fekete, szürke és
vörös festései peregnek.
Lassan eltűnnek a hajdani helyrajzi és házszámok.
Szemérmetlenül lopják a
házak 18-19. századi kosorán az 53 m2-es lakásban két
szobát, konyhát, és egyben fürdőt,
WC-t alakítottak ki. Elvégezték
a komplett víz- és villanyvezeték
felújítását, cserélték a vakolatot,
kövezetet, a cserépkályhából vödörszám szedték ki a kormot. Az
épület lakható lett, amely két fiatalnak ad otthont.
A Gyöngyös utca 16. fszt. 1. lakás
felújítását is elkezdték az építők. A
padlástérrel együtt 104 m2 a terület, a földszinti rész alig haladja
meg a 60 m2-t. Két szobát, fürdőt
és konyhát alakítanak ki a boltíves
épületben. A külső homlokzatának felújítása várat magára, mert
ehhez a műemlékhivatal illetékes
szakemberinek engedélye szükséges. Az ígéretek szerint az egyedien
szép homlokzat felújítása 2017 tavaszán kezdődhet el.
Kz

vácsoltvas remekeit. S
ez egy olyan városban
történik, ahol országosan is egyedülálló
kiállítás mutatja be a
város magyar, német
és horvát kézműves
mesterembereinek
történeti
emlékeit.
De ugye nem jó az
nekünk, ha e házak
veszélyeztetik a városlakókat és a turistákat? S ha ilyen okból elbontanák
azokat a mostani tulajdonosok?
netán azok egy építési vállalkozó
prédájává lennének, egy percig
sem kérdéses számomra, hogy a
helyükre milyen lakóépületek kerülnének. Ha ez megtörténne, az
városunk története egy szeletének
felelőtlen elpusztítását jelentené,
ami családtörténetek végére is
pontot tenne. S persze törvényellenes is lenne. „A végképp eltörölni”
ideológiájának reinkarnációja ez?
Cinkosok lennék? netán némák?
De nem, én nem fogom be pörös
számat!
Ilon Gábor régész
A Pannon Kulturális Örökség
Egyesület elnöke

KU LT Ú r A

Pusztuló házcsoport a Német (Északi kül-) városban

Rákóczi
útvonal
rákóczi Európai Kulturális Útvonal
címmel jelent meg könyv. Sárospataki kezdeményezésre tizenhat település, szervezet írta alá az együttműködési nyilatkozatot, amelynek célja II.
rákóczi Ferenc szellemi örökségének
ápolása. A kulturális útvonal alapító
települései a visegrádi négyek közül
kerültek ki. Ezen városok sorába tartozik Kőszeg is Lehmann Gottfried
kapitány tette alapján. 1701-ben
rákóczi a bécsújhelyi börtönben raboskodott, és a szökésében segédkezett Lehmann Gottfried kapitány.
büntetésként felnégyelték, a kurucok
testének egy negyedét a kőszegi
sírkertben temették el. Mostanra az
emlékhelye a nemzeti Sírkert része.
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Elmondott panaszok
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

Tegyünk a környezetünkért, de ne
az alábbi példák alapján, mert nehezítjük a saját életkörülményeiket,
és romboljuk az utódaink életterét.
A lakossági panaszok talán egyediek, de bosszúságot okoznak.
Október végén a horgászok által
csodássá varázsolt Csónakázótó felett füst gomolygott, a hegyoldalban
lévő műemlék épület környékén
lévő kémény árasztotta az orrfacsaró füstöt. A tüzelési szezon kezdetén
több családi házban alig figyelnek
arra, hogy fűtésre alkalmas fát rakjanak a tűzre. Műanyagok égetésekor mindenki vegye figyelembe,
hogy az égésnél ártalmas gázok
keletkeznek, ezek az égetőt is mérgezik, netán saját gyermeket vagy
unokát. Ez a méreg lassan hat, a

mérgelődés viszont gyorsan válthat
ki dührohamot.
Időnként egy-egy károkozó a hatóság látókörébe kerülhet. Ebben
az évben a rőtivölgyi utca végén,
szilárdhulladék illegális elhelyezését jelentették be. A közterületfelügyelő a helyszínen névvel és
címmel ellátott nyomtatványokat
talált, amely alapján megindult az
eljárás. Az önkormányzat két alkalommal fordult a nyomozóhatóság
felé, amely szakértőre hivatkozva
megállapította, hogy csak szabálysértés történt. Ismeretlen tettes
esetén a környezetvédelmi hatóság
az ingatlan tulajdonosait kötelezi a
területen lerakott építési törmelék
és egyéb hulladék elszállíttatására,
és jogszerű elhelyezésére.

Bersek emlékhely

16

Még szeptemberben jelezte az egyik
olvasónk, hogy a kőszegi temetőben
lévő bersek József huszárezredes
emlékhelyét szebbé tették. A szeptemberi testületi ülésen Terplán
Zoltán kérte a városvezetést, hogy
adjon segítséget az intézmény erejét meghaladó felújítások elvégzésére. Mindenszentek ünnepére, a
halottak napjára elkészült az emlékhely felújítása. Kovácsné Szabó
Éva igazgatóné elmondta, hogy az
iskola nevét adó huszárezredes emlékét mindenkor megőrzik. Az iskola
alapításának 50. évfordulójára emlékoszlopot állítottak egykori diák,
Klobetz Gergely felajánlása alapján.
A halottainkra való emlékezés közeledtével került előtérbe, az emlékhely rendbe tétele. Köszönik a város
ebben nyújtott segítségét.

A január 16-án megtartott bersek
iskola báljára vendégként érkezett
a rév település alpolgármestere,
Hasas János. rév község nagyvárad mellett fekszik, és itt élte le
bersek József huszárezredes utolsó
éveit, és itt temették el, amikor végett vetett az életének. Akkor még
megvolt a szándék, hogy bersek
József huszárezredes hamvait haza
kell hozni Kőszegre, abba a városba, ahol született. Csakhogy a
II. világháborút követő helyzetben
a sírhely pontos helyét már nem
tudták meghatározni, ebben az idei
esztendőben sem történhetett előre
lépés. A kőszegi emlékhely kialakításának körülményeiről nincs
információ, az életrajz kutatók sem
találtak erre dokumentumokat.
Kz

Kerti gépek

títsuk meg, a lemezfelületet célszerű lefesteni vagy olajjal lekezelni.
A bovden is meghálálja a néhány
csepp olajat. Az akkumulátorokat is
célszerű kivenni a gépből, és meleg
helyen tárolni. Figyeljünk a gumiabroncsok nyomására, a leeresztett
kerék gumija sérülhet. A benzintankban mindig maradjon benzin,
mert ez tartja képlékeny állapotban
a karburátorban lévő gumiárukat.

Télen 5-6 hónapot pihennek, gondosan tegye el tavaszig. Ha működési hibát talált, akkor javítassa
meg télen. (Kertészeti Kisgépszaküzlet. Szombathely, 11-es Huszár
út 196. 94/327-496).
A gépeket fedett helyen, esőtől
védve tároljuk, az adaptereket tisz-
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A zöld terület érték, a gondozása
sok pénzbe kerül, és nem használható parkolóként akkor sem, ha a
környéken autóval nem lehet megállni. A Gyöp utcában sem lehet
össze-vissza parkolni, akadályozni
az autók közlekedését, mert nagyon
bosszantja az ott élőket. Annyit
biztosan tudunk, hogy a jövőben
ilyen esetben hívják a rendőrséget,
amely a bejelentésre köteles intézkedni. Gyakori eset, hogy a rákóczi
út elején, a Fő tér közelében, a kapubejárónál parkolnak a gépkocsik.
Láttunk itt már intézkedő rendőrt
vagy ideges lakót, és a járóköveken
az autókból kifolyó olajfoltokat.
A dohányos és „nemtörődöm” járókelők, miután elszívták a cigarettát,
– egy lépést tettek az egészségrombolásuk érdekében – a csikket
a földre dobják. Ők nem hangosak,
és csak kicsi szemetet dobnak a

földre, de léteznek hétvégi „éjszakázók”, akik az elfogyasztott ételt,
italt hagyják maguk után, az útszélen. A belvárosiak panaszkodnak, de
mit tudnak mást tenni? A szombati
piaci napokon élet van és vásárlás,
akkor is vannak vevők, hosszú sorok
egyes pultok előtt, ha az összes vásárlás kevesebb is a korábbi évekhez
képest. A szombatonként pörgő piac
éjszakánként találkozó hely, és a baráti társaságok mindig hagynak maguk után nyomokat. Ha más nem,
akkor legalább egy ereszcsatornát
letörnek. Fehér festék púposodott,
folydogált a szüret előtti hét péntekén a Temető utca elején. Valakinek
kiesett a kezéből a festékeskanna, de
nem állt meg, és nem ment vissza
takarítani. A városgondnokság tisztította meg a területet.
Az átadott panaszokat közzétette:
Kámán z

Lebontják a játszóteret
november 12-én reggelre hó lepte be a játszóteret a lakótelepen a
rohonci 42. számú társasház mögött. A hó aznap délutánra csaknem elolvadt a
lebontásra ítélt
fajátékokon. A
szakmai vélemény megállapította, hogy a
játszótéren lévő
játékok
nem
javíthatóak, így
azok elbontása szükséges.
A tájékoztatás
szerint a Városüzemeltető Kft.
még novemberben elvégzi ezt a feladatot. Az
új helyzet reményeket is táplálhat
a gyermekek számára, mert az ön-

kormányzat tervei között szerepel
új játékok elhelyezése. Mindezt
meghatározza a következő időszak
pénzügyi, költségvetési helyzete.

Tény, hogy egy-egy kisebb játék
beszerzési ára elérheti a kétmillió
Ft-ot.

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.
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Ajándékpénz 12 falunak
A költségek levonása után közel
100 millió Ft-on osztozik 12 falu
a közeli hónapokban. Településenként kettő és húszmillió forint
érkezik ajándékként a következő
önkormányzatok számára:
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem,
Kőszegpaty, Nemescsó,
Pusztacsó, Horvátzsidány,
Kiszsidány, Ólmod, Peresznye.
Mi történt az égből pottyant pénz
érkezése körül? november elején
írták alá a Kőszeg Város és Térsége
Társulása ülésén a 12 falu tulajdonában lévő internetszolgáltató
kábelrendszer eladását. Az optikai
és rézvezetéket tartalmazó kábelrendszer kiépítését az akkor még
működő kistérség által 2006-ban

benyújtott pályázatán nyerte el a
12 település. A pályázatban azok
a falvak vehettek részt, ahol – az
értékelés szerint – befektetői szempontból nem volt gazdaságos egy
modern internetszolgáltató rendszer kiépítése. Ezeket a feltételeket
az akkori pályázatási rendszer határozta meg, és alapvetően azt szolgalmazta, hogy a legkisebb faluban
is legyen internet szolgáltatás. Az
elnyert támogatásból 2007 karácsonyára épült ki a kábelszolgáltató rendszer, amelyhez a falvaknak
önerővel nem kellett hozzájárulni. A
kistérség a rendszert nyolc évre bérbe adta az egyik nagyobb szolgáltatónak, amely indulásnál egyben
kifizette az erre az időszakra vonatkozó bérleti díjat. Ebből a bevétel-
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ből fizette ki a kistérség a beruházás önrészét. Így a 12 falu olyan
szerencsés helyzetbe került, hogy
anyagi befektetés nélkül kiépült az
internetszolgáltató rendszer. Úgy
tudjuk, hogy a települések közötti
tulajdoni részek meghatározása egy
bonyolult számítási rendszer alapján
történt, és ebben szerepet játszott a
szolgáltatást lehetségesen igénybe
vehetők száma.
Három évvel ezelőtt néhány ember
feltette a kérdést, hogy mi történhet
a bérleti idő lejártát követően. Egyik
nyilvánvaló mód lehetett a bérlet
meghosszabbítása. Csakhogy ennek
a technológiának a fejlődése óriási,
a falvaknak pedig a fejlesztésre biztosan nem lesz pénze. Három évvel
ezelőtt előjött az a gondolat, hogy
„adjuk el”. Csakhogy akkor még
nem volt meg a piac oldaláról az
érdeklődés. Akik kézbe vették ezt
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az ügyet, felvették a kapcsolatot
befektetői tanácsadókkal. Aztán
kiírták a pályázatot. Ennek folytatásaként írták alá 2016. november
elején a licites pályázat végeredményeként az eladásról szóló szerződést. Az eladási ár nettó 101 millió
Ft, de ebből még finanszírozni kell a
költségeket. A vásárló egy Vas megyében működő vállalkozás, amely
2006 – 2007-ben kiépítette a kábelrendszert. A szakmai és pénzügyi
befektető – információink szerint
– további fejlesztéseket tervez. Várhatóan kiépíti a komplett optikai
rendszert a 12 falu területén, biztosítva a 21. század követelményeihez az internet hálózatot.
Ennek a folyamatnak az eredményeként érkezik ajándékba a településekhez a kettő és húszmillió
forint közötti összeg.
Kámán z

