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Várszínház vezetője, Pócza Zoltán elmondta: Hét kategóriában
összesen 81
Írta és fényképezte:
mintával neveztek a versenyre,
melyből
Kámán
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Rátz Mónika pálinkamester vezetésével
zajlott. (Részletek a 8-9. oldalon.)
A kulturális élvezeteket az Uknow Duo,
a Tulipánt Népi Zenekar, valamint Zsikó
Zoltán és zenekara biztosította.
Tóthárpád F.
Fényképezte: Németh Iván
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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Az étel kíváló – a „főzőkonyhát”
megnézik
Január 26-án a képviselő-testületi ülésen Csörnyi Róbert és Nagy
Dávid cégvezetők képviselték a
JustFood Kft.-t, amely 2017. január
1-től látja el Kőszegen és néhány
településen a közétkeztetés feladatait. Huber László az első hónap tapasztalatai alapján az ételminőség
jelentős változásáról beszélt. Kiss
Zoltán mindezt a gimnazisták véleményével erősítette meg. A cégvezetők elmondták, hogy az ételeket
a Dr. Nagy László EGYMI konyháján
főzik, mert a gimnáziumban lévő
helyiség főzőkonyhának nem alkalmas. Hiányosak a berendezések, a
közművezetékek cseréje is indokolt
ahhoz, hogy az ÁNTSZ előírásait
teljesíteni lehessen. A képviselők
decemberben arról döntöttek, hogy
két főzőkonyha működjön a városban, ezért a gimnáziumban lévőt is
át kell alakítani erre a célra. A cégvezetők kérték a képviselőket, hogy
februárban tekintsék meg a kérdéses konyhát, amelyre Huber László
polgármester időpontot jelölt ki.
Abért-tó
A január 26-án megtartott testületi
ülés napirendjéről törölték a képviselők az Abért-tó átvételéről szóló
előterjesztést. Huber László polgár-

mester elmondta, hogy a területfejlesztési operatív program második
üteme rövidesen megnyílik, és a
helyi fejlesztési terveket illeszteni
kell a pályázati kiíráshoz, amelynek
feltételei még nem ismertek. Várhatóan több mindent meghatároznak
a 2010-ben átadott víztározó építési céljai és a technikai lehetőségek.
Napelem park
A januári lapszámban beszámoltunk a Jurisics Miklós Ipari Parkban
létesítendő napelem park beruházásának terveiről. Január 24-én
a Raaba Energy Kft. ügyvezetője,
Pusztai Péter levélben arról számolt be, hogy a tervezett beruházás
megkapta a környezetvédelmi engedélyt, így ezideig minden megfelel az ütemezésnek. Az építés őszi
indítását tervezik.
BE-JÓ
A 22 éve a Bersek iskola táncszakköreként működő BE-JÓ
Táncegyüttes folyamatosan aktív
résztvevője a különböző városi
rendezvényeknek. A táncszakkör
művészeti vezetője Horváth Márta úgy döntött, hogy a jövőben
önálló egyesületként folytatják a
tevékenységüket. A Szombathelyi
Törvényszék – 2016. október 17én jogerőre emelkedett – végzése

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: március 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 8.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: február 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: február 22.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 2-án (csütörtökön) 16 – 17 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 1-jén (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

alapján egyesületként működnek.
Horváth Márta művészeti vezető kérte az önkormányzatot, hogy
együttműködési megállapodás keretében részesülhessenek az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból. Erről a képviselők egyhangúan hozták
meg a támogató döntésüket. Huber
László polgármester indoklásként
elmondta, hogy a BE-JÓ táncosai,
vezetőjükkel az élen bizonyították a
város iránti elkötelezettségüket.
ASP-rendszer
Kőszeg Város Önkormányzata,
2018. január 1-jétől csatlakozik az
iratkezelői, komplex pénzügyi-gazdálkodási, ingatlanvagyon-kataszteri és önkormányzati adó rendszereket is tartalmazó ASP-rendszer
alkalmazásához.
A
program
100%-ban kormányzati támoga-

tású. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Velem és
Bozsok települések önkormányzatának csatlakozási kötelezettségét
is ezen keresztül teljesíti. Erre a két
település képviselő-testülete határozatban adott felhatalmazást.
Új fürdő
Az elmúlt év végén vették birtokba
a diákok a gimnáziumi leánykollégium második emeletén lévő, felújított fürdőt. Az építés finanszírozását 50 – 50%-ban Kőszeg Város
Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ vállalta. Keszei Balázs szerint az átadás
három évet váratott magára, majd
megköszönte mindkét támogató
segítségét. A szépen elvégzett munka eredményeként ezentúl modern
fürdő áll a lányok rendelkezésére.

CSOK

esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió
forintos lakáscélú támogatás segítségével!
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi
otthonteremtési kedvezmény Magyarország
Kormánya által nyújtott támogatás.
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; Tel.: +36 94 562 030

f

www.sopronbank.hu

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
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Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Jól jár, aki Fordot vásárol!
A Strauss Autószalonban, a szombathelyi Ford márkakereskedésben jártunk, ahol a Strauss csapatától megtudtuk,
mely Ford modelleket érdemes megvásárolni.
Ford Fiesta-ból széles kínálatot biztosít a Strauss. Augusztusban megérkezik az új Ford Fiesta – addig is kiváló lehetőség számunkra a 2016-os kifutó modellek megvásárlása. Már
hárommillió forintért kaphatunk klímával felszerelt Trend
felszereltségű Ford Fiestát.
A Ford S-SUV modellje: a magas üléspozíciót és jól belátható
utakat biztosító Ford EcoSport már 4,1 millió forinttól elérhető. A Ford év végén helyezi át az autó gyártását Indiából
Európába, így a 2016-os modellből nagyobb készlettel találkozhatunk a Straussnál. Aki idejében gondol egy optimális
teljesítményű és árú autó megvásárlására, már most keresse
fel igényeivel a Strausst, hiszen a gyárból megrendelt autók
még egyéni igények szerint alakíthatók!

GA Z DA SÁ G

Ford Fiesta, EcoSport és új Ford Kuga az idei slágerek

Farkas Zsolt a Strauss értékesítési vezetője ajánlja
az új Ford modelleket

Januárban megérkezett a Strausshoz az új Ford Kuga,
a Ford minőséget, eleganciát és erőt sugárzó terepjárója.
Az autó kétkerék- és négykerék-meghajtással is rendelhető.
E modell tekintetében is nekünk kedvez a szerencse, hiszen a
Technology széria minden olyan kényelmi extrát tartalmaz,
amire szükségünk lehet: automata légkondicionáló, érintőképernyős navigáció, kulcsnélküli indítórendszer, elektromos
külső tükrök, tempomat, könnyűfém felnik, sötétített üveg,
króm tetősín, LED nappali menetfény. A kétkerék-meghajtású
Ford Kuga Technology 120 lóerős 1.5 EcoBoost turbóbenzin
motorral 6 millió forint alatti áron megvásárolható.
„Óriási

az érdeklődés a tesztautók iránt, hiszen ügyfeleink
hozzászoktak, hogy ezek azonnal elvihetők és többszázezer
forinttal olcsóbbak az új autóknál. A Strauss név a vevőink
számára garanciát jelent. Pontosan tudhatják, milyen állapotban van a gépkocsi és mennyit ér. Autóinkban kevés a
kilométer, szervizünk karbantartja őket – tudtuk meg Frank
Szabolcs szervizvezetőtől – nem csoda, hogy az ismerősök új
autó vásárlás előtt megkérdezik tőlem is, lenne-e keveset futott tesztautónk.” A Ford Motorcraft Programot ajánlja Frank
Szabolcs az öt évnél idősebb gépjárművek tulajdonosainak,
akik minden évszakban az aktuális szervizeket, alkatrészeket
kedvezményes áron kaphatják meg a Straussnál.