Jubiláló házaspár

Éjfélt ütött az óra

Szigeti Mária és Fekete Imre 1966.
november 6-án kötöttek házasságot. Az 50. házassági évfordulót
ünnepelték a népes családdal október 30-án Kőszegszerdahelyen
a
Mindenszentek-templomban,
ott, ahol az életre szóló szövetséget kötötték. A maradandón szép
ünnepen a szentmisét Harangozó

Kőszegszerdahely:
november
5-én a Közösségi Házban köszöntötte az önkormányzat az időseket,
a falu nyugdíjasait. Este hat órára –
a hagyományokhoz híven – dugig
megtelt a nagyterem. Az első üd-

is vidám dalokat választott, hiszen
nem volt okuk a szomorúságra.
Különösen akkor, amikor Juli néni
a humordeszkáján végigpörgette a
falu éves eseményeit, és az idősek
jó kedvvel idézhették fel a múltat.

vözlő szavakat Takács Péter polgármester mondta, aki aztán gyorsan
asztalhoz ült, mint ünnepelt. Komoly bevezetőként meghallgatták
a Mersics Szonja és Martin, valamint Desics Krisztina által mondott
verseket. Majd a jókedv, a szórakozás vette a kezdetét. Az elmúlt éven
átalakult Flórián Tűzoltó Énekkar új
dalokat, operettslágereket énekelt,
és nem maradhattak el a katonadalok sem. A Vadrózsa népdalkör

Minden szereplőt és ünnepeltet
megajándékoztak egy szál virággal, majd elkezdődött a pörkölt
falatozása. A szomjúság oltását bor,
sör, üdítő szolgálta. Az énekkar az
asztaloknál ülve sem tudott csendben maradni, így elkezdődött – az
elmaradhatatlan – közös nótázás.
Az idő múlását csak akkor vették
észre, amikor a „toronyóra” a tizenkettőt is elütötte.
Kz

Vilmos esperesplébános és Fekete
Szabolcs atya mutatta be. Az atya
Szentkirályon és Szőllősön látja a
papi szolgálatot, illetve a megyei
püspökségen különböző feladatokat. A család tagjaként is örömmel érkezett az ünnepre, és átadta a rómából hozott Ferenc pápa
ajándékát a jubiláló házaspárnak.
A papi áldás percei a
kétgyermekes, ötunokás
szülőknek keresztény
ünnep volt. A jubiláló házaspár férfi tagja
Kőszegszerdahelyen
született, Cákról származó feleségével együtt
ragaszkodnak a szülőföldjükhöz. Köszönettel
vették, hogy az önkormányzat a családi ünnephez rendelkezésükre
bocsátotta a faluházat,
ahol megtartották a második „lakodalmukat”.
Kz

Nemescsó: Advent vasárnapjain 17 órakor meggyújtják a
gyertyákat.
november 27-én az egyház lelkésze, december 4-én az önkormányzati tűzoltók, december 11-én a Tézsula Hagyományőrző Egyesület, december 18-án nemescsó Önkormányzata. Kis műsor után mindenkit
szeretettel várnak mindenkit egy kötetlen beszélgetésre tea, forralt bor,
süti mellett.

VIDÉK
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Lukácsháza hírei

VIDÉK

Október 15-én rendezte a borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete
a Pincés Kemencés nap Aszalt gyümölcsök napját. A munkanap és a
bizonytalan időjárás miatt az idén
kevesebben vettek részt a rendezvényen. A 17 kemencés gazdák
vendégszeretetét idén is megtapasztalhatták az érdeklődők.
A Németh Útépítő és Térburkoló Kft. október végén megkezdte a
Tanács utca egy részének zárt csapadék csatornával történő kialakítását, és mintegy 600 méteren a

térköves járda kiépítését. A 18,5
millió Ft értékű építés várhatóan
november végén fejeződik be.
Október 29-én a nyugdíjas klub
színjátszó csapata a Zala megyei
reziben vendégszerepelt. Az Alkohol öl című előadásuk nagy sikert
aratott.
November 1-én Halottak napi
kegyeleti emlékműsort rendezett
a Közösségi Ház a ludadi és a
lukácsházi temetőben. Virág Zsuzsa
tanárnő és volt tanítványai emlékeztek meg elhunyt szeretteinkről.

Visszatekintő

tisztelte meg Pitti Katalin operaénekes, a Gencsapáti Hagyományőrzö
néptáncegyüttes, a Herpenyő népi
zenekar, a Kapuvári Őszirózsa Csoport, Meggie énekesnő. raskó
Lórándné gyönyörű verssel köszöntötte az ünneplő közönséget. A
kiállított alkotásokat Harangozó Vilmos esperesplébános áldotta meg.
A Pincesoron kézművesek árulták
portékáikat, a borászok kínálták a finom nedűt,Vízvári Sándor „borok és
borkultúrák” címmel tartott előadást.
Friss sültgesztenye illata árasztotta
el a hegyoldalt. A falubeli lányok,
asszonyok finom édességeket készítettek a versenyre, elmaradhatatlan
volt a kemencés langalló. A gazdag
programokra közel ezer látogató érkezett el hozzánk. Köszönjük! A kicsi
falunk bizonyította, hogy érdemes
értékeinket megtekinteni.
Ebben az évben kétezer fizető vendég és még legalább ugyanennyi
túrázó és rendezvény-látogató fedezte fel a Pincesort.
Paukovics Józsefné
polgármester

cák: Október 1-én közel negyven
szépkorú polgárt köszöntöttünk a
Közösségi Házban. Az udvaron levő
kemencénkben sült csülök készítésével gyakoroltuk a sütés technikáját, majd ízletes falatok kerültek
az asztalokra. A csülök egy részét
Kecskés Ferenc ajánlotta fel, a süteményekről és az italokról a képviselő-testület gondoskodott. A 90.
születésnapján köszöntöttük Sulter
Jánost és Ördögh Lászlóné társunkat, valamint a 95. születésnapját
ünnepelte velünk Abért Lászlóné.
Örömmel vettük, hogy az ünnepeltek velünk töltötték azt a néhány
órát. Vetítéssel idéztük fel a korábbi
találkozók hangulatát.
Október 16-án nyitottuk meg Fődi
Tibor szobrász kiállítását. bevezetőként komolyzenei „Matiné koncertet”
tartottunk a Zenélő udvarban, majd
15 órakor dr. Papp Lajos professzor
úr nyitotta meg a fafaragó mester
kiállítását. Az eseményt jelenlétükkel

2500 Ft / fő
Büféebéd korlátlan ételfogyasztással
minden vasárnap 11:30 - 14:00 között
Hideg előétel, 2 féle leves, 4-5 féle főétel,
köretek, saláták, desszertek...
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November 10-én 9 település
részvételével (Gencsapáti, Cák,
Gyöngyösfalu,
Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely,
Kőszegpaty,
Lukácsháza, nemescsó, Pusztacsó)
hivatalosan is megalakult a
Kőszeghegyalja Tájegységi Értéktár bizottság. December 9-én a
lukácsházi Közösségi Házban kerülnek bemutatásra a tájegységi
értékek.
Lukácsháza Község Önkormányzata és a Közösségi Ház november
19-én, szombaton 15.00 órakor
rendezi az Idősek napja rendezvényét. Fellépnek a Gyöngyház Óvoda
óvodásai, a Dr. Tolnay Sándor álta-

lános Iskola tanulói és a Szt. Márton
kórus, a Pösei sárkány legendája
című darabot mutatják be.
A Közösségi Ház november 27től minden adventi vasárnap a
Szombathelyi utcai fa harangláb
előtt 17.00 órakor adventi műsorokkal várja az érdeklődőket.
december 10-én, szombaton 17.00
órakor a Közösségi Házban tartja a
borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete a hagyományos Luca napi „Új
bor dicsérete” rendezvényét.
december 11-én a gyöngyösfalui
Szt. Márton Plébániatemplom kórusa adventi hangversenyt rendez
a Közösségi Házban.

Hősökre emlékeztek
Velem: Az ’56-os forradalom és
szabadságharc emlékére nemzeti színű zászlók díszíttették a falu
oszlopait. Október 23-án, délután
megemlékezést tartottak Velem
község Kultúrotthonában. Szél
Józsefné polgármester asszony köszöntő szavai után ifj. Kern István
a szabadságról beszélt, arról, hogy
mindez mennyire fontos és
megszokott a mai ember
számára. A szabadságért
küzdöttek elődeink 1956ban. A jelen kor emberének
szóló szavak után Kutics
Kristóf ’56-ról szóló dalokat
énekelt. A megemlékezés
alatt kivetítve régi ’56-os
fotókat tekinthettek meg a
megemlékezők. A Szózat és
a Székely himnusz közös eléneklését követően kötetlen
beszélgetéssel folytatódott a
program. Szerencsére élnek
még a faluban azok, akik

átélték a forradalmat. november
4-én már a zászlókra kötve fekete
gyászszalagok lengedeztek a szélben, figyelmeztetve a 60 évvel ezelőtt kezdődött terrorra.
rába ákos
A képen: balázs Gusztáv, Kutics
Kristóf és Fekete Iván (Fotó: Pálffy
György).
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Három horvát falu

Lampionnal

Három horvát falu – Horvátzsidány, Ólmod, Peresznye
– a tradicionális ételeinek megőrzése, megismertetése érdekében
Tököslepény és renovica (lepény és
tormamártás) napját tartották november 5-én. Peresznyén, a Horvát
Katolikus Múzeum rendezvénytermében közel százötven fő részvételével – kaptuk a tájékoztatást Grüll
János polgármestertől. A rendezvényt a helyi civilek kezdeményezték, amit felkarolt a Horvát nem-

zetiségi Önkormányzat, amelynek
közvetítésével az országos szervezet
nyújtott támogatást. A sütés-főzés
délelőtt kezdődött, kelesztették a
lepényhez a tésztát, tölteléket túrót,
tököt, kerékrépát használtak különböző összetételben. Délig 350 dbot készítettek el, amit aztán a nagy
mennyiség miatt Csepregen süttettek ki. A tormamártáshoz húslevest
főztek, bőséges hússal. Pirították a
kockázott zsemlét, amit felöntöttek
levessel, és reszelt tormával ízesítettek, majd a főtt hússal tálalták.
Délután egy órára elkészültek az
ételek, megérkeztek két faluból a
tamburások. A Horvátzsidányi Gyerektáncosok is hangulatos műsort
adtak a Zidanci tambura zenekar
kíséretében. A baráti, nemzetiségi
találkozó sötétedésig tartott. Úgy
tudjuk, megvan a szándék az első
ilyen rendezvény folytatására.
Kz
(Információink szerint jó remény
van arra, hogy a Peresznyén bezárt
élelmiszerbolt újra a lakosság rendelkezése áll.)

Ólmod--Horvátzsidány: november 11-én 11. alkalommal tartottak lampionos felvonulást Szent
Márton püspök tiszteletére. Mostanra Hergovich Vince polgármester egykori javaslata hagyománynyá vált. Sötétedéskor, 17 órakor
indultak el a két faluból egymás
irányába a zarándokok, hogy a
faluhatáron találkozzanak, innét
Ólmodra mentek a Szent Márton-

gazdái bemutatták az új borokat. Új
szint hozott a programokba a kóstolgatás. Újdonságként láthatták a
jelenlévők a falu naptárját, amely
az adventi gyertyagyújtásokon is
megvásárolható. A Szent Márton
Kórus bemutatta a Pösei sárkány
legendája című darabot. A hangulatos programot érdemes volt
megtartani, a jelenlévők jól érezték
magukat. A tárogatós zene mellett
volt lehetőség falatozásra, a sült
gesztenye is jó illatokat árasztott.
Kz

Velem: Advent vasárnapjain közös
gyertyagyújtás lesz a tűzoltószertárnál, először november 27-én
16.30 órakor. A közös imádságokat
a Kőszegi Plébánia papjai vezetik,

Gyöngyösfalu
november 12 – 13-án tartották 2.
alkalommal a Márton-napi búcsú
és Kézművestalálkozót. Szombaton
reggel hét órakor dermesztően hideg szélben, hóesésben indult el 10
zarándok Kőszegdoroszlóba. Mindkét falu templomának védőszentje
Szent Márton, és az ő tiszteletére
tartották a búcsú részeként a zarándoklatot. Visszafelé 16 fő tette
meg a havas tájon az utat, majd
a pösei templomban Porpáczy József esperesplébános mutatott be
szentmisét, amelyen Gyöngyösfalu
idősebb lakosai is részt vettek.Viszszatért szülőfalujába bodorkós Imre
atya, egy kosár Szent Márton kiflit
hozott magával. A vasárnapi hideg is több embert visszatartott. A
szeles idő megtépázta a templomkertben tartott kézműves találkozó
részvevőit (Tamásné Geröly Mária,
bokor Tímea, Szafián Zsolt és felesége, bíró brigitta, bodorkós József
Vértes Ildikó). Délután kezdődött a
bormustra, amikor a környék boros

Programok:
November 19-én az időseket
köszönti az önkormányzat. Műsort
adnak a dr. Tolnay Sándor iskola
tanulói, a Gyöngyház óvoda gyermekei és a Perenyei népdalkör.
November 24-én 18 órakor lesz
az iskolában a Közéleti Klub következő előadása, amikor Horváth
János és Horváthné nagy Katalin
a falu lakói tartanak élménybeszámolót. November 27-én, Advent
első vasárnapján gyertyagyújtás
lesz Ludadban a betlehemnél.

Advent

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

templomba. Útközben gyertyák,
lampionok, lámpák adtak fényt a
dombos területen, horvátul énekeltek, amíg – a több mint százméteres menetoszlop – a templomhoz
ért. Amikor megtelt a templom, a
horvátzsidányi tagiskola diákjai –
magyar és horvát nyelven – idézték fel Szent Márton életét, az őt
ábrázoló oltárkép előtt. A kedves
műsor után a zarándokok agapén
vettek részt a faluházban.
Az idén is elhangzott kérés változatlan: „Jöjjenek el jövőre is” .

VIDÉK
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az adventi hangulathoz illő műsorokról pedig a környékbeli kórusok
gondoskodnak. Itt, a szertár előtt
állítják fel a falu betlehemét és a
karácsonyfát. is.
Az ünnepség után forralt bor és
sütemény mellett lesz idő a beszélgetésre.
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Kenyérosztás
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

hogy jelenjen meg az újságban a nekik nyújtott
segítség köszönete. A többség tudja, hogy az
adományok nem oldhatják meg a gondjaikat. Az
udvaron várakozó csipőprotézises, három felnőtt
fiúgyermekes férfi el volt keseredve, sorolta a
problémáit, azt is, hogy havi 28 ezer Ft-ból nem
lehet megélni. Látta és mondta az élet minden
irányában az általa feltárt problémákat, és mondogatta, hogy mások milyen jól élnek.
Kz

Hétfőtől szombatig minden reggel hét óra előtt
osztják a pékárut a brenner János Közösségi
Házban. november 11-én reggel 28 fő várakozott a TESCO áruház adományára, amelyet
– naponta más és más – önkéntes sofőr hoz el.
A rászorulók többsége napi vendég. A kőszegi
karitász önkéntesei évek óta végzik az adományok elosztását becsülettel, tisztességgel, és sok
munkaóra ráfordításával. november 11-én több
– precízen csomagolt – zsákban érkezett meg
sokféle pékáru. A várakozók magukkal hozták
táskáikat, ezekbe rakta rábai Ferenc és Kelemen Józsefné az adagokat. Volt olyan is, aki két
megrakott táskával indult hazafelé. Ők azok a
rászorulók, akik az élelmiszer továbbvitelével
másokon is segítenek. A fotón látható Eta, aki
éppen aláírta az adomány átvételét, majd egy
táska élelmiszert elvitt a szomszédjának, aki
súlyosan beteg gyermeket gondoz. A fotón kö-

zépen lévő Erzsi is rendszeres vendég, várja őt is
reggelente a szomszédasszonya. A mozgássérült
feleségét gondozó nándor Kőszegfalváról megy
el minden reggel. A fotózás napján is két megrakott táskával indult hazafelé, őt is várta egy
rászoruló.
Kelemen Józsefné a karitász egyik önkéntese
szorgalmasan adogatta, rakosgatta a táskákba
az élelmiszert. Ibolya a sok segítő egyike, akik a
rászorultságukban vették észre a segítés örömét.
A pékáruval hazaindulók közül többen kérték,

Reczetár József

Erdélyieknek

Kőszeg felsővárosi részén fekvő lakótelepen látta meg a napvilágot, és ott is cseperedett fel.
Leventeként ismerkedett meg a futballal, majd
nemsokára – házassága révén – fizikailag is közel
került a kőszegi futballpályához, a Sáncárok utcába költözött. Az 1948/49-es idényben a KMSE első
csapatában 14 mérkőzésen lépett pályára, és egy
gólt is szerzett. Több bajnoki mérkőzést jegyezhetett az nPáSE II. csapatában is. A kőszegi öregfiúk
találkozóin a kezdetektől aktívan részt vett. 2002től fogva pedig, nagy odaadással, már ő szervezte
a kőszegi veterán labdarúgók találkozóit.
KSE öregfiúi búcsúznak Tőled!

Horváth György vagyok, 22 éves koromig Kőszegen nevelkedtem. Ide köt az édesanyám, ismerősök, a Kőszegi-hegység, az emlékek.
Az év vége közeledtével még többször veszem
utam hazafelé. Ennek az oka, hogy évek óta
adománygyűjtést szervezünk erdélyi gyermekeknek, családoknak – a Csillagösvény Böhönye a
Határon Túli Magyarokért Egyesülettel közösen. A gyűjtést plakátokon jelezzük. Az idei lesz
a 9. alkalom.
2008-ban egy felhívást találtam, amelyben
csángó gyermeknek szerveztek gyűjtést. A hat
éves fiunk felajánlotta a dédelgetett távirányítós
autóját. Ebben az évben – emlékeim szerint –

(1925-2016)

Adománygyűjtés
A Kőszegi Karitász november 25 – 27. között adományok gyűjtését végzi Kőszegen a
TESCO áruházban. Pénteken 15 és 20 óra
között, szombaton és vasárnap 8 – 20 óra
között. Kérnek minden jó szándékú embert, hogy a bevásárlásnál tegyenek többet
a kosarukba, és a kijáratnál adják át az ott
várakozó önkéneseknek. Ezekből az adományokból készítik el a karácsonyi csomagokat
a szegény körülmények között élők számára.
mindössze 100–110 moldvai csángó gyereknek
sikerült színesebbé tenni a karácsonyát, amely a
következő évben duplázódott.
Az elmúlt két évben Gyimesközéplok és szórványteleülésein 900–1000 gyermek kapott
egységes ajándékcsomagot. négy tonna ajándékot vittünk el családokhoz.
Gyűjtésünk rengeteg munkával jár, de amit érte
kapunk – az apró csodák, a csillogó gyermekszemek, a határtalan szeretet – az megfizethetetlen.
Köszönjük a kőszegiek eddigi segítségét, bízunk
benne, hogy idén is sikeres lesz a küldetésünk.
S ne feledjük: „Kapni jó, adni boldogság!”
Horváth György
•
Csillagösvény Böhönye a Határon Túli Magyarokért Egyesület gyűjtést szervez az er-

délyi gyermekek számára. Pénzügyi támogatásból csomagokat készítenek. Számlaszám:
67000124-11022798 Somogyi Takarék Szövetkezet-670
Határidő: december 5. Ajándékként szívesen
fogadják a tartós élelmiszert, játékokat, sportszereket, írószert, tisztálkodási szereket, egyéni
hasznos eszközöket.
Kapcsolattartó:
Vas megye: Horváth György 70/411-3473.
Más terület: Jasek Attila 30/289-4043.

Anyakönyvi hírek
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HALáLOzás:
Hettinger Gábor, Tonházi Jenő Károly,
Kulman Károly, Pintér Lajos, Merényi Péter
(Pilisborosjenő).