Frank Szabolcs, a Strauss szervizvezetője
ajánlja a cég tesztautóit megvásárlásra

Fotó Unger Tamás / vaol.hu

Érdemes az idén 25 éves Strauss Autószalonba
elmenni, akár autóvásárlás céljából, akár a szerviz
szolgáltatásait igénybe venni. A www.strauss.hu
weboldalon további információkat találunk!
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Az önkormányzatok működésében
minden év elején az egyik
legizgalmasabb téma az egész
település életét befolyásoló éves
költségvetés megalkotása, elfogadása. Természetesen Kőszegen sincs ez másképp. Mire ez a
lapszám a kedves Olvasó kezébe
kerül, addigra reményeim szerint
a városnak lesz már elfogadott
költségvetése 2017. évre. Mint
minden évben, idén is történtek
lényeges változások az önkormányzatok állami finanszírozásában. Szerencsére az idei változások
ismét előnyösek az önkormányzatok többsége számára, ugyanis
megszűnik az önkormányzatok
befizetési kötelezettsége a köznevelési intézmények működtetésé-
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hez. Ez Kőszegnek 114 millió forint
megtakarítást jelent! Igaz, hogy a
tehetősebb önkormányzatok számára ellentételezésül szolidaritási
hozzájárulást állapít meg a törvény,
de Kőszeg nem tartozik ezen települések közé. Az is igaz, hogy a
megemelt minimálbér több tíz milliós plusz terhet ró ránk, viszont ezt
– információink szerint – a későbbiekben a Kormány kompenzálni
fogja a gyengébb adóerejű önkormányzatok számára. Mindezeket
figyelembe véve a város 2017. évi
költségvetése elegendő forrást tud
biztosítani az intézmények (óvodák;
bölcsőde; gondozási központ,
művelődési központ; könyvtár;
múzeum; polgármesteri hivatal)
biztonságos működtetéséhez, a
településüzemeltetéshez (köztisztaság, parkfenntartás, útfenntartás
stb.) és némi szerény fejlesztéshez.
Ez utóbbi a saját bevételeink (vagyonhasznosítás) terhére történhet,

de a már megítélt kormányzati
támogatásból (100 M forint) és reményeink szerint a nyertes TOP pályázatokból jelentősebb felújítások
és fejlesztések elindítása és megvalósítása is lehetséges lesz ebben az
évben, és az elkövetkező években.
Hogy mindez így legyen, természetesen még sokat kell dolgozni érte!
Örvendetes az is, hogy a nem
kötelező feladatok támogatására
a tavalyi szintet kissé meghaladó

mértékben tudtuk tervezni, ami
elsősorban a civil szervezetek
számára jó hír.
Sajnos minden igényt így sem tudtunk teljesíteni, de ha minden az
elképzelések szerint alakul, akkor
az év közepe körül talán lesz lehetőség további támogatásokat adni.
Természetesen fogunk adni idén is
pénzbeli támogatást a legrászorultabbaknak különböző szociális
problémáik kezeléséhez.
Úgy gondolom, hogy összességében
stabil költségvetése lesz Kőszegnek
2017-ben, mely fegyelmezett,
takarékos gazdálkodással biztonsággal betartható, – persze amennyiben
nem jön közbe semmilyen előre nem
látható rendkívüli esemény. Ez viszont már nem rajtunk múlik, – az
viszont igen, hogy amit tudunk, azt
tegyük meg városunk fejlődése, élhetőbbé tétele érdekében!
Huber László
polgármester

Költözik a tűzoltóság

Ősszel már építik

A Magyar Közlöny 2016. december
22-én megjelent száma hozta nyilvánosságra azt a kormányhatározatot, amely Kőszeg Város Önkormányzata számára – a tűzoltóság
új telephelyének kiépítésére – 100
millió Ft vissza nem térítendő tá-

A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Kft. sikeresen pályázott a
„Vas megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése” című
projektre, amelynek keretében 420
millió forint vissza nem térítendő
támogatásból valósulhat meg a
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium főépületének energetikai
felújítása. Az épület tulajdonosa az
önkormányzat, ezért már a tervezés
elkezdéshez szükséges volt a képviselők támogató nyilatkozata.
A december 15-én tartott testületi
ülésen Keszei Balázs képviselő-

kormányzat. A célok közé tartozik,
hogy a városmajorból az önkéntes
tűzoltóság el tudjon költözni a Liszt
Ferenc utcába jobb körülmények
közé. Az üresen maradó épületet
pedig fejlesztési célokra lehet felhasználni.

igazgató örömtelinek nevezte a
döntést, és megköszönte mindenki
támogatását, aki segítette, irányította a célok megvalósítását. Az
elhangzottak szerint a műszaki tartalom kidolgozása, az építési tervek
elkészítése februárban kezdődik, az
építés a 2017/18-as tanévben valósul meg. Keszei Balázs felvetette,
hogy az építkezés az oktatás szempontjából jelentős problémákat
okozhat, de az iskola tanári kara
mindent megtesz a diákok és a beruházás érdekében.
KZ

Egyetemi elismerés
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mogatásról szóló döntést tartalmazta. Az új helyszín a Liszt Ferenc
utcában, a Gyöngyös-patak partján
levő terület. Tervezés, pályáztatás
után indulhat meg az építkezés. A
képviselő-testületi ülésen, január
26-án Huber László polgármester
elmondta, hogy a Zöld város program keretében tervezett városmajor, piac felújítása miatt nagyon
fontos támogatáshoz jutott az ön-

(A fotó mutatja a Liszt Ferenc utcában a tűzoltóság leendő épületét,
amelynek építése tíz évvel ezelőtt
kezdődött, folytatásként kap új köntöst. A Kőszeg Annó facebook oldalon Hrubák György azt írta, hogy az
egyik garázsban van az 1964-65ben gyártott IKARUS 516 típusú
tűzoltó gépjárműfecskendő, amely
mostanra egy igazi kuriózum.)
KZ

Huber László polgármester február 10-én a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Karának diplomaátadó ünnepségén vett részt
Veszprémben, ahol a városvezető
átvehette Dr. Gelencsér András
rektor, valamint az egyetem szenátusa által adományozott Pannónia
Felsőoktatásért Díjat. Az oklevélben leírt indoklás szerint az elismerést a polgármester a felsőoktatás megújításáért és fejlesztésért

végzett tevékenysége elismeréseként kapta. A díjátadást követően
Huber László polgármester a köszönetét kifejezve elmondta, hogy
a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának megvalósításáért mindent megtett az önkormányzat a
munkatársak támogatásával. Ezért
a díjat a közös munka elismerésének tekinti. Kőszeg város számára
rangot jelent a Pannon Egyetem
jelenléte.

Milliárdok
2016. december 15-én a képviselő-testület közmeghallgatást
tartott, ahol Huber László polgármester ismertette a TOP pályázatra benyújtott fejlesztési terveket.
Döntés meg nem született, de
remények vannak arra, hogy a tavasz megérkezéséig több tervezett
beruházás kap szabad utat. A tervezés, a kivitelező kiválasztására
vonatkozó pályáztatás, az építkezés
időigényes feladat.
2016. július 4-én jelent meg a
Magyar Közlönyben az 1337/2016.
kormányhatározat, amely a KRAFT
program elemeit tartalmazza. Nézzük meg újra, mit tartalmazott!
A kormányhatározatot öt oldalon teszi közzé a Magyar Közlöny.
Egyik sorában rögzített legkisebb
fejlesztési tétel 32,8 millió Ft.
Mindegyik tételhez hozzárendel
egy-egy projektgazdát, amely
a megadott időszakban annak
megvalósításáért felelős. A határozat tartalmazza, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter az
időszak végéig, 2020-ig minden
év november 30-ig beszámol a
Kormánynak a KRAFT Program
végrehajtásáról. A rendelet megjelenésétől kezdve több képviselőtestületi ülésen hangzott el, hogy
a városvezetők a KRAFT-projekt
elemeiről tárgyaltak az illetékes
minisztériumban. A részletekről
nem szólt a tájékoztatás.
Miről szólt a kormányhatározat? A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
tulajdonába került (volt) MÁV internátus újrahasznosítása érdekében 2017/18-ban az engedélyes
tervekre 177 millió Ft használható
fel. Majd 2018 – 2020. között készül el 3,4 milliárd Ft felhasználásával a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézete és a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának az épülete. A
tudomány tárháza lesz az egykori
diákotthon. Nagyon fontos lesz a
városlakók számára, hogy a Kampusz megközelítését szolgáló útfejlesztéshez az önkormányzatnak
300 millió Ft áll a rendelkezésére.
A Pannon Egyetem fejlesztését, a
laboratóriumok eszközbeszerzését
szolgálja 1,8 milliárd Ft, informatikai interdiszciplináris kutatóköz-

pontot létesíthet 2016 – 2018
között 200 millió Ft felhasználásával. Az evangélikus iskola tervét
is támogatja a Kormány, amely a
Pannon Egyetemmel kialakított
programhoz kapcsolódik, és iskola, tangazdaság, illetve tankert
kialakítására vonatkozik. Erre a
célra 2016 – 2018 időszakban
820 millió Ft használható fel. Erről annyit biztosan tudunk, hogy
az előkésztés intenzíven zajlik.
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete több irányú kutatásához, valamint fejlesztéshez szükséges esz-
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közbeszerzés céljára 1,1 milliárd Ft
áll rendelkezésre 2020-ig.
Biztosan befejeződik a Bencés Rend
Székházának a felújítása, amelynek
projektgazdája a Magyarországi
Bencés Kongregáció. 2017-től
újabb 885 millió Ft használható fel
a komplett befejezéshez. A beruházás első szakaszában, 2015-ben
elkészült a bejárati blokk, a lift, a
lépcsőház, a közüzemi szolgáltatásokat biztosító vezetékrendszer,
illetve a bútorzattal együtt a felső
emeleten lakószobákat alakítottak
ki. Az építés során megtartották az

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

épület jellegzetes műemlék arculatát. Az elmúlt év nyarán elvégezték
a falkutatásokat.
A KRAFT projekt kiemelt része a
Bálház hasznosítása, amely majd
közösségi célokat szolgál. A Kormány határozata szerint erre a
célra 2017-től 228 millió forint
fordítható. Az ISES Alapítvány
a terveiben megfogalmazta a
Festitics-palota professzorok házává történő alakítását. Erre a célra
a Kormány 241,3 millió Ft-ot biztosított.
KZ
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A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek
sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik
mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat
partnereként számos lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez.
Munkatársaink együttműködése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen
tartjuk mozgásban a világot.
2017
éviévi
projektjeink
további
260
kolléga
felvételét
teszik
szükségessé,
ezért az
2017
projektjeink
további
260
kolléga
felvételét
teszik
szükségessé,
ezért az

LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.

NYÍLT NAPOT
szervez
2017. február 16-án 15:00 órától,
melyre várunk minden érdeklődőt!
Helyszín: Munkavállalói Ügyfélfogadó Centrum
A nyílt nap tervezett programja:
 gyárbemutató prezentáció
 termékismertető
 gyárlátogatás

 szimulációs állomásokon szerelési feladatok kipróbálása
E-mail: karrier@schaeffler.com
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
Szombathely, Zanati út 31.
Tel.: +36 94 588 100
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Kávészünet Horváth Klára doktornővel
Sikeres vagy áldott életet kívánsz?
KÁ V É SZ Ü NE T

A nappali ajtófélfáján filctoll jelöli az unokák
cseperedését. Sábának, a kis bichon kutyának külön fotelje van. Beszélgetésünk során
is kiköveteli a törődést, simogatást, egy idő
után jólnevelten kikéredzkedik. A méretes
cserépkályha még nem hűlt ki tegnapról,
a közelébe telepszünk felidézni Horváth
Klára doktornő, a város egyik meghatározó személyiségének, ifjúsági orvosa életének főbb eseményeit. Az általános iskolás
kortól kezdődően a 20 éves korú tanulókig
bezárólag látta el az egykori Kossuth iskola
épületében a város tanulóifjúságát. Pécsett
született, ott járt iskolába, ott végezte az
orvosi egyetemet, otthon lakott a szülőkkel,
ahol mindig a „kislány” maradt. Öt generációs családjuk volt, együtt éltek a dédszülők, a nagyszülők, a szülőkkel a gyerekek,
majd ők is hazavitték a gyerekeiket. Ketten
vannak testvérek, Miklós öccse is orvos, fülorr-gégész, náluk lakott Kőszegen, amikor
szigorló orvos volt Szombathelyen. Nevelőapjuk azt mondta: – édesapátok meghagyta a háború kezdetén édesanyátoknak,
hogy mindkét gyerekből orvos legyen, mert
azok halnak meg utoljára a háborúban. Ő
mégis úgy halt meg, hogy soha nem fogott
fegyvert, egyenruhája sem volt, hadsereg
élelmezési felelős tisztként szolgált, a Rózsadombra szállítottak kenyeret, amikor
amerikai bombatalálat érte őket. Kétdiplomás ember volt, már 20 évesen elvégezte
a Mosonmagyaróvári Akadámiát gazdászként, mivel nem kapott állást, elment Pécsre jogot hallgatni. Jogász végzettsége Budapestre, a Hangya Központban sodorta. Majd
Somogyországban Tab mellett lett gazdatiszt. A kis Klára előbb lovagolt, mint járt.
Édesapja pólyástól ölbekapta és vágtatott
vele. Álmában gyakran előjön ez a kép, repül, lovagol, száguld. A legkisebb fia, Balázs
egészen a deutschlandsbergi busztragédiáig lovagolt, amikor három csigolyája eltört.
Csak mostanában kezdhette újra a nyergelést, az ő nagyobbik fia úszik és lovagol is.
– Hogyan került erre a vidékre doktornő?
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– Pécsett az egyetem hirdette meg 1966-ban
a szombathelyi állást tüdőbelgyógyászatra
Kámonba. Oka volt annak, hogy idekértem
magam, a család ugyanis úgy tervezte, hogy
majd én fogom ellátni a nagycenki, nagylózsi
és soproni rokonokat öregségükre. Az öcsém
visszamegy Pécsre és az ottaniakat látja el. Így
van most is, van egy temetői szettje és a sírokat
gondozza. Lassan így vagyunk mindketten, neki
is, nekünk is a temető gondozása maradt. Megérkezve Szombathelyre, az igazgató, Szvoboda
Jenő azzal fogadott, hogy kislányom, inkább

menjen el röntgenesnek, laborosnak, vagy
KÖJÁL-osnak. Mondtam, hogy én betegágynál
szeretnék dolgozni. Mire ő, jó akkor maradjon
itt és keressen valahol magának állást. Kiderült,
hogy addigra már a minisztérium mindenütt
zárolta a tüdőorvosi állásokat, mondván, hogy
meggyógyultak a tüdőbetegek. Csak az egyetem
nem tudott erről. Két órán belül volt albérletem a
szovjet laktanyával szemben. A bérletért 400 Ft-

zik Gáborral, aki Zalaegerszegen katonáskodott.
Szombathelyen vártam őket. Leszállva a vonatról,
felismerve a helyzetet, elhúzta a táskája cipzárját,
kivette a csokor szegfűt és átadta élete egyetlen
csokrát édesanyának. Egyházi esküvőnk Sopronban – mert Lózshoz és Cenkhez is az volt közelebb
–, a polgári pedig Nagycenken volt. Esküvőnk
napján hazajöttünk Kőszegre, háromszobás lakást
kaptunk a Városház utca 5. szám alatt az emeleten. A három egymásba nyíló csillagparkettás
szoba maga volt a mennyország. Akkoriban
kezdte a város építeni az orvoslakásokat, mi is
megpályáztuk. A mai nappalink betegfogadóként
funkcionált. Fent egy ekkora és egy kisebb szoba
van. Mi laktunk a kicsiben, a négy gyerek meg a
nagyban. Kezdetben körzeti orvosként működtem
67-től 74-ig. Egyszer éjszaka Ólmodra kellett
mennem halottszemlére, de hát az egy határsávon belüli település volt, a kiskatona az ideiglenes
lakcímemmel nem engedett be, mondtam, akkor
hozzák ki a halottat. Erre úgy megijedt, hogy beszaladt a parancsnokhoz és felnyílt a sorompó.
Visszafelé jövet láttam a még mindig rémült arcát.
– Nyugdíjban még volt nyolc évnyi aktív gyógyító időszaka.

ot kellett fizetni. A fizetésem 1250-et jelentett, az
éjszakai ügyelet 300-at ért. A szekrénynek nem
volt ajtaja. Fűtés sem volt. Rettenetesen fáztam,
hajnalonta bementem az ügyeletre és beültem
a forró kádba melegedni. Akkor még Kőszegen
is megvolt a tüdőkórház. Ügyeletben 6-6 napot
töltöttem bent a kórházban, az Erdei Iskolában
Szombathelyen és itt Kőszegen. Láttam, hogy
itt folyó is van, hegy is van, elhatároztam, hogy
nekem ez kell. Egy évig dolgoztam a kórházban
tüdőgyógyászként, 1967-re meglett a kőszegi állásom. Ittmaradtam. Itt lett családunk. Ma
is innen jár a két fiúnk Szombathelyre, Péter a
Martineumban igazgató, Balázs a Hevesiben
szakoktató tanár. A két lányunk itthon dolgozik,
Eszter gyógyszerész, Ildikó pedig nevelőtanár a
Gyógyban. Az itteni kórház utókezelő intézet volt,
mint orvosnak nem sok teendőm akadt. Esküvőm előtt két hetet ügyeltem egyfolytában, hogy
összeadjanak bennünket Sopronban. Ugyanígy
tett Gábor is a soproni patikában.