Adatok a drogról
Kedves Olvasó! Tudja Ön, hogy a
szülők és a családok a rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében. Ha kábítószerrel kapcsolatos problémát
észlel a környezetében, netán a
családban, vagy a kialakult helyzetre megoldás keres, fogadják
Önt a városi rendőrkapitányságon
minden hónap második és utolsó
hétfőjén 08.00 – 09.00 óra között. Telefonon is kérhet segítséget
minden nap (94/358-020), vagy
írjon e-mailt akár névtelenül is:

drogpervenciokoszegrk.PO.VAS@
vas.police.hu
Október 20-án Stubán Tamás
rendőrkapitány tájékoztatást adott
a Kulturális, Oktatási, Szociális,
Egészségügyi és Sport bizottság
ülésén a Kőszeg város területén elkövetett kábítószerrel kapcsolatos
visszaélésekről.
A kábítószer fogyasztását önálló
elkövetési magatartásként kezeli
a büntető törvénykönyv, az elkövetőt kétévi szabadságvesztéssel
büntetheti. A kábítószer-fogyasztók

100 éves

ges hangulatú ünnepségen Éva
néni fiatalos humorral, vidámsággal beszélt az életéről. A szeretetotthon lakói kedvenc nótájával
kedveskedtek neki.
Simon Jánosné, Jóba Éva 1916.
november 12-én született Kiskőrösön. Postáskisasszonyként dolgozott, a budapesti Úttörő áruház
pénztárosaként ment nyugdíjba.
A szeretetotthonba 11.
éve költözött.
A jó kedvét
rendszerint
átadja a dolgozóknak és
a lakótársaknak is. Ausztriában élő
lánya, veje
és unokája
tartja vele a
kapcsolatot.

november 10-én a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthonban ünnepelte Simon Jánosné a 100.
születésnapját. Huber László polgármester és az intézmény vezetői
virággal, ajándékcsomaggal és
tortával köszöntötték. A bensősé-
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büntetése korlátlanul enyhíthető,
ha az elkövető lehetővé teszi a kábítószert átadó személy kilétének
megállapítását.
A designer drogok előállítása,
forgalmazása, országba való behozatala három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A
Kőszegi
rendőrkapitányságon
2013 – 2016 között kábítószer
birtoklása miatt a következő eljárásokat indították el évenként:
3 – 11 – 10 – 13. A fogyasztók
körében érezhetően emelkedik a
középiskolások létszáma, egy esetben általános iskolás volt a drogfogyasztó. A rendőrség több esetben

indított eljárást a tanintézmények
jelzései alapján.
Az elfogyasztott kábítószer fajtája
a pénztárcától függ. Érezhetően
növekedett Kőszeg területén az új
pszichoaktív anyagok használata. Az adatok figyelmeztetőek, de
mindezek ellenére Kőszegen nem
jelent kiemelkedő problémát a
„kábítószer bűnözés”. Mindenkinek
figyelni kell az intő jelre, a megelőzés szempontjából koncentrálni kell
a terjesztőkre.
A szülők, a családok, az iskola kiemelt partner a kábítószer bűnözés
megelőzésében.
Kz

Horgászok

Köszöntések

A Kőszegi Sporthorgász Egyesület
elődje 1973 novemberében alakult meg Kőszegi LATEX Horgász
Egyesület néven. A tevékenységüket a Téglagyári-tóra alapozták.
Az alapító tagok közül Mayer Tibor
(nemescsó) az egyetlen élő, és ma
is horgászó tag. További alapító tagok: Döbrösi Lajos (Lefi bácsi), Tóth
Pál, Döme Kálmán, Jugovics István,
Döbrösi Dani, Pintér István (Petya).

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város idős polgárait születésnapjuk alkalmából.
Kappel Károlyné szül: Lamp Anna
(93 éves); Dr. Gál Tibor Lajosné
szül: bereczki Ilona (92 éves);
Schwahofer Lajosné szül: Lackner
Teréz (91 éves); Juhász Ferenc (91
éves); Zsigmond Andorné szül:
Fiedler Anna (91 éves); brückler
Teréz (90 éves)
A városvezető személyesen köszöntötte 90. születésnapjuk alkalmából neisz Gergelyné Hersics
Annát, Tájmel béláné Küplen Irént
és Janzsó Károlyné németh Erzsébetet.
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Neisz Gergelyné

Tájmel Béláné
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’56-ról
T Ö RT É N E LE M
22

November 11-én 11 órakor diákok
és idősek gyülekeztek a Chernel
Kálmán Városi Könyvtárban. A két
korosztály találkozását azért kérte Lajos Tiborné, hogy a kőszegi
1956-os eseményekről beszéljenek
a szemtanúk a mai diákoknak. Kővári Lajos az evangélikus iskola
történelem szakos tanára vállalta a
találkozó levezetését. Szavai szerint
a múltat nem lehet könnyen lefordítani a jelenre, a történelemnek
része a személyes élmény is.
Az elhangzottakból három tanút
idézünk fel.
– Szövényi Zsolt: 1956-ban
november 1-én ott volt a kőszegi
temetőben, amikor a Budapesten
elesett hősökre emlékeztek a felállított nyírfakereszt mellett. Élénken
emlékezett arra, amikor 1989-ben,
szabadság újbóli megjelenésének
élménye mellett november 4-én,
az esti órákban – a kicsi falujában
– Albertfalván ablakok sokaságában világító mécsesek jelezték az
’56 szomorú időszakát, azt, amikor
a szovjet csapatok bevonultak. Az
elmúlt évben az ő ablakával szemben, a lakótelepről már „csak egy
mécses válaszolt”. Szavai szerint
Kőszegen a Nemzeti Bizottságnak
óriási szerepe volt abban, hogy
nem történt vérontás. A városban
minden emeletes épületben (az
egykori SZOT és Dreiszker, a mai
Dr. Nagy László EGYMI) orosz katonák állomásoztak. Az országot
elhagyók este sötétedéskor indultak a határ felé. Ekkor rendszerint
a takarékosság miatt kikapcsolták
az áramszolgáltatást. Az ötvenes
években óriási volt az emberek között a bizalmatlanság, nem lehetett
tudni, hogy ki a besúgó. Mégis volt
egy összekötő kapocs, a keresztény
hit. Szövényi Zsolt nagymamája a
templomból indult hazafelé, amikor
egy ismeretlen menekült megkérdezte tőle: „merre van az országhatár?”. Röviden annyit mondott:
„aki a templomba jár, abban meg
lehet bízni”.
– Schwahofer Gusztáv visszaemlékezése: Az egyoldalú tájékoztatás miatt alig tudtak valamit
a nagyvilág eseményeiről. „Csak
az imperializmus veszélyeiről hallottunk” – mondta a nyugalmazott
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gimnáziumi tanár. 1956. október
23-án gimnazistaként a városi
törzsgyümölcsösben szedték az almát. A horvátzsidányi útról a katonai lőtér irányába kanyarodtak be
gyalogosan. Az erdő fái között álcázott, felfegyverzett szovjet katonákat vettek észre. Félelem nélkül
kérdezték őket a kevés orosz tudásukkal: „gyakorlatoztok?”. A diákok
megértették a választ „pasli domoj”
(menjetek haza). A gyümölcsösbe
érve a tanárok rádiót hallgatva már
tudták, hogy Budapesten kitört a
forradalom. A helyi orosz helyőrséget ezért riadóztatták. Ettől kezdve
a diákok tanítás helyett pingpongoztak. Lovassy Bandi bácsi volt az
osztályfőnökük, aki az Ausztriából
érkező segélycsomagok rászorulókhoz történő kiszállításával bízta
meg a diákjait. Schwahofer Gusztáv élénken emlékszik az október
30-án történt eseményekre. A forradalmi bizottmány kezdeményezésére az országzászlónál nagygyűlés
zajlott. A spontán módon összegyűlt
tömeg egyre hatalmasabb lett, és
hallgatták a szónoklatokat, Szendrő
Jani bácsi elszavalta a „Talpra magyar”-t. Kereszttel, fúvószenekarral
az élen elindult a tömeg Rőtfalvára.
Az erdő oldalában felállított szovjet
katonák géppuskái, lövegei a gyalogosok felé irányultak. A fegyveresek békésen szemlélték a tömeget.
A határátkelőnél a zöld-ÁVO nem
működött. Hosszú-hosszú sorban
menetelt a tömeg, érezték a sza-

badságot, hiszen addig csak a kötelező felvonulásra, gyűlésre mentek el. Rőtfalva templomához érve
megtörtént a zászlócsere, majd
szentmisét tartottak. Schwahofer
Gusztáv szavai szerint nem minden
diák jött akkor vissza Kőszegre, de
többen hónapokkal később visszatértek a szülővárosba. A kivonulás
egy felhőtlen, boldog érzést adott
az emberek tömegei számára.
November 4-én kezdődött meg
a „forgószél hadművelet.”, amely
leverte a forradalmat. A kőszegiek
reggel misére indultak. A Szentháromság-szobornál, a Hősök
tornyánál harckocsik álltak, a Várkör vadgesztenye fái alatt hosszú
puskával sorakoztak a katonák. Ők
már a hadművelet részeként újonnan érkeztek a városba. Gyorsan
lecserélték a korábban Kőszegen
állomásozó szovjet katonákat. A
városlakók 1945-től kötelezően
megszokták, hogy orosz tisztek, katonák élnek a városban.
– Varga Zoltánné visszaemlékezése: Az ’50-s években vidám
gyermekek voltak, de az egykori
tanárnő szavai szerint gyermekként
is megérezték, hogy „valami nincs
rendben”. A hazaszerető tanárok
és szülők révén részesültek kettős
nevelésben, ettől is érezték, hogy a
„nincs rendben” dolgokat. Méltón
felnéztek Gitta néni tanárnőjükre. Egyik nap az iskolai reggelen
Andor Feri bácsi pedellus annyit
mondott a diákoknak, hogy „Gitta

nénit ne keressétek, többé nem lesz
itt”. Akkor még a gyerekek nem
tudták, hogy a tanárnőt férjével
együtt éjszaka elvitte a fekete autó.
A férjének az volt a bűne, hogy az
előző rendszerben katonatiszt volt.
A diákok abban éltek az ’50-es
években, hogy néhány deka vajat,
vagy tejet hetente egyszer lehetett
kapni, amely aztán néhány perc
alatt elfogyott a polcokról. A kulák
szitokszó volt. Egyik diáktársuk Kőszegről 17 km-re kerékpárral vitte
a nehezen megszerzett élelmiszert
a falun élő „kulák” szüleinek. A
deportálások időszaka az aktuális
politika szerint változott, 1956-ban
ismét bevezették.
Lejegyezte:
Kámán Z

Anyakönyvi hírek
Születések: Kőszeg: Nárai
Péter és Horváth Eszter lánya
Hanna és fia Levente; Horváth
Roland és Pesti Dzsenifer fia
Benett Roland; Kalászi Máté és
Krug Erika lánya Fanni; Berki
Tamás és Szlávich Szilvia fia
Boldizsár; Gyurácz Zoltán és
Polnisch Gabriella lánya Leona;
Mersich István és Lakotár Tímea
lánya Dóra.
Házasság: Schiszler Edit –
Varga Béla, Csiszár Zsófia Judit
– Vass Zoltán Árpád.

AZONNAL*
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Rapid Best modellek kombinált átlagfogyasztása:4,7-4,9 l/100km, CO 2 kibocsátása: 107-111 g/km
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MINTA KERESKEDÉS
Végh
Autóház
1111 Budapest,
Minta utca 123.
+36 30 123 4567
9700 Szombathely
Csaba utca 10.
facebook.com/skoda
mintakereskedes.hu
+36 30 758 3778
www.veghauto.hu
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Kisežani na četiri-dnevnom izletu
bilo je godinasto jutro 6. oktobra, kada se je u
6:45 krenuo autobus iz Kisega u organizaciji
Hrvatske samouprave na četire dane planiran
izlet u istočni kraj Ugarske. Četrdeset i osam
putnikov je izašlo na prvoj stanici izleta iz autobusa da se upoznavaju s lipo restauriranim
kaštelom Grassalkovichev u gradu Gödöllő. Po
„domaćem objedu” posjetili smo poznatu hodočasničku crikvu u bližnjem Máriabesenyő-ju. Otpodne oko 16 uri stigli smo u Szilvásvárad, kade
smo u hotelu „Lipicai” smiješćeni bili kroz cijelo
vrime. Putni cilj drugoga dana bio je historični
grad Eger. Pomoću turističke peljačice upoznavali smo se sa znamenitosti grada, parkovima,
i naravno s tvrdjavom, koja je novo renovirano
vabila kisežane na svoje zidine.Otpodne smo
već proveli u pivnica s kušanjem mjesnih vinskih
kapljic, u dolini „Lijepe žene”.Treti dan Slovačka
je nudila bogat program za nas. U betléru mogli
smo se diviti kaštelu Andrássyjeve obitelji. Skoro nevjerovatno je ali u prirodnoj okolnosti su
sačuvane sobe i namještaji. rožnavu/rozsnyó
smo samo „dotakli”– za vrijeme objeda – da otpodne provedemo u Košici/Kassa. Drugi najveći
varoš Slovačke trourni program nam je nudio.
Katedrala Sv. Elizabete, kripta s pepelom II. Ferenca rakóczija, novozidjen rakóczijev stan po

minti njegovog robskog uzdržavanja u Turskoj,
Orbanov turam, vodoskoki sa muzikom zvončićev obogatili su nas…na gastronomsku ponudu ovoga kraja ovako već nij’ ostalo vrimena.
na zadnjem danu, na putu po domon „pobjedili”
smo još obnovljenu tvrdjavu u Diósgyőru, i začudili smo se na životu negdašnjih kamaldulskih
samotnika u Majk-u. najlipša hvala na planiranju i organizaciji Šandoru Petkoviću predsjedniku HS u Kisegu i Juliji brezovich na voditeljskom

trudu. Hrvatska samuprava Kisega novčano je
podupirala program.
A Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat négynapos – történelmi emlékhelyek
megtekintésével egybekötött – kirándulást
szervezett október 6 – 9. között. Gödöllő,
Máriabesnyő, Szilvásvárad, Eger, Betlér, Rozsnyó, Kassa, Diósgyőr és Majk nevezetességei
felejthetetlen élményt jelentettek a résztvevőknek. A kirándulást a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat anyagilag is támogatta.