– Előtte másfél évet ingáztam édesanya és
Kőszeg között. Az utolsó félévben egyfolytában
lenn voltam Pécsett. Visszajőve, kérték, hogy
folytassam a munkát, mert a két iskolaorvosnak
túl sok még az én reszortomat is ellátni. Még
nyolc évig csináltuk az oltásokat, minden évben
minden gyereket leszűrtünk. Elláttuk őket. Nagyon jó asszisztenseim, védőnőim voltak, akikkel
ezt a hatalmas munkát el tudtuk végezni.
– Férje, úgy ahogy Ön a betegei, ő a gyógyszertár szenvedélyes szolgálója volt.

– Gábor imádta a munkáját. Három ízben is kint
járt tanulmányúton az NDK-ban, hogy egy mintagyógyszertárat hozzon létre. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet szaktanácsadója volt, elismert
szaktekintély. Egyetemi oktató gyógyszertárként
is számon tartották. Közben Leisztinger Tamás
felvásárolta a patikákat, ellehetetlenítve a fejlődésüket, működésüket. Gábor meg akarta venni a
Küttel Gyógyszertárat, de nem adta el neki. Pedig
szakmai pontok alapján neki járt volna, meg hát
elővásárlási joga alapján is. Ő igazából a rendszerváltásba halt bele, mert mindent úgy a szívére
tudott venni. Egy reggelre nem ébredt fel, egyszerűen leállt a szíve.Talán kárpótlás a lelkének, hogy
fentről látja: Eszter lányunk folytatja a szakmát.

– Klára doktornő férje Maurer Gábor, kitűnő
gyógyszerész a Küttel patikát vezette.

– Doktornő gyakran megfordul az Isteni Ige
Társasága környékén.

– Szigorló orvosként Nagycenken laktam a
nagynénémnél. A buszra Gábor Nagylózson
szállt fel. Látásból ismertük egymást. Együtt
szálltunk le. Ő a földszinten a patikába sietett,
én meg az emeletre, az osztályra. Egy év után
tudtam meg, ő kicsoda. Megismerkedtünk, bemutatott a szüleinek, amiért engem édesanyám
letolt levélben, ők a fiút még nem is ismerik, én
meg már voltam náluk. No, eljött édesanyám,
nem is sejtve, hogy ugyanazon a vonaton uta-

– Teljesen civil szerepem van. A lelkigyakorlatra érkezők regisztrációját végzem. Sajnos egyre ritkábban, mert kevés mostanában Kőszegen a cursillo.
Klára doktornő gyakran feltette a kérdést
magának – Füle Lajos költő után szabadon
–, sikeres, vagy áldott életet kívánsz? Mert
ritkaság az, bárhogy is szeretnéd, hogy a
kettő szépen összeessék. Kívülről nézve,
úgy tűnhet, egyiknek sem volt híján.
Kiss János

Az SOS gyermekfalu tervei
A képviselő-testület Kőszeg város
településrendezési tervének módosításával lehetőséget adott az
SOS Gyermekfalvak számára, hogy
a tulajdonában lévő területet – az
építésekre vonatkozó előírások
betartásával – hasznosíthassa. Az
ülésen Rába Kálmán kérdésével
aggodalmát fejezte ki a gyermekfalu jövőjét illetően. A válaszok
miatt kerestük meg Gagyi Róbert
területi igazgatót, aki közel egy éve
tölti be ezt a pozíciót, és húsz éve
dolgozik a gyermekvédelem területén. A Kőszegen lévő SOS gyermekfaluban jelenleg 11 házban 75
gyermeknek biztosítanak otthont a
nevelőszülők. A 12. házat egy háromgyermekes család bérli. Az SOS
a gyermekfalu átalakításával azt
szeretné elérni, hogy a gyermekek
integrált lakókörnyezetben, városi
családok gyermekeivel együtt nevelkedjenek.
– A Kőszegen lévő SOS gyermekfaluban olyan veszélyeztetett gyermekek élnek, akikről szüleik nem
tudnak gondoskodni. Többnyire
elhanyagolás, a szülők szenvedélybetegsége, bántalmazás miatt
kerülnek hozzánk – mondta Gagyi
Róbert igazgató. – Évről évre több
lesz a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyerekek száma,
közel 23 ezren élnek szülők nélkül.
A veszélyeztetett gyerekek száma
még ennél is több: 140 ezren élnek
olyan körülmények között, hogy ki
is emelhetik őket a családból, ha
nem javulnak az életkörülményeik.
Az ideális az lenne, ha idejében sikerülne beavatkozni és megakadályozni a családok széthullását. Ezért
Kőszegen hamarosan programot
indítunk, amely a fiatal anyákat segíti a gyermeknevelésben. Nemcsak
a gyermekfaluban lakó, de a körzetünkben élő, veszélyeztetett gyermekekért is felelősséget vállalunk.
– Egyre több nevelőszülőre lenne
szükség?

– Igen. Jelenleg 5500 nevelőszülő
dolgozik az országban, de ennél
jóval többre lenne szükség. 2014.
január 1. óta ugyanis minden
12 évesnél fiatalabb gyermeket
nevelőszülőnél kell elhelyezni. A
jogszabályok szerint egy család öt
gyermeket nevelhet, ha van saját

gyermek is, akkor hat lehet a létszám. A törvény szigorúan meghatározza a feltételeket. Az SOS
gyermekfalu is rendszeresen keres
nevelőszülőket, akik az alapítvány
tulajdonában lévő házakban nevelik a gyermekeket. A jövőben
szeretnénk bővíteni nevelőszülői
hálózatunkat, és keressük azokat a
jelentkezőket Kőszegen és környékén, akik a saját házukban is vállalják a gyerekek gondozását. Ezzel is
az integráció felé haladunk.
– Mit jelent az integráció?
– Az előbb említett külsős bővítés
mellett megmaradnának a gyermekfalu területén lakó mostani
SOS családok is, ám szeretnénk a
meglévő házakat átalakítani úgy,
hogy több lakás jöhessen létre és
az üresen álló házakba, lakásokba
a helyi lakosok költözzenek be.
A nálunk nevelkedő gyerekek jelenleg kissé zárt közösségben élnek, hiszen annak ellenére, hogy
ugyanabba az iskolába/óvodába/
közösségbe járnak, mint kortársaik,
idejük jelentős részét a többi SOS
gyermekkel közös környezetben
töltik el. Aki gyereket nevel, az tudja, hogy a nevelést, a személyiség
fejlődését a mindennapok tapasztalatai alakítják. Nagyon fontos,
hogy a nevelőszülőnél élő gyerekek
a leghétköznapibb helyzetekben
találkozzanak olyanokkal, akik
saját családjukban nevelkednek.
Az SOS-es gyerekek az átalakulás
után a helyi lakosokkal együtt, közvetlenül egymás szomszédságában
élnek majd. Meggyőződésünk,
hogy ez az integráció jobban segíti
felkészülésüket az önálló életre.
– A családok fenntartásához jövedelemre van szükség. Hogyan
működik ez a nevelőszülőknél?

– Minden nevelőszülő munkaviszony keretében végzi a feladatát,
a gyermekek ellátására fordítandó
pénzösszeget kap. Az állami támogatás nem fedezi a teljes költséget,
ezért az SOS alapítványa ezt az
összeget kiegészíti az adománygyűjtésből, illetve nemzetközi támogatásból származó bevételeivel.
Ez utóbbinak mértéke a következő
években folyamatosan csökken.
– A nemzetközi támogatás csak
csökken, vagy megszűnik?
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– Folyamatosan csökken. Terveink
szerint 2020-ra teljesen önfenntartóvá válunk. A nemzetközi szervezet
úgy ítélte meg, hogy Magyarország
gazdaságilag kedvező helyzetben
van más országokhoz képest, stabil
a jogrendszerünk és a gyermekvédelmi feladatok finanszírozása is
részben megoldott, ezért a veszélyeztetett gyermekek ellátását saját
forrásból fogjuk megoldani.
– A majdan megszűnő támogatások miatt kérték az önkormányzatot, hogy a kőszegi SOS
gyermekfalu területét hasznosítani tudják?