Huljevné Fülöp Mária
Foto: Béla Farkas

Pred katedralom Sv. Elizabete

Német nemzetiségi hírek

Der Schwabendorfer Nationalitätenchor nahm an den Ursulatagen teil

Deutschland-Via megtekintették Kőszeg nevezetességeit, el- Kőszeg Orsolya-napi rendezvényén a Kőszegfalvi

A Szent Márton emlékév kapcsán németországi zarándok csoport érkezett Vas megyébe
október elején. Szombathelyről indulva október 3-án délelőtt Kőszegen jártak, s miután

látogattak Kőszegfalvára is. A templomnál a
kőszegfalviak, a rózsafüzér Társulat és a német önkormányzat tagjai süteménnyel, itallal
várták a 3 busznyi zarándokot, akik örömmel
és érdeklődve beszélgettek az emberekkel,
együtt énekeltek a templomban.

nemzetiségi Kórus minden évben tevékenyen
részt vesz. A kőszegfalvi asszonyok évről évre
lelkesen támogatják a kórust, és az általuk sütött finom házi süteményeket szívesen fogyasztják a vendégek. A kórus a Fő téren lépett fel és
adott ízelítőt a német dalkincsekből.
*

Kirchenchor aus Piringsdorf
november 13-án Piringsdorfból érkezett egy
egyházi kórus. Zarándokútjuk során Kőszegfalvát
is útba ejtették, ahol a 11 órakor kezdődő német
nyelvű szentmisén énekeltek. A közös ebédet
követően Celldömölkre indultak tovább.
*

KŐ SZEGI n ÉMETEK

Delegation aus
Sancti Martini
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Adventskranz in der Herz Jesu Kirche
December 3-án a Vas és Zala megyei német
énekkarok közös adventi hangversenye lesz
Kőszegen. Az énekkari találkozó du. 3 órakor
kezdődik a Jézus Szíve templomban. Erre az
alkalomra minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk.
Rábai Ferenc és Kőszegfalvi Ágnes
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Horvát nap
„Akkor azért tennünk kell!”
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

A kőszegi horvátok a hagyományoknak megfelelően – Imre-napon –, a
Szent Imre-templomban, kezdték az
idei Horvát napot. A misét dr. Anton
Kolić és Dumovits István plébános
urak mutatták be. Azt követően az
ünneplő közösség megkoszorúzta
az egykori bencés székház falán
elhelyezett márványtáblát, mely
Mersich Miloradity emlékét örökíteti
meg. A kőszegi horvátok a brenner

Házban folytatták találkozójukat, ahol narda nemzetiségi kórusa és a helyi Zora
énekkar adott ízelítőt horvát
dalokból.
A nemzetiségi önkormányzat elnöke, Petkovits Sándor köszöntötte a
vendégeket. A következő időszak
feladatai között említette, hogy
„megpróbáljuk megtalálni azt a középkorú és fiatal korosztályt, amely

Válogatott hírek
„nem a történetírás a célom, sokkal inkább egy korszak adatainak
rendezése, az események bemutatása a város mindennapi életén keresztül” – kezdi ajánlóját Preininger
Ferenc, aki egy újabb dokumentumgyűjteménnyel lepte meg a
város múltja iránt érdeklődőket. A
korlátozott példányszámban hozzáférhető (DVD-n rögzített) anyag
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három fejezetre válik: „Kőszeg a II.
világháború szorításában, az elzárt
város” (1939 – 1977); „Tények
és gondolatok Kőszegről” (1977 –
1990); és „Tények és várakozás
Kőszegen” (1990 – 2016).
Külön érdekesség, hogy a leírtak
közt számos eseményre, névre emlékezhetünk, mi magunk, az olvasók
is. Egyéni hangot ad a kiadványnak,

átvenné a stafétabotot… Ha azt
akarjuk, hogy a horvátság Kőszegen
szervezett formában is fennmaradjon, akkor azért tennünk kell!”
Az elnök köszönetet mondott a közösség munkájáért. Külön kiemelte

Mersich László segítségét és Gyarmati Mihályné tervezői munkáját.
A finom ételekhez és italokhoz illő
„báli” hangulatról Timár János gondoskodott.
táF.

hogy saját élményekből is építkezik,
valamint véleményt alkot a távolabbi és közelebbi múlt eseményeiről.
A második fejezet teljes egészében
a helyi sajtóból kivonatolja a szerző
által legfontosabbnak ítélt cikkeket.
Ki kell emelni a harmadik egységet,
amely a nagyközönség számára
ismeretlen, 1970-ben készült „Felszabadulási Krónika” teljes egészét
közli. Hetvenöt oldalának könyvként
való – szerkesztett – megjelentetése önállóan is megállná a helyét!

A szerző válogatott híreket közöl.
Személyes emlékein kívül nagyrészt a helyi sajtó és a Kőszegi
Közlöny adataira, közléseire támaszkodik. „Arra törekedtem, hogy,
a Kőszegen élő emberek életének
objektív megismerése, a történelem kíméletlen korszakaiban is
reális cél maradjon” – írja a mintegy ezer oldalas, több száz fotóval
készült hírgyűjtemény szerkesztője,
Preininger Ferenc.
táF.

Príma díj
Október 18-án a Weöres Sándor
Színház hirdették ki a Vas megyei
Príma díj eredményeit. A vállalkozók által létrehozott rangos elismerést bebes István, bodor Ferenc, és
dr. Kovács Zsolt kapta meg. Online
szavazatok alapján a közönségdíjat
Mosszi Ferenc vehette át. Az ifjúsági
Príma díjat Szilágyi Miklós, Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekarának
karnagya érdemelte ki. Az internetes portálon a karnagy-zeneszerző
a szavazatok 40%-át kapta meg. A
2016. év megyei vállalkozói díjat –
Kőszeg vonatkozásában – Gergye
László bádogos kapta meg.
A Himnusz elhangzásával vette kezdetét a díjátadó ünnepség,
amelyen részt vettek a megyei politikai vezetők és a VOSZ képviselői.
A házigazda szerepét a hagyományok szerint Pócza Zoltán, a JVMK
igazgatója töltötte be. Demján
Sándor az országos díj alapítója
mondta avzárszót.
A Prima Primissima országos díjakat 2003 óta adják át, a vállalkozók adományozzák a kultúra és
tudomány legjobbjainak. A Prima
Primissima díj, ugyanúgy mint a
megyei Príma díj rangot és értéket
képvisel. A megyében ezideig 12
alkalommal tartottak díjátadót. A
korábbi években az elismerést több
kőszegi is kiérdemelte: dr. bariska
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István, Dr. Miszlivetz Ferenc, németh
Pál, vagy rimányiné Kiss Anikó.
A megyei Príma díjak létrehozása,
működtetése Vas megye vállalkozóinak érdeme. Ebben kezdetektől
aktív szerepelt vállalt Szőnye József.
Ebben az évben a VOSZ Vas megyei
tagsága Szárnyas Jánost választotta
meg elnöknek. Az új elnök, elnökség
megújította a díjak odaítélésének a
rendjét. A PrIMA PrIMISSIMA díjhoz hasonlóan a megyében is 10
kategóriában szakértők tették meg

Párhuzamban
november 12-én nyílt meg az
Írottkő Hotelben a Csók István Művészkör Egyesület szervezésében
Szabadfi Marianna és Hoós Magdi
kiállítása, amely december 2-ig
látogatható. A tárlatot Mészáros
Szabolcs festőművész-tanár nyitot-

a javaslatokat a jelölésre. A döntést
a VOSZ elnöksége, illetve titkos
szavazással a tagság hozta meg.
A magyar irodalom kategóriájának
győztese lett dr. bokányi Péter. A
kategória győztesekből választották ki a Príma díjasokat.
A díjátadót követően Szárnyas János sikeresnek értékelte az ünnepséget, amelyet Demján Sándor levélben megerősített, megköszönte
a VOSZ VAS Megyei szervezetének a
színvonalas szervezést.
Kz
ta meg, és beszélt két tanítványa
tízéves művészi fejlődéséről. A kiállítás címét viselő „Párhuzamban”
szó a két alkotó közös munkájára
utal. Egymást segítve festenek a
természetben, ahonnét a megragadott pillanatot vászonra vetítik.
Ők nem élik meg a művészek magányosságát, rájuk a környezetük
iránti nyitottság a jellemző.
A kiállítás
látogatója
könnyen
észreveszi,
hogy a természet művészi megörökítése az
elsődleges.
A tárlaton
Hoós Magdi az olaj,
Szabadfi

Házhoz visszük a pékárut!

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

Útvonal
Szeder utca
Fenyő utca
Temető utca
Bercsényi Miklós u.
Károlyi Mihály utca
SOS-Gyermekfalu
Sigray Jakab utca
Rómer Flóris utca
Velemi út
Űrhajósok utca 13.
Írottkő utca 7-9.
Írottkő utca 11-13.
Deák Ferenc utca
Rohonci út 44.
Rohonci út 46.
Űrhajósok utca 21.
Űrhajósok 17.
Űrhajósok 15.
Faludi Ferenc utca
Gyöp utca
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Marianna akvarell technikával készült képeket mutat be.
A megnyitó keretében a bE-JÓ
táncosai, hozzájuk méltó módon
két aranyérmes táncprodukcióval
léptek a népes közönség elé.
Kz
Árverés segítségnyújtásra:
A Csók István Művészkör Egyesület december 3-án 16 órakor
árveréssel összekapcsolt kiállítást tart az egyesületi tagok alkotásaiból. A bevételt a súlyosan
beteg, életük utolsó szakaszában
lévő emberek önkéntes segítését
vállaló Hospice alapítvány részére ajánlják fel. A nemes cél érdekében megvásárolhatók lesznek
a Cerka Papírbolt 25 éves évfordulójára – gyermekek által – készített egyedi alkotások is.

t

l

ó
Időpont
ut ruva
a
15:50-15:53
ító ká
us s pé
r
15:54-15:59
á
s
16:00-16:05
gó n fri fel!
z
o sa
k
16:06-16:15
A m ato ltjü
ö
16:16-16:32
m
t
a
16:33-16:39 foly
16:40-16:49
16:50-16:59
17:00-17:25
17:26-17:55
17:56-18:04
18:05-18:12
18:14-18:20
18:22-18:30
18:31-18:36
18:37-18:42
18:43-18:47
18:48-18:51
SZOMBAT kivételével naponta!
18:52-18:57
Technikai
okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!
18:59-19:04
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Liszt – újrahangolva