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

fontos, ha sikeresen akarjuk kivezetni a fiatalokat a felnőtt életbe. A képviselők a döntésükkel a
beépíthetőséget szabályozták. Erre
a célra kialakítottunk egy koncepciót, amihez befektetőt keresünk.
A kőszegi átalakulás tervezésébe
a kezdetektől fogva bevonjuk a
város döntéshozóit és a szakmai
partnereket. Fontos szempont,
hogy kapcsolódni tudjunk a város
hosszú távú stratégiai fejlesztési
célkitűzéseihez.
KZ

– A meglévő területünk egyben
erőforrást is jelent, a kieső nemzetközi támogatás miatt racionalizálnunk kell a működésünket.
Ráadásul a nemzetközi szakmai
tapasztalatok is azt mutatják, hogy
az integrált lakhatás a gyermekvédelemben élőknél kiemelten

GA Z DA SÁ G
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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

Röviden a zöldhályogról
A zöldhályog (glaukóma) látáskárosodást vagy akár vakságot is okozó alattomos szembetegség, nem tévesztendő össze a szürkehályoggal,
hiszen zöldhályog esetében nem a szemlencse elhomályosodásáról van
szó. A zöldhályog több betegség összefoglaló elnevezése, melyek közös
jellemzője a szem hátsó részében található látóideg károsodása. Ez az
ideg szállítja az információt a retinából az agyba, lehetővé téve ezzel a
látás folyamatát. A betegség hátterében a szem belső nyomásának megemelkedése áll. A szemnyomást a szemben található folyadék: a csarnokvíz termelődése és elfolyása közötti egyensúly alakítja ki. Amennyiben az
elvezetés valamilyen akadályba ütközik, felborul az egyensúly, és megnő a
nyomás. A nyomásemelkedés okozza a látóideg károsodását, és ezzel a látás romlását. Zöldhályog bárkinél kialakulhat, előfordulását számos tényező befolyásolhatja (pl.: családi örökletesség, szemsérülés, szemműtét, cukorbetegség, magas vérnyomás, nagyfokú rövidlátás stb.).Világszerte a 40
év feletti lakosság kb. 2%-át érinti. Az előbb említettek kapcsán fontosnak
tartom akár szemvizsgálattal egybekötve vagy panaszmentesség esetén
is, az összetett glaukóma szűrés részeként, a szemnyomás rendszeres ellenőrzését, szükség esetén szemfenék illetve
kiegészítő vizsgálatok szükségességét. Így időben felismerhető a zöldhályog bármely formája
és megfelelő kezelésével elkerülhetőek szövődményei és következményei.
Érdeklődjön Főtéri Üzletünkben, állunk szíves
rendelkezésére.

Folytatódik multifokális lencse és
szemüvegkeret akciónk:

30% kedvezmény!

Kőhalmi-Szalay Mónika

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

7

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X . É V F O LYA M , 2 . S Z Á M

2017. FEBRUÁR 14.

A KT U Á LI S

Párlatnap

Pálinkaverseny eredményei

Az I. Páratlan Párlatnapot
megelőzte az a versengés,
mely során minősítéssel
jutalmazták a benevezett
italokat.
Almatermésű-,
csonthéjas-, szőlő-, törköly-, bogyós-, vad és erdei
gyümölcs-, valamint ágyas
pálinkák és likőrök kategóriában lehetett nevezni.
Az első alkalom mindig sok
tapasztalattal is jár. Pócza
Zoltán igazgató úrtól kaptunk tájékoztatást. „Alapvetően a tanulság az, hogy
kevés kőszegi és Kőszeg környéki
nevező volt. Szerettük volna elérni, hogy legalább a borpárlatból,
a törkölyből, szőlőből minél több
minta érkezzen, hiszen a rekonstruált lepárlóban is – feltehetően
– az volt az alapanyag. Elmondhatjuk ugyanakkor, hogy Rátz Mónika pálinkamester szervezésének
köszönhetően nagyon sok olyan
bérfőzde jelent meg, amelyek zsűriként is közreműködtek.”
Külön is érdemes kiemelni Barabás
Attilát (a képen Pócza Zoltánnal). A
neve többször is szóba került, ő a
program egyik támogatója, a Győri
Likőripari Zrt. vezérigazgatója, de
„főként” kőszegi, egykori jurisichos diák. Számos új kapcsolat is
kialakult, melyek lehetővé tették a
nagyszámú nevezést. Fantasztikus
szám: tizennyolcféle gyümölcsből
készült pálinkát kóstolt a zsűri.
Megtudtuk azt is, hogy nagy különbségek voltak a magán- és
bérfőzők, valamint a kereskedelmi

KŐSZEGI TERÜLET
Ágyas pálinkák: Pócza Zoltán –
oklevél • Kondics Botond – ezüst.
Almatermésűek: Kondics Botond
– oklevél • Kovács Tibor (Lukácsháza) – bronz • Reményi Tibor
(Velem) – ezüst, (mindkét mintára).
Borpárlat: Kampits Ernő – olevél
• Pócza Zoltán – oklevél • Pócza
Zoltán – ezüst

céllal párlók között, azonban „nem
minden esetben a kereskedelmi főzők lettek a legjobbak”. Összegzéskén elmondható, hogy általában
megmutatkoztak a technológiában
kialakult különbségek.
Újabb alkalommal bővült a kőszegi rendezvénynaptár. Az idei
párlatnap valaminek a kezdete.
(Még a nap is kisütött.) Várhatóan
további kutatások következnek.
A legfontosabb talán az, hogy „a
téma felvetésre került, és én, mint
közművelődési szakember ezt tartom fontosnak, aztán majd jönnek
a szakemberek, aki több oldalról
megvizsgálva bemutatják az eredményeket” – mondta Pócza Zoltán.
TáF.

Csonthéjas: Antal Tibor – oklevél
• Buza Gábor – ezüst • Reményi
Tibor – bronz • Buza Gábor – ezüst
• Gyarmati Ákos (Lukácsháza) –
ARANY – cigánymeggy.
Likőr: Kovács Tibor (Lukácsháza)
– oklevél • Gelencsér Ildikó (Cák)
– bronz • Gelencsér Ildikó (Cák)
– ARANY.
Szőlő: Alasz László – ezüst.

Huber László, Gelencsér Ildikó és Rátz Mónika

Terjesztés
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Kedves Olvasó! A téli hideg
időben is elvitték Önökhöz a
terjesztők a Kőszeg és Vidéke
példányait. Tudjuk, hogy nem
kapta meg mindenki. A reggeli
órákon kívül elsődlegesen délután teszik a postaládába az
újságot. Ellenőrizze, és vegye ki
estefelé! A hiányosságot jelezze
a 2. oldalon található elérhetőségen a megjelenést követő 3.
naptól. A következő lapszám
március 14-én jelenik meg.
KZ

Rigips normál gipszkarton 12,5 mm vastag (2000x1250 mm)
Rigips impregnált gipszkarton 12,5 mm vastag (2000x1250 mm)
Rigips tűzgátló gipszkarton 12,5 mm vastag (2000x1250 mm)
Rigips impregrált tűzgátló gipszkarton

1.233 Ft/tábla
bruttó 1.970 Ft/tábla
bruttó 1.600 Ft/tábla
bruttó

12,5 mm vastag (2000x1250 mm) bruttó 2.371

Ft/tábla

(Az akció 2017. február 28-ig érvényes!)

A lepárló
Az 1. Páratlan Párlatnapon Ilon
Gábor régész tartott előadást a
„Borpárlat készítése és fogyasztása
1532 körül a kőszegi várban” témakörben. A kutatásokon alapuló
összefoglalót tesszük közzé.
•
A belsővár északi, gótikus palotája,
az 1960–62-ben a feltárást irányító Holl Imre (1924–2016) régész
szerint az 1280-as években épülhetett. Ennek ma, csak díszes déli
homlokzata és bejárati kaputornya
áll, mégpedig az emeletre vezető
üveglépcső és lift mellett, ott ahol
nemrég még Somogyi Győző grafikái függtek. Eztr a palotát az 1532.
évi ostrom során a valószínűleg a
Szultán-dombra és a környékére
telepített török tüzérség döntötte
romba. Hogy egy esetleges későbbi ostromkor az itteni betörést
megakadályozzák – talán Jurisics
Miklós parancsára – a palota megmaradt és a vár külső fala között a
romokat és az odahordott korabeli
szemetet (benne töredékes és ép
tárgyak voltak, pl. cipőtalp, fakanál,

gyűszű, kályhacsempe, sarkantyú)
több rétegben elegyengették. Egy
ilyen réteg a régész mindenkor és
hőn vágyott kincsesbányája!
Holl Imre a régészeti ásatás során az
1532. évi ostromot követő 15. század végi – 16. század első negyedére, valamint a 16. század első felére
keltezhető két rétegben cserépből
készített lepárló (desztilláló) eszközök
töredékeit találta meg. A korábbiban
legalább öt, kívül-belül sárgás-zöldes mázas, bekarcolt hullámvonallal
díszített példány darabjait. A későbbiből is több, de nem megállapítható
számú és mázatlan darab töredékeit
emelték ki a munkások.
A tárgyat a korabeli nyomtatott
könyvekből, így például Agricola
1556-ban megjelent munkájából
is, jól ismerjük. Alsó részébe, ami itt
Kőszegen tál alakú, öntötték bele a
borseprőt (1641: Németújvár) vagy
a csígerbort. Ez alatt – egy kemencébe építve, vagy arra téve – égett
a tűz. Az elpárolgó gőz a ráillesztett
felső, hideg, harang formájú elem
felső részén csapódott le. Az így keletkező párlat egy csövön folyt ki egy
gyűjtőedénybe, miközben tovább
hűlt. A csövet vízen is átvezethették.