A 13. Borbál

Ezzel a címmel Király Csaba
zongoraművész adott virtuóz koncertet november 11-én
Kőszegen az Európa Házban. A
műsorban Liszt Ferenc 1846os kőszegi bálházban tartott
koncertjének repertoárját elevenítette fel. A 170 évvel ezelőtti koncert műdarabjai közül
az Utóhangok a norma-ból, a
Tarantella di bravura, és a Magyar dallamok voltak a legnépszerűbbek a közönség körében.
beriot 3. hangversenyének előadásában közreműködött Uwe
Scheer hegedűn.
A koncert keretén belül Gombos
László zenetörténész ismertette
Liszt Ferenc életének a koncerthez kötődő időszakát, és a korabeli
műsor szervezésével kapcsolatos
érdekességeket. beszélt arról, hogy
Liszt Ferenc a koncert bevételét
a Kőszegi Hangász Egylet javára
ajánlotta fel.
A zenei eseményen megemlékeztek
dr. Schrott Géza zenepedagógusról,
a kőszegi Concordia kórus egykori
vezetőjéről. Tudományos kutatási

A Jurisics-vár lovagtermébe invitálta bálozni vendégeit a Kőszegi borbarát Hölgyek Egyesülete. november 12-én az est a hagyományok
szerint a borkirálynők és a Kőszegi
borbarátok fanfáros bevonulásával
kezdődött. Tóth noémi borkirálynő
köszöntője után Huber László polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Felidézte a 2006-os borbált,
amelyen először lépett polgármesterként a bálozók elé.
A vendégek szavazatai alapján választották ki az „Est bora” elismerést, amelyet a Gáspár Pincészet

munkájából meríthettünk információkat Liszt korabeli koncertjének szervezéséről és a műsorprogramjáról.
Az előadás délutánján Kőszeg város részéről básthy béla alpolgármester, a zeneiskola munkatársai
és az IASK kutatói a bálház keleti
homlokzatánál lévő Liszt emléktáblánál helyezték el az emlékezés
koszorúit.

vörösbora érdemelt ki. Éjfélkor
meglepetésműsorral kedveskedtek
a borbarát hölgyek. A színpadon
megidézték a kisdobos és úttörő
éveket, majd egy fergeteges tvisztet táncoltak. A bál hajnali három
órakor János-áldással zárult.
Az idei évben is sok felajánlás érkezett a tombolára. A főnyeremények
a szombathelyi Ford Strauss Autószalon és az EscortTourist jóvoltából
kerültek kisorsolásra. A vacsorát
és a büfét az Arany Strucc étterem
szolgáltatta, az est folyamán a Mega
együttes zenélt. Az egyesület ezúton
is hangsúlyozza köszönetét minden
támogatójának!
táF
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Ősszel is KME
kiállítás/vásár egyben lehetőséget
nyújt az érdeklődők számára, hogy
megvásárolják kedvenc alkotójuk
egy-egy művét. Már ezért is érdemes volt ellátogatni a Chernel utcai
kiállítótérbe, ahol – a megszokott
minőség mellett – eltérő stílusok és
technikák között válogathattunk.
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Art fórum címmel nyitotta meg
kapuit a tízéves Kőszegi Művészeti
Egyesület (KME) őszi, évadzáró tárlata az öregtoronyban. Mint Gerhard
Krutzler alelnök elmondta, kettős
cél vezette a kiállító tagságot. Egyrészt csatlakoztak az Orsolya-napi
programsorhoz, másrészt pedig a

Az örök szépségért
nem mindennapi megnyitó fogadta a látogatókat október 29-én
az Írottkő Hotel halljában. boross
Lászlóné (Fazekas Irén) 85. születésnapját ünnepelte naplemente
című kiállításával. ritka, hogy ebben a korban ilyen aktivitással és
ilyen támogatással jöhet létre az
Ünnep.

a gyönyörű aulában láthassam a
képeimet.” A kívánság teljesült. Huszonhat csendélet és tájkép került a
falakra. Közeli és távoli tájak tekintettek vissza ránk azt sugallva, hogy
„a földi szépség mögött az örök
szépséget” is felfedezhetjük. (A kiállítás november 11-ig volt látható.)
táF.

Az egyesület mintegy 110 tagot
számlál, közülük 30–40 alkotó
munkáival találkozhattunk az év
folyamán. (Az egyesület tízéves
történetének összefoglalóját a Vasi
Szemle ez évi 3. száma közölte.)
Megtudtuk: az elkövetkező időszak
az újraépítkezés időszaka lesz, mely
egy állandó kiállítótér birtokbavételét is célozza. „nem ismerjük a
jövőt”, de jó reményekkel tekintünk előre, fogalmazta meg prof.
dr. Lőrincz Zoltán elnök úr.
Az öregtoronyban a „művészet az
anyag köntösében jelent meg”.
Auer Alexandra, Erwin birnmeyer,
Eva Klink, Gorza Pál, Hamzi Klára,
németh János, Petky Péter, rónaszéki Linda, Szücs Molnár Edit,
Tornay Endre András és Vizi Sándor
műveit állították ki.
A KME vendége a Kőszegi Vonósok
együttese volt. A zenekar a mű-

vészeti egyesület megalakulásától
számos alkalommal emelte a megnyitók élményét. Ezúttal is kitettek
magukért. Az öregtorony kiállítása
sajnos csak november 6-ig volt
megtekinthető, de a Kőszegi Vonósokkal találkozhatunk december
10-én is, amikor fennállásuk 20.
évfordulóját ünneplik, méghozzá
számos meglepetéssel!
Tóthárpád F.

Lakossági
apróhirdetés
Régi gyermekjátékokat, kisvasutat, jelvényeket, matchboxokat, kitüntetéseket, háborús tárgyakat, régi bolti
színes fémtáblákat és egyéb
antik tárgyakat vásárolnék.
Tel: 0670-3280-737.

Az alkalmat ünneppé varázsolta,
hogy a család számos tagja közreműködött a megvalósításban. A
kiállítást az ünnepelt veje, Dobosy
Antal nyitotta meg. A mini koncerttel keretezett esemény hangulatát
boross Lászlóné lánya (boross Enikő) által vezetett „Az Oboa Szerelmesei” nevet viselő zenekar adta, a
kiállítást pedig az unoka, Mikóházi
Dóra „szervezte”.
„nagy napja ez az életemnek –
mondta boross Lászlóné – hisz
mióta festegetek, mindig az volt
az álmom, hogy egyszer ebben

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

Husqvarna egyes termékei akciós áron!
Motorfűrész (Husqvarna 135) 82 900 Ft helyett 76 900 Ft
Motorfűrész (Husqvarna 236) 69 000 Ft helyett 59 900 Ft
(Az akció november 30-ig érvényes!)
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Programajánló

Könyvtári hírek

November 14–20. állati napok a Jurisics-várban – hüllő és kisállat
kiállítás
November 15.
10.00 és 13.30 Gyermekszínházi bérlet: nap,
hold, csillagok – Soltis Színház Jurisics-vár
November 18.
Városi Mesemondó Verseny – SOS-Gyermekfalu
November 20.
Cirákulum Klubkoncert a Jurisics-várban
November 23.
17 óra biodiverzitás és az erdő egészsége – Dr.
Csóka György erdőmérnök előadása a bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpontban
November 24.
MozgóMozi a Jurisics-várban
November 26.
németh Krisztina könyvbemutatója – Jurisics-vár
November 27.
Adventi bütykölde a Jurisics-várban
december 2.
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szalagavatója a Jurisicsvárban
december 3-4. Kőszegi Advent a Jurisics téren
december 3.
15.00 Vas és Zala Megyei német nemzetiségi kórusok Adventi koncertje – Jézus Szíve Templom
december 5.
Mindenki Mikulása a Jurisics-várban
december 8.
Megemlékezés és koszorúzás Kiss János altábornagy halálának 72. évfordulójáról – Temető
december 10.
Kőszegi Vonósok 20 évesek, jubileumi koncert
Jurisics-vár lovagterem
december 11.
Adventi bütykölde a Jurisics-várban
december 17.
Hajnalcsillag Karácsony a Jurisics-várban
december 17.
Adventi bütykölde a Jurisics-várban
december 18.
Concordia-barátság Énekegyesület karácsonyi
hangversenye a Jézus Szíve Templomban

Az Unaloműző rejtvénylap 2. száma hozzáférhető a gyermekrészlegben,
megfejtési határidő: 2017. január 7.
November 15-től (keddtől) 19-ig (szombatig) vásárt tart a könyvtár selejtezett dokumentumaiból. Keddtől péntekig 9-17 óráig, szombaton
9-12 óráig válogathatnak és vásárolhatnak az érdeklődők.
reNdezVéNy:
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 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
létrehozott Emlékbizottság támogatja a KKETTKK56P-04-0020 azonosító számú projekt keretében.
November 24. (csütörtök) 15.00: Olvasókör. Téma:
Tamási Áron: Ábel Amerikában
November 29-december 3.: Az ORSZÁGOS GYERMEKKÖNYVHÉT
rendezvényei
29-én (kedden) 15.00: ünnepvárás. Mesemondás (adventi mesék),
majd dekorációkészítés.
30-án (szerdán) 10.00: Baba-mama játszóház
December 1-jén (csütörtökön) KÖNYVBEMUTATÓK. 13.00: Sára,
a tündérkert foglya című mesekönyv bemutatója. Bősze Éva meséjét előadják a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Jancsó Enikő tanárnő rendezésében.
17.30: Markovics Ágota Halhatatlan halandó című akvarell albumának bemutatója.
2-án (pénteken) 17.00: Tini olvasókör.
december 5. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub a felnőttrészlegben, Kézimunka-kör a gyermekrészlegben.

3D film
november 17-én 11.00 órakor
egy sajtóbemutató keretén belül
a „Magyar Történelem 3D” filmet
mutatják be a Jurisics-várban.
A megjelenteket köszönti Huber
László polgármester és Pócza Zoltán a Jurisics-vár igazgatója.
Kőszeg Város Önkormányzata
anyagi támogatásával és az emberi erőforrások minisztere által
biztosított közművelődési érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhetően a magyar történelem egy
15 perces 3D-s filmben tekinthető
meg. A csúcstechnikával készült
3D-s alkotás történelmünk meghatározó eseményeit mutatja be a

honfoglalástól napjainkig. Mindez
az Avatar 2 technológiájával: 3Dben, hollywoodi minőségben.
Elénk tárul Szent István megkeresztelése, a tatárjárás, a nándorfehérvári diadal, Mátyás királlyá
koronázása, a reformkor, a múlt
század eleji budapest, de a két világháború is. A virtuális időutazás
helyszínei között szerepel például
a kora középkori buda és Visegrád
vára, a Székesfehérvári bazilika,
Mátyás király könyvtára, a mohácsi csata, a szécsényi országgyűlés sátortábora, vagy az ’56-os
események budapestje is. A film
mind oktatási, mind turisztikai célokat szolgál.
A filmet bemutatja: Varga roland,
3Dpast.com Kft.

Lcd, pLAzmA, HAGyOmáNyOs tV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid
határidővel, garanciával!
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csIzmAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

Jótékonysági hangverseny
A Kőszegi Plébánia és a helyi Karitász csoport szeretettel vár minden
segítőkész adakozót jótékonysági hangversenyére, amelyet 2016. november 20-án, vasárnap 16 órakor Szent Erzsébet és Szent Cecília tiszteletére tartanak a Jézus Szíve Plébániatemplomban. Az egyházzenei
áhítat célja a kőszegi rászorulók karácsonyi ajándékozása.