2017. FEBRUÁR 14.
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Ha valaki kicsit is járatos a pálinkafőzésben, azonnal felismeri a módszert. A borpárlat ugyanis a pálinka
elődje. A pálinka, még a 17. századi
Magyarországon is árpából készült,
s majd csak később lesz jellemző a
gyümölcs alapanyag.
A borpárlat a 13. századtól már
jól ismert az írott forrásokból, mint
elsősorban gyógyászati (aqua vitae
= életvíz), de élvezeti cikk is. Egy
Dániában feltárt, a 14. század első
feléből származó lepárlóból a kísérleti régészeti gyártás eredményeként – ahol a csövet vízzel is hűtötték, mert erre utaló töredékek is
előkerültek – 70 %-os párlat folyt
ki. Egy 1597. évi Libavius recept
szerint az eredmény egy cseresznyevíz esetében 20–25 %-os alkoholtartalmú nedű volt. Hatását egy
nürnbergi orvos levelével (1493)
példázom: „Mivel mindenki ráka-

zonyosan gyümölcspárlatok, nagy
valószínűséggel borpárlatok készítésére használták. Az egyik kőszegi
desztilláló méretarányos rekonstrukcióját Udvardi Balázs jáki fazekas, a Savaria Múzeum kerámia
restaurátora készítette el.
A borpárlatok fogyasztása kisméretű, szűkszájú üvegpalackokból
történt. Ilyenek töredékei is előkerültek a desztillálókat rejtő szemétből, de ismertek már a 13. századi
Buda és Sopron rétegeiből is. Az
ilyen üvegek még későbbi létezését
a rohonci patikaház (1634) adatai
is megerősítik. Hazánkban a 17.
században a főurak körében kezd
elterjedni az üveg borospoharak
divatja, ami majd lassan felváltja
az üvegpalackokat.
A nedű hatásáról és használatáról
álljanak itt Apor Péter 1736-ban
papírra vetett sorai: „… a reggeli

pott az aqua vitae ivására, szükséges lenne kinek-kinek észben
tartania, mennyit engedhet meg
magának belőle, és megtanulnia,
hogy ha úriember módjára akar
viselkedni, akkor teherbíró képessége szerint igyék.”

italt hívták aquavitának, vagy
tiszta égettbort ittanak, honnan is
az úrasszonyok apró pincetokokban, úgy nemes- és főasszonyok
is úgy kínálták, s kivált az idegen
embert. Vagy penig égettbort töltvén tálban, azt megmézelték...”

A kőszegi lepárló készülékeket bi-

Ilon Gábor, régész
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Ízletes és boséges menü minden nap!
Házhoz szállítva csak

800 forintért!
Az ebédet minden nap legkésőbb 13 óráig házhoz szállítjuk!
Megrendelés és további információ: 30/268-27-17 | Az étlapunkat megtalálja a honlapunkon:

www.justfood.hu
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439

2017.
02.16-02.18.

Csirkeszárny

849

Fornetti Hot-Dog

előhűtött vagy fagyasztott

ft/kg

199

Idared Alma

ft

FFB Üdítőital

Vadcseresznye
vagy Sárkánygyümölcs
vagy Illatos szőlő
vagy Fekete tea
vagy Citrus Menta vagy Alma
500 ml, 498 Ft/l

I.o.

Sertés apróhús

499

2017.
02.23-02.25.

ft/kg

Csirkecomb egész
előhűtött vagy fagyasztott

159

ft/kg

2017.
02.15-02.28.

349
Tena
Napraforgó
Étolaj 1 l

129

ft

Porcukorr

0,5 kg, 318 Ft/k
Ft/kg
kg

Se
rté
sM
áj

150 g, 1060 Ft/kg

249

ft/kg

239

159

ft/kg

ft

ft

Fornetti
Extra Sajtos Rúd
120 g, 1075 Ft/kg

299

Coop Disznósajt
Nyelvkockával

999
negyedelt, vcs.

ft/kg

1399

ft/kg

699

ft

Magyar
Túró

250 g, 1196 Ft/kg

ft/kg

Kométa
Mindennap Finom!
Felvágott
Olasz vagy Bécsi

109
Szatmári
Finomliszt
BL55, 1 kg

Babati Lecsókolbász

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

ft

ft
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Iparosok közgyűlése

Fegyelemre intenék

A Kőszeg és Vidéke Ipartestület január 27-én tartotta az évértékelő
közgyűlését. Szőnye József lemondott az elnöki pozícióról, a feladattal Kiss Pétert bízták meg az iparosok. Alelnöknek Harsányi Zsoltot
választották.
Szárnyas János a határon átnyúló
Regionet Compatitive sikeres pályázatról beszélt. Az iparosok 95%os támogatással 132 100 Eurót
nyertek, amelyet négy – osztrák/
magyar – húzóágazatra kívánnak
felhasználni. Ezek közül a kőszegiek a fémipart választották. A pro-

jekt lényege, hogy négy-öt vállalkozás/vállalkozó kapcsolatának a
kiépítése konkrét együttműködések
kialakításával. Az első évben hatmillió Ft kiadást jelent az ipartestületnek, amelyet az elszámolás után
visszakapnak.
A tájékoztatóban elhangzott, hogy
elkezdték a székház felújítását,
amelynek várható költsége kétmillió forint. Új hírként jelentették be,
hogy Dobrádi Mónika bérbe veszi a
Boszorkánykonyhát, és márciustól
már várják a vendégeket.
KZ

Egy sétáló, járókelő jelezte, hogy
a kőszegi hegyen a parkolókban,
a pihenőknél nincs szemétgyűjtő
elhelyezve, és nincs hova tennie a
szemetét.
Szeméttárolókra azért nincs
szükség, mert alapvető cél, hogy
mindenki vigye haza a saját hulladékát. Vigye haza, és a tavasz ne
azzal kezdődjön, hogy a természetvédők összegyűjtik a mások
által eldobott csomagoló anyagokat.
Ne halmozódjanak a cigarettacsikkek az üzletek előtt, a padok

környéken, a járdákon. A fehér
hó a járdákra dobott csikkeket
eltakarta, de aztán újra szem elé
került. A cigaretta először a tüdőt
rombolja, aztán a környezetet.
Az a kérdés, örülnek-e ennek a
nemdohányzók, és még nagyon
sok, rendet szerető dohányos. Ki
söpri össze a cigarettavégeket?
Ezt már egy dohányos olvasó kérdezte. Szerinte sok helyre – bejárati ajtókhoz, járdákhoz – kirakott
hamutálak fegyelemre intenék a
rendetlen társakat.
KZ

Soha nem akartam lasszóval az
ipartestületbe húzni az embereket. Úgy vélem, olyan munkát kell
végezni, hogy a tagok maguktól
jöjjenek közénk. Hittem abban,
hogy a tagokban van akkora
tenniakarás, amely az ipartestületet életben tartja.
Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor a saját házunkban voltunk
albérlők. Székházunkat 1993ban kaptuk vissza. Köszönhető
mindez az akkori polgármesternek és a képviselő-testületnek.
A székház visszaszerzése megváltoztatta a kőszegi ipartestület
életét. Öröm volt mindenkivel
együtt dolgozni, Kőszeg város
életének részesévé válni. Lelkiismeretesen és aktívan vettünk
részt mindenkor az Ostromna-

pokon, a szüreti felvonuláson, az
Orsolya-napi vásáron. Köszönöm
mindenkinek, aki ezekből a programokból részt vállalt.
Most háttérbe vonulok, az örökös tiszteletbeli elnöki címet

tisztelettel megtartom. Mindenkinek megköszönöm az eddigi
támogatást. Minden jót, erőt és
egészséget kívánok mindenkinek
a magánéletben, és sok sikert a
gazdasági életben!

Monológ
Elmondta Szőnye József január 27én a Kőszeg és Vidéke Ipartestület
közgyűlésén, amelyet jegyzőkönyvben rögzítettek.
– Bejelentem, hogy elnökként
elérkezett utolsó közgyűlésem.
Amikor erre készültem, arra gondoltam, ha az elmúlt 28 évemnek
mindegyikéről csak egy percet beszélnék, már elvenném másoktól
az időt. Ezért írásos beszámolómat nem olvasom fel. Úgy vélem
az a bölcs döntés, hogy beszéljen
helyettem a múlt és azok, akik
most itt vannak, és akik ebben a
munkában részt vettek. Véleményem szerint a 2016-os évben is
nagyon aktív volt az ipartestület.

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK
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VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
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Drága az ingyenesség

A kerékpározás

Decemberben a Hulladékudvarban gúlákba rakva tornyosodtak a szelektíven gyűjtött sárga zsákok. A válogatást végző sárvári cég felmondta a
szerződést, így nem történhetett meg az elszállítás. Január közepén már a szokásos mennyiséget
tárolták. Sopronban lévő szolgáltatóval kötötték
meg a szerződést, így 50 km távolságra szállítják a válogatásra váró, hasznosításra alkalmas
hulladékot. A kérés változatlan és egyre sürgetőbb, hogy a flakonokat, az összenyomható szelektív hulladékot „Mindenki Tapossa Laposra!!!”.
Mindez fizikai teljesítményt nem igényel, csak
környezettudatos magatartást. Gondoljon mindenki arra, hogy egy 30 grammos üres flakon
másfél liter térfogatot foglal el a sárga zsákban,

és emiatt gyorsan megtelik, alig lesz súlya, mert
levegő tölti ki. A levegőt kell Sopronba szállítani.
Mi lenne, ha ezt a költséget a lakosságra, illetve
az étteremi szolgáltatást végző vállalkozásokra
terhelnék rá, az össze nem préselt flakonok miatt. A szelektív gyűjtésért a szolgáltatást igénybe
vevő – törvény által szabályozott módon – egy
fillért sem fizet. Drága az ingyenesség, sok pénzbe kerül!
Fontos kérés az is, hogy a sárga zsákokba csak
az oldalára ráírt hulladékot tegye bele mindenki. A kommunális hulladékát mindenki a saját
kukájába tegye! A jó szándék, a figyelmesség
ebben az esetben is aranyforintot ér!
KZ

Nincs még itt a szezonja. Munkába mégis sokan kerékpárral járnak reggel és este. Ha nincs
lámpa, világítás, fényvisszaverő a biciklin, akkor
a kerékpáros az életét kockáztatja. Akkor is,
ha gyenge fény – alig láthatóan – villog valahol. A balesetet követően az autóst így is, úgy
is megbüntetik. „Használhatja” a börtönben a
facebookot, és majd valamikor szabadul. A kerékpáros, aki élete végéig tartó maradandó sérülést szenvedhet, annak ez nem jóvátétel. Legyen mindenki óvatos, nyáron is a sötétben való
kerékpározásnál. Különösen a főutakon, netán
a 87-en. Ha a biciklista történetesen postás, akkor is figyelnie kell a biztonságra.

Munkacsarnok!?

ta fejlesztési központként. A megépítendő munkacsarnok más sportágaknak is lehetőséget ad
a felkészülésre, és szolgálja az oktatás céljait is.
Indok volt az is, hogy a Bersek illetve az Árpádházi iskolában már a korábbi években tanóra
szerint megkezdődött a kézilabda oktatása.
Több építési ciklusban országosan 60 munkacsarnok épülhet meg, típustervek alapján százötven, háromszáz, illetve nyolcszáz nézőszám
befogadására alkalmas méretben. A Kőszegre
tervezett háromszáz nézőszámú csarnok része
lesz a mobil lelátó is, ennek lebontása esetén
nagyobb lesz a sportolásra alkalmas terület.
Minden változatban a kézilabda pálya mérete
megfelel a nemzetközi szabványnak, a sportoláshoz és a versenyek lebonyolításához rendelkezésre állnak a szükséges kiszolgáló helyiségek.
A Jurisich Miklós Gimnázium számára pedig
különösösen hasznos lesz az oktatást is szolgáló
munkacsarnok.
2016. március 31-én háromszáz nézőszámot

Amikor január 26-án a képviselők a gimnázium
420 milliós Ft-os energetikai beruházását tárgyalták, hangzott el a következő mondat: „már
csak a kézilabda munkacsarnokról szóló döntés
hiányzik”. Az óhaj figyelemfelkeltő azért is, mert
az elmúlt öt évben közel egymilliárd Ft értékű
beruházás történt a gimnázium épületein. Egy
újabb beruházás lehetősége a sportolási célokat
szolgáló munkacsarnok építése a gimnázium területén. A döntést a Kormány hozza meg.
A munkacsarnok története 2015. évben kezdődött (Kőszeg és Vidéke júliusi szám). A Magyar
Kézilabda Szövetség elkészítette a kézilabda
sport fejlesztési programját. Ennek részeként
kértek javaslatot a megyei vezetőktől olyan
helyszínekre, ahol adottak a lehetőségek a
sportág fejlesztésére. Farkas Ágnes a Vas Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke Kőszeget is javasol-

befogadó kézilabda munkacsarnok beruházásához adott előzetes elvi hozzájárulást a képviselő-testület egyhangú szavazással. Ha a Kormány
meghozza az építésről szóló pozitív döntését,
akkor a jelenlegi futópálya helyén nyúlik a magasba a csarnok. A város biztosítja a területet a
lehetséges beruházáshoz, amely az önkormányzat részéről önerőmentes.
KZ

Keresünk

KŐMŰVES, HIDEGBURKOLÓ,
ASZTALOS és ÁCS
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szakembereket.
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A januári dermesztően hideg éjszakák miatt az Országos Polgárőr Szövetség felhívásban kérte a
tagságot a fokozott ellenőrzésre. A
kőszegi polgárőrök ennek megfelelően végezték a járőrszolgálatot.
Az intenzív ellenőrzés január 6-án
kezdődött. Méhes Lajos tájékoztatása szerint esténként négy fő
olyan helyeket, épületeket keresett
fel, ahol a hajléktalanok minimális
menedéket találhattak maguknak
éjszakára. Alaposan körülnéztek
az egykori strand területén (itt
készült a fotó február 4-én 9.30
órakor), ahol éjszaka a lámpa fé-

nye is alig segítette a biztonságos
közlekedést. A romhalmazok között
senki nem volt, majd egy romos
folyóparti épületben találtak meg
két hajléktalant. A polgárőr a jogszabályok szerint nem intézkedhet,
csak kérést fogalmazhat meg, illetve jelzést ad a hatóságnak. A két
férfit arra kérték, hogy menjenek
be a hajléktalanszállóra. Az is elhangzott, ha nem teszik meg, értesítik a rendőrséget. (Az elmúlt lapszámban arról tudósítottunk, hogy
a hajléktalanszállóra olyan hét fő is
bement, akik korábban az itt meglévő segítséget nem voltak hajlan-

Az időjárás adatai
Kőszeg belvárosához közel működteti Herter Zoltán a saját meteorológiai állomását, amelynek
adatai megjelennek a www.idokep.
hu honlapon, valamint az önkéntes
adatrögzítő saját honlapján http://
koszegidokep.x3.hu). A rögzített
értekeket felhasználja az Országos
Meteorológia Szolgálat. Ennek feltétele, hogy az adatküldő megfeleljen a szolgálat követelményeinek,
álljon rendelkezésre a szükséges
technika, amelynek tulajdonosa
– néhány apróbb elem kivételével – Herter Zoltán. Tíz éve végzi
az önkéntes munkát, a honlapján
nemcsak a mérési adatokat rögzíti,
hanem néhány napra előre jelzi a
várható időjárást a rendelkezésre
bocsátott program alapján. Akit
a korábbi időszak meteorológiai
adatok érdeklik, megtalálja az öszszefoglaló adatbázisban.
Ebből vettünk ki néhány adatot Kőszeg csaknem hómentes hideg teléből. December 28-án hullott le a
városban az egy cm-es hó, amelyből a hegyek többet kaparintottak
meg maguknak. Hószállingózás
jellemezte a január 4 – 7. közötti
időszakot, majd január 30 – 31-én
hólepel fedte be a várost.
Karácsony másnapján a legmagasabb hőmérséklet 11,3 oC volt, az
ünnepek alatt éjszaka -1oC és -4,4
o
C között változott a hőmérséklet.
Szilveszterkor a városban -8,1 oC
hidegben röpítették a rakétákat

dóak igénybe
venni.)
A
polgárőrök
minden feltételezhető menedékhelyet
megvizsgáltak
Kőszegen. Az
OPSZ kérése azt
is tartalmazta,
hogy figyeljenek az egyedül
élőkre. A kőszegiek végigjárták
a város kritikus
pontjait, figyelték a füstölgő
kéményeket. Méhes Lajos elmondta, hogy a tapasztalataik szerint a
rokonok vagy szomszédok a téli hidegben gondoskodtak arról, hogy
ne kerüljön veszélybe senki sem.
A polgárőrök veszélyeztetett személyről nem kaptak tájékoztatást,
ők sem látták szükségét annak,
hogy feltegyék a kérdést: „miben
segíthetünk?”
A kőszegi polgárőrök nemcsak