Mi van az ajtó mögött?
A Szombathelyen élő németh Krisztina és öt írótársa cseppet sem szokványos karácsonyi sztorikkal lepi meg az olvasókat. A rejtelmes karácsonyok
különleges történeteiben mindent megtalál, aki kikapcsolódást keres az
ünnepek forgatagában. bűntények, szellemek, félreértések, titkok és ármányok… és mindez karácsonykor, a család és a szeretet ünnepén. Mert
minden jó, ha a vége jó! november 26-án, 14.30 órakor a Jurisics-várban
(KÖSZHáZbAn) rajnis u. 9. személyes találkozó lesz az írókkal. Jagodics
Pincészet borainak kóstolása közben tudhat meg a közönség több információt a könyvről.

Képes-hangos kiállítás
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete szervezésében nyílik meg november
30-án a Zwingerben bartók béla Mikrokozmoszát és zenei világát bemutató képes-hangos kiállítás. A „7 nap és 7 éjjel” című tárlat megtekinthető
december 7-ig.
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Luther Márton német ágostonrendi
szerzetes 1517. október 31-én
szögezte ki az egyház megújítására vonatkozó tételeit a wittenbergi
vártemplom ajtajára. Ezen a napon
tartjuk azóta a reformáció ünnepét.
Az idei év, mint a jövő évi 500.
jubileumi év nyitánya különösen
hangsúlyos a protestáns egyházakban.
A reformációi emlékév a kiengesztelődés gesztusával indult, mert az
Evangélikus Világszövetség vezetői,
a svédországi Lundba (itt alakult
meg a világszervezet 1947-ben)
hívták meg Ferenc pápát a jubileumi év nyitóeseményére, hogy
ökumenikus istentisztelettel vegye
kezdetét az emlékezés. reformáció
ünnepén nem az egyházszakadást
ünnepeljük (Luthert a pápa 1520ban kiátkozta, s ezzel kezdetét
vette az 1054-es keleti és nyugati egyházszakadás utáni, immár a
nyugati egyházon belüli szakadás
is), hanem az egyház megújulásá-

nak ünnepeként szeretnénk beszélni arról, hogy Isten Szentlelke ma is
végzi a reformációt az egyházban.
Világszerte és természetesen nálunk Magyarországon is rengeteg
esemény kapcsolódik a kerek évfordulóhoz. Kőszegen a református
és evangélikus gyülekezetek közös
ünnepi úrvacsorai istentiszteletével vette kezdetét a jubileumi év,
amit a református templomban
tartottunk. Az 500. évfordulóra
pedig minden közösség többféle
programmal készül. A helyi evangélikus gyülekezetben a „Kőszegi
toronyélmény”projektünk az, ami a
leglátványosabb része lesz majd az
ünnepnek. Terveink szerint egy év
múlva ilyenkor gyülekezetünk különálló harangtornyában kialakított
toronymúzeum és kilátó is hirdetni
fogja majd a reformáció mindig
aktuális üzenetét: „ecclesia semper
reformanda” – az egyháznak mindig megújulásra van szüksége!
baranyay csaba

Újra visszatér

tevékenységét. Dr. Székely László
apátplébános hívta meg a társaságot Kőszegre, hogy átvegyék
az Enericanum kereskedést, mert
az üzlet addigi vezetője bevonult
a Domonkos rendbe. 1942. augusztus 20-án érkezett meg a négy
testvér Kőszegre. A város jó alpesi
levegője alkalmas volt arra, hogy a
testvérek cseréljék egymást, és a
természetes környezetben ki tudják
magukat pihenni. Házukat a háborús időben időnként lefoglalták,
majd visszaadták. A menekülteket
a népleányok befogadták. Az akkori hatalom 1950-ben vonta meg
a működési engedélyt az üzlettől, a
testvérek attól kezdve a plébánián
végezték tevékenységüket.

A Fő téren sétálva észrevehettük,
hogy bezárt az egyházi könyvesbolt. november 10-én délután pedig azt is, hogy újra rakosgatják a
könyveket a polcokra. belépéskor
Göcsei rita a Jézus Szíve Társaság – néplányok tagja fogadott,
és elmondta, hogy december elején újra megnyitják a könyveket
és egyházi kegytárgyakat árusító
üzletet. Könyvkínálat területén – a
korábbihoz képest – nagyobb lesz
a választék. A néplányok ismét
visszaveszik a saját tulajdonukban
lévő bolt működtetését. Csak aznap este vált ismertté a hír, az üzlet
vezetésével Giczy Józsefet bízzák
meg. Így az ismert könyvkereskedő
ismét visszatér a városba. (Szombathelyen végzett munkája ellenére kőszegi maradt.)
A Jézus Szíve (népleányai) Társaságát (ezen a néven) bíró Ferenc
jezsuita alapította budapesten
1921-ben az egyház és a magyar
nép szolgálatára. A társaság első
30 évében, a szabad működés idején, budapesten kívül számos vidéki településen fejtette ki apostoli

Idősek segítése
Október 21-én a Sartoris Szeretetszolgálat rendezte meg a 7.
Sartoris-napot Kőszegdoroszlón.
A hagyományt őrző eseményen az
idősek ezúttal is megtöltötték a faluház termét, 11 településről közel
százan érkeztek meg – kaptuk a tájékoztatást Kendik-Kovács Ildikótól.
Az utaztatás feladatát is sok esetben
magára vállalta a szolgálat.
Az egész napos program fontos
része volt az idős emberek találkozása, a beszélgetés, amelyet az
ebéd is csak rövid időre szakított
félbe. Kalincsák balázs, az intézmény igazgató-lelkésze Svájc gyönyörű tájairól, az ott élő emberek
mindennapjairól tartott előadást a
saját tapasztalatai alapján. Egyik
megállapítás szerint a gazdag-

ságnál fontosabbak az emberi
kapcsolatok. Az, hogy mindig legyen valaki, aki az egyedül élő idős
emberekre „rányitja az ajtót”. Az
evangélikus hithez kötődő Sartoris
Szeretetszolgálat ezt a feladatot
látja el nap mint nap a kőszegi és
a szombathelyi kistérségben kilenc
gondozó és a falugondnok közreműködésével.
A szervezők örömmel fogadták az
idősek pozitív visszajelzéseit, azt
a megállapítást, hogy „Örülünk,
hogy itt lehettünk! Találkozunk jövőre is”!
A Sartoris-nap ezúttal sem jöhetett volna létre az összefogás és
a támogatások nélkül, amelyet a
szeretetszolgálat dolgozói ezúttal is
tisztelettel megköszönnek.

Szent Márton-év zárása
A Szent Márton jubileumi esztendő alkalmából a Kőszegi Plébániáról 32
fő zarándokolt Szombathelyre, ahol a napi program a Szent Márton templomban szentmisével kezdődött. Megtekintették Szent Márton püspök
szülőhelyét jelző kápolnát, a Látogatóközpontot. Elzarándokoltak a Székesegyházba a Szent Márton oltárhoz, ahol külön Szent Mártonhoz imádkoztak. Majd ebéd után megtekintették az Egyházmegyei Könyvtárat és a
Püspöki Palotát. Lelkiekben és látnivalókban gazdagodva tértek haza.
•
november 11-én Szent Márton püspök, az egyházmegye védőszentjének
ünnepén az árpád-házi iskola tanulói este fél
hatkor tartott szentmisével zárták a Szent
Márton-évet. Lampionokkal, gyertyákkal
indultak az iskolától a
Jézus Szíve Plébániatemplomba. A diákok
mécseseket tartva sorfalat álltak, és a hívek
közöttük vonultak be a
templomba.

Templomablakok
A kőszegi Szent Jakab-templom
ablakainak a felújítása folyamatban van, de hamarosan befejeződik. A hat db színes üvegablak már
régóta készen van, méltón díszíti
Kőszeg város nemcsak a legrégibb,
hanem a legpatinásabb templomát. A többi 12 fakeretes és két
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vaskeretes ablakba egyszínű, szintén a templomhoz méltó minőségű
fehér üveg kerül. nagyon sokan
adományoztak a kérésemre, például október hónapban 11 fő öszszesen 242 000 Ft-ot. Az ablakok
felújításának költsége eléri a 20
millió Ft-ot, ezért továbbra is kér-

jük a hívek nagylelkű adományait,
amelyet a Plébánián hivatali időben, valamint az OTP 1174705120001106. számú bankszámláján
lehet befizetni. Az adományokat
előre is hálásan köszönjük!
A felújítások befejezését követően
tájékoztatom a Kedves Híveket az
adományozók számáról és az adományok összegéről.
Harangozó Vilmos plébános
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Labdarúgás: Fontos győzelem, fájó vereség

Ökölvívás: Éremeső

SPO rT

A Kőszegi FC-nek minden megszerzett pontra égető szüksége van. Különösen fontosak azok a mérkőzések, ahol közvetlen rivális az ellenfél. Ezek a
pontok duplán számítanak. A kőszegi csapatnak örömben és csalódásban
egyaránt része volt az utolsó négy mérkőzésen. nehezen sikerült legyűrni
a nádasdi csapatot, de Fehér és Molnár Zoltán, 82. és 87. percben lőtt
góljaival itthon tartotta a fontos pontokat a KFC. Az élmezőnyhöz tartozó
répcelak ellen, idegenben az ellenfél volt a meccs esélyese. Egyetlen hiba
az első félidő utolsó percében elég volt, élt is vele a táblázat pillanatnyi
dobogósa. Vasvár ellen újabb hatpontos mérkőzés következett. A hiba ezúttal a 44. percben jött, s elég is volt, hogy nem sikerült élni a hazai pálya előnyével. A novembert rábapatyon indította a csapat. rábapatyon a
tabellán érmes helyen álló ellenfél érvényesítette a papírformát. Kétgólos
hátrányban ugyan még sikerült a szépítés, de bajnok Máté mesterhármasával az ellenfélé lett a mérkőzés.
eredmények: bajnokság Kőszegi FC-Vasi Opus-nádosd KSE 2:0
(0:0), gólok: Fehér, Molnár Zoltán, répcelaki SE-Kőszegi FC 1:0 (1:0),
Kőszegi FC-Vasvári VSE 0:1 (0:1), rábapatyi KSK-Kőszegi FC 3:1
(1:0) gól: Molnár Zoltán.
Érdekes a Kőszegfalvi SE októberi eredménysora. Hazai pályán, rangadón
fogadták nárai csapatát. A vendégek egy ponttal vezettek a kőszegfalviak
előtt. A rangadónak induló mérkőzés másként alakult. A nárai kiütéses
győzelmet aratott. A becsületgólt a 68. percben Slankovits szerezte. A
megrázkódtatást Vasasszonyfán orvosolták: Molnár Zsolt duplájával,
papírforma győzelemet arattak a 15. Vasasszonyfa ellen. Újabb hazai
rangadó, ezúttal rangadó eredménnyel. Sajnos azonban hiába talált be
Slankovits kétszer is, a győztes gólt a mérkőzés hajrájában az ellenfél
érte el. A novemberi nyitányon az éllovas bucsuba látogattak. Gólgazdag
mérkőzésen pontot raboltak az éllovastól. Szájízük mégis keserű: a 87.
percben még 4:2-re vezettek. A listavezető a 92. percben hozta döntetlenre a meccset.
eredmények: Kőszegfalvi SE-nárai SK 1:6 (0:4), gól: Slankovits,
Vasasszonyfa SE-Kőszegfalvi SE 0:2 (0:2), gólok: Molnár Zs. (2),
Kőszegfalvi SE-Vasvár KSE 2:3 (0:2) gólok: Slankovits (2), bucsu
KSK-Kőszegfalvi SE 4:4 (1:1), gólok: (Slankovits (3), Pukler.

Asztalitenisz: Veretlenül az élen
nem tört meg a lendülete a Kőszegi SE asztaliteniszezőinek a negyedik
fordulóban sem. Az idén fiatalokkal kiegészülő csapat a szentgotthárdiak
magabiztos legyőzésével erősítették meg poziciójukat.
eredmény: Szentgotthárdi VSE-Kőszegi SE 4:14, győzelmek:
Markovits-Terplán páros illetve Markovits 4gy/4, Ihász 4gy/4, Terplán
4gy/4, Molnár Péter 1gy/4.

Emlékverseny Vasszécsenyben
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A megye pingpongozói az 1956-os forradalom 60. évfordulóján versenynyel adóztak a hősök emlékének. Hatfős csapat képviselte Kőszeget a
vasszécsenyi versenyen. Kelemen Gábor párosban – kemestaródfai társával – aranyérmet szerzett, mellé az amatőr kategória egyéni aranyát is
begyűjtötte.Terplán Zoltán párosban – szombathelyi társával – ezüstérmet
nyert, majd az abszolút egyéni kategóriában is döntőig jutott és ezüst érmet szerzett.

Hét éremmel – két arany, három ezüst, két bronz – tért haza a Fitt-boksz
ÖE különítménye a 2016. évi női ökölvívó Magyar bajnokságról Érdről
(november 2-5.). Junior 57 kg-ban Finesz Kamilla elől kitértek ellenfelei
(más súlycsoportot választottak). A bajnoki címet első menetes TKO-val
(kiütéssel) harcolta ki. Hámori Luca (junior 60 kg) a második menetben
fejezte be az elődöntőt. Döntőbeli ellenfele, akit idén már legyőzött egyszer, nem állt ki ellene, így mérkőzés nélkül lett övé a bajnoki cím. Szabó
Luca (felnőtt 81 kg), Lakotár Hanna (junior 50 kg) és Ambrus Viktória
(junior 75 kg) is döntőt vívott. Ezüstérmet nyertek, de edzőjük, Varsányi
áron, a bírákkal ellentétesen ítélte meg az eredményeket. Az esetleges elfogultságtól eltekintve, több neves szaktekintély is egyetértett vele, még az
egyik győztes trénere is. Varsányi kiemelte Szabó teljesítményét, aki felülmúlta önmagát, kis hiányérzete volt Lakotárnál, aki túlizgulta a döntőt.
Ambrus mérkőzésének pontjait máig számolják, hogy összhangba kerüljön
a menetek eredménye a végeredménnyel. Kontó Helga (felnőtt 51 kg) úgy
lett bronzérmes, hogy a döntőért a későbbi győztestől kapott ki.Több nagy
ütést bekapott, az edzők a második menetben feladták a meccset. Pesti
Gabriella első menetes TKO-val jutott az elődöntőbe, ahol őt is a későbbi
bajnok állította meg szoros mérkőzésen.

Síugrás: Magyar Bajnokság Szlovéniában
Planicán (Szlovénia) tartotta, október végén hagyományos „nyári” szezonzáró edzőtáborát a kőszegi síugró csapat. A 2016. évi Síugró Magyar
bajnokság is a program részét képezte. négy sáncon (15 m, 28 m 56 m és
128 m), kilenc kategóriában hirdettek bajnokot.
eredmények (a név után a legnagyobb ugrás): K15 m sánc gyerek
1. Kelemen Zalán 13,0, 2. Weigl Hugó 11,5, Pónácz-Tóth Dárius 10,0,
lány 1. Tuczai Izabella 14,0 m, 2. Kohl Hédi 12,5, vegyes 1. Mészáros Tamás 11,0, K28 m sánc serdülő I. 1. Kelemen Dávid 27,5, 2.
Kelemen Zalán 24,0, 3. Pónácz-Tóth Dárius 18,0, serdülő I. lány 1.
Tuczai Izabella 23,0 m, 2. Kohl Hédi 21,5, K56 m sánc serdülő II.
1. Kelemen Dávid 39,0, 2. Kelemen Zalán 25,0, serdülő II. lány 1.
Tuczai Izabella 30,0 m, 2. Kohl Hédi 23,0, veterán 1.Tuczai Péter 53,0,
Kelemen Tamás 39,0, K125 m sánc férfi 1. Molnár Flórián 125,0.
(Valamennyien a Kőszegi SE síugrói.)
(Előző számunk síugró eredményei közé egy hiba került. A „raffeisen
Sommer Turnee”-n Kelemen Zalán síugrásban és északi összetettben is
második helyen végzett.)
-haniti
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DIÁKSPORT

Karate OB kőszegi sikerekkel
A kőszegi budoka Karate Sportegyesület volt a házigazdája a XI. IJKA Országos bajnokságnak. 14 klub 105 karatékája lépett tatamira. A jól szervezett versenyen gyermek, ifjúsági, kadett, junior, felnőtt és senior korcsoportokban mérték össze tudásukat a résztvevők. Vas megyét a házigazda
budoka képviselte, remek eredményekkel: 5 arany, 6 ezüst és 9 bronz-

15 csapat nevezett a megyei kosárlabda bajnokságba, a Szombathely Város és Városkörnyék sorozatba. A megyei szövetség a lebonyolítási rendszert öt változatból a résztvevő csapatok megkérdezésével alakította ki.
A bajnoki alapszakasz két csoport oda-vissza körmérkőzésével indul. Az
előző bajnokság legjobbjait kiemeléssel osztották el, melléjük sorsolták a
többi résztvevőt. A bajnokság második felében a két csoport felső és alsó
házra oszlik, s a másik csoport, hasonló erejű csapatainak mérkőzéseivel
folytatódik, majd a legjobbak rájátszásával zárul. A mezőny egyre inkább
kettészakad, több csapat jóformán az nb I-ből erősít, az élsporttal egy-két
éve felhagyó játékosokkal. Az igazi amatőr csapatok esélytelenek ezekkel
a gárdákkal szemben. A kőszegiek szerencsésebbnek tartották volna, ha
első és másodosztályra osztják a mezőnyt. Így elkerülhetők lettek volna a
valamelyik csapat nagyarányú győzelmét hozó, így érdektelen mérkőzések.
A csapatok többsége másképp döntött, de az első fordulók eredményei a
kőszegieket igazolták. Az első fordulóban Sárváron, a S.A.K.K. ellen hét
percig tudta tartani magát a KSE. Utána csak a különbség volt kérdéses.
A bükiek ellen, előzetesen szorosabb mérkőzésre számítottak, de az első
negyed katasztrofális kezdése után, a következő két negyedet hiába nyerte
meg szűken a KSE, a hátrányt alig sikerült csökkenteni, a záró játékrészre a hit is elfogyott. A Vasalja még csak nem is a legerősebb felállásban
érkezett Kőszegre, így is más kategóriát képviseltek. Érdekesség, hogy a
S.A.K.K.-ban és a Vasaljában is akadt játékos, aki 30 pontot termelt. A
sárvári Kiricsi László 8-szor talált be a tripla-vonalon túlról. A kőszegieknél
nyilicska Csaba a Vasalja ellen 24 pontig jutott.
eredmény: S.A.K.K. Sárvár-Kőszegi SE 91:41 (23:17, 25:7, 25:12,
18:5), büki TK-Kőszegi SE 79:51 (24:3, 16:17, 17:20, 22:11), Kőszegi SE-Autó Egyed HSE Vasalja 46:114 (12:28, 9:34, 19:24, 6:28).

Teke: Kiélezett csata az élen
A hétcsapatos megyei bajnokságban a második kört is megkezdték a
csapatok. A KSE, hét lejátszott mérkőzés után a tabellán csak egyéni és
szettpontokkal szorul a listavezető „Szőcéért” mögé. Mindkét csapat 5:2es győzelem vereség mutatóval áll. A hónapban a Kőszeg 6:2-re legyőzte
a „Gravitációt”. 2400 fa alatti teljesítmény is elég volt a győzelemhez.
Sajnos a rivális Szőce ellen sem sikerült 2400 fölé kerülni, így az ellenfél
visszavágott az első körbéli vereségért. A szentgotthárdiak ellen a fa sem
hiányzott: 2489 hozta meg az 5:3-as sikert.
eredmény: Horváth-Gravitáció TKSE-Kőszegi SE 2:6 (3,5:8,5,
2370:2395), Szőcéért Egyesület-Kőszegi SE 6:2(6:6, 2435:2385),
Kőszegi SE-Thermalpark-Szentgotthárd VSE II. 5:3 (8:4, 2489:2402).
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éremmel a legeredményesebb csapat trófeát is elnyerték. Pál Alexandra
mostani győzelmével immár négyszeres utánpótlás bajnoknak mondhatja
magát. A győzelmeket a kata (formagyakorlat) hozta meg a kőszegieknek,
de a kumite (küzdelem) érmeiből is jutott a házigazdáknak.
A Budoka érmesei: Kata (formagyakorlat): 6-7 évesek 1. Pál Alexandra Anna, 1. Gombkötő Zsolt, 3. németh-Steff Hanna, 8-9 évesek1.
Tujfel ádám, 2. németh-Steff Dániel, 3. Tamás boglárka Mira, 10-11
évesek 3. Csigó Patrik, 12-13 évesek 1. Tatár Csenge, 14-15 évesek
1. bruckner Olivér, 3. Győző bálint Gábor, felnőtt 2. Kuntner Erik, 3.
Horváth Anna Izabella, senior 2. Tamás Attila Zsolt, 3. Toplak Zoltán.
Kumite (küzdelem) 6-7 évesek: 2. Pál Alexandra Anna, Gombkötő
Zsolt, 8-9 évesek: 3. Tujfel ádám, 12-13 évesek: 2. Heffler Kristóf, 2.
Tatár Csenge, 14-15 évesek: 3. Győző bálint Gábor.

Atlétika Tinódi Kupa

Dobogón végeztek az iskolák pontversenyében a Jurisich gimnázium csapatai az atlétika Tinódi Kupa, Pünkösty Huba Emlékversenyen. A sárvári
gimnázium nagy hagyományú középiskolás atlétika versenyét harmadik éve újra a régi formában, a megszokott versenyszámokkal rendezte.
Helyszíne a Sárváron hiányzó, megfelelő atlétika pálya miatt ezúttal is
Szombathelyen, a Sugár úti Atlétikai Centrum volt. A jurisichos fiúk, 107
helyezési pontot szerezve megőrizték tavalyi második helyüket, a versenyt
évek óta uraló bolyai gimnázium mögött. A lányoknak ezúttal nem sikerült nyerniük, de 80 ponttal kiharcolták a dobogó harmadik helyét. Egy
első, hat második és hat harmadik helyezés a gimnazisták gyűjteménye. A
győzelmet Horváth Zsófia szerezte a VI. korcsoportos súlylökésben.

Röplabda Csató Emlékverseny

A Jurisich gimnázium fiú és leány röplabda csapata is ötödik helyen végzett a középiskolások Csató béla emlékversenyén. A nagy hagyományú
tornát a „Keri” legendás testnevelő tanára tiszteletére először 1975-ben
rendezték meg. A mostani versenyen negyvenegyedszer hívták pályára a
megye középiskolás röplabda csapatait. Kilenc-kilenc fiú és leány csapat
szállt versenybe. A Jurisich csapatai ötven százalékos mérleggel, két győzelem, két vereség mutatóval zártak.
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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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f www.sopronbank.hu

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.