A KT U Á LI S

„Miben segíthetünk?” – nemcsak Kőszegen

Kőszegen, hanem még nyolc településen is ellátják a feladatukat:
Kőszegfalva, Kőszegpaty, Pusztacsó, Nemescsó, Kőszegdoroszló,
Velem, Bozsok, Cák. Nemcsak
az OPSZ felkésére január 6-tól,
hanem az előző időszakban is. A
járőrözést hétköznap, illetve a hét
végeken folytatja a 47 tagú Kőszegi Polgárőrség.
KZ

Tanú az elfogásról
a magasba. Egy kisebb enyhülés
után január 6 – 11. között érkezett meg a hideg tél. Január 11-én
7,43 órakor -14,8 oC-ot mutatott
a hőmérő, az erős mínusz fokok folyamatosan próbára tették az emberi szervezetet. Majd érkezett egy
kicsi felmelegedés, és január 20-án
7,35 órakor már -11,9 oC hideggel
kellett megküzdeni. A város szinte
kiürült, a szombati piacnapról is
csak beszélni lehetett. A kolbászos
árusok kitartottak, de egyik árus
sem akarta csonttá fagyasztani a
pultokon a karfiolt.
Február 4-én erős felmelegedés
érkezett, 14 órakor a + 8 oC-ot
meghaladta a hőmérséklet, 10
órától sütött nap. Egy idősebb férfi
véleménye szerint nem véletlenül
imádták az ókorban a görögök a
napistent.
KZ

Az országos rendőrkapitány, Papp
Károly altábornagy a Kőszegen
tartott megyebál ünnepi pillanataiban, amikor az utcákon mínusz tíz
fok volt, arról beszélt, hogy a határszakaszokon a rendőrök azokban a
percekben is ellátják a védelmi
feladatokat. Arra kérte a bálozókat,
hogy rájuk is gondoljanak!
Úgy tudjuk, nincs kivétel – a
sajtóhírek szerint – minden kapitányságról egy-egy időszakra
vezényelnek rendőröket a határvédelmi feladatok ellátására. Az
ország több pontján elindultak a
határvadász képzések. A novemberi testületi ülésen elhangzottak
szerint a kőszegi Munkaerő Piaci
Pont közvetítésével területünkről
senki nem vállalta ezt a faladatot.
Ennek ellenére intenzív a migránsok elleni határvédelem, amelyről
Kőszegen csak annyit tudunk, hogy
hozzánk, felénk nem érkeznek migránsok. A népszavazás eredménye
is azt mutatja, hogy erre nincs is

„igény”. A kőszegi határátkelőnél
az épületek romokban állnak, az
osztrákok lebontották a régi épületet, de elhelyeztek két konténert,
amely – valószínűleg – bármikor
üzembe helyezhető. Az sem ritka,
hogy magyar rendőrautó várakozik
a határátkelőnél.
Egy kőszegi szemtanú számolt be
a következő esetről. Bajától Szegedig az 55-ös úton autózott, nagyon
közel a szerb határhoz. Erdőszélen,
leágazóknál, megállóknál rendszerint álltak rendőrautók. Traffipaxot
sehol nem látott az utazó. Egy kanyarulatnál, a tanyasi épület kerítése mellett három rendőrautó, és
civil várakozott, amelyet már meszsziről észre lehetett venni. Lassítva,
melléjük érkezve vette észre a tanú,
hogy két sötétbőrű férfi arccal a
drótkerítés felé fordult, kezeiket a
magasba tartva fogták a dróthálót.
A harmadik fehérbőrű ugyanezt
tette. Körülöttük több rendőr állt.
KZ
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Nyugállományúak

Szerelemről beszéltek

Katonaként a legrégebbiek 40 –
45 éve települtek be a városba,
itt alapítottak családot, jól érzik
magukat, és részt vesznek Kőszeg kulturális életében. A Kőszegi
Nyugállományúak Egyesülete 12
éve alakult meg 12 fővel, a jelenlegi taglétszámuk 34 fő. A legfiatalabb 52 éves, legidősebb Varga
Anna (Panni néni) 88 éves.
Az elmúlt évre visszatekintő közgyűlésüket február 24-én tartják
a KÖSZHÁZ-ban, a rendezvényeik
befogadó intézménye a JVMK. Az
Ostromnapok 10. évfordulójának
zárórendezvényén, 2016-ban a
Jurisics-vár külső udvarán Herning
László vehette át Huber László polgármestertől az – elvégzett munkáért kapott – elismerő oklevelet.
Az önkormányzat 2009-ben zászlót
adományozott az egyesület számára.

Egy emberi érzésről, amely nem
minden vélemény szerint örök. A
szerelemről beszélgetett egy nagy
csapat tudományos alapon február
2-án az Ibrahim Kávéházban. A tudományt kutatásai alapján Dr. Sümegi István egyetemi docens, iASK
kutató képviselte. Visszanyúlt a

bizonyitást nyert, hogy az egyszerű,
képzetlen embereknek is van érzelmi élete. Az értékítéletek szerint
a szerelem arra késztet bennünket,
hogy ezért mindent megtegyünk.
A test és a lélek kapcsolata nélkül
nem lehet definiálni a szerelmet, és
szexualításban különbözik a sze-

történelem különböző korszakaiba,
az ókori görög világban a házasság
egy gazdasági közösség volt, ahol a
nőnek jogszerinti követelései voltak
a társával szemben. A közelmúltra
visszatekintve a paraszti világban
a házaságban a szerelem csak a
polgári értékrend hatására jelent
meg. A szerelem megfogalmazását, terjesztését a művészet vállalta
magára, az irodalom, a festészet
alkotásaiban gyakorta jelent meg
az alkotó értékrendje szerint. A tudós kutató egy általános elvárásról
beszélt, miszerint a szerelemtől azt
várják az emberek, hogy boldoggá
tegye őket, és ezért semmi sem
drága. Nem állította azt, hogy a
szerelem minden civilizációban jelent volt, de egy feltételezése szerint
történelmi eredetű. A párkapcsolatra jellemző érzés nem függ az adott
személyek értelmi intelligenciájától.
Amikor erre példaként az elhíresült
Mónika Show-t említette, hirtelen
hangos moraj töltötte meg a kávéházat, de a tudós szavai szerint

retettől. A tudományos megfogalmazását az előadás, a beszélgetés
másfél órájában sem sikerült megadni, de nem ez volt a cél, amelyhez talán újabb évezredekre lesz
szükség. Megfogalmazódtak egyéni
vélemények, amelyeket az előadó, a
Pannon Egyetem docense, iASK kutató nem kívánt cáfolni, azon vitázni,
tiszteletben tartotta a megélt, átélt
és ezáltal formálódó véleményeket.
• A szerelem az, amikor az emberbe belecsap a villám.
• Nekem nem beszéltek a szerelemről, de amikor elért, tudtam, hogy van.
• Én meg azt tudom, hogy mikor
volt.
• Aki nem élte át, az csak beszél
róla.
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) és a Pannon Egyetem
által szervezett „Tudomány a kocsmában” előadássorozat következő
alkalommal a hatalom kérdésével
foglalkozik.
KZ

A városi rendezvényeknek nemcsak
részvevői, hanem aktív szerelői is.
Kiss János altábornagyról tisztelettel emlékeznek meg az évfordulókon. Katonaként viselkednek,
és bajtársi közösséget alkotnak az
Osztrák Veterán Szövetség helyi
Wörterberg-i szervezetével 2008
óta. Minden év novemberében
velük együtt róják tiszteletüket az
Írottkő-kilátónál, az osztrák oldalon a világháborúk hősei előtt.
Az egyesület tagságát baráti szálak
kötik össze, ragaszkodnak ahhoz,
hogy a szabad idejük egy részét közösen töltsék el, ehhez éves terveket
is készítenek. Építik a kapcsolatokat
a város más civil szervezeteivel. Két
nyugállományú – Hernigl László,
Kocsis Zsigmond – a Kőszegi Darabontok aktív tagjai.
KZ

Az Összefogás Kőszegért
Egyesület 2016. nyarán szerelte fel a Diáksétányon a rácsot, amelyre a szerelemesek,
a Kőszeg iránt elkötelezettek
helyezhetik el az „örökké” -t
jelentő lakatot. Február 5-én
34 lakat várta az újabb társakat.
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A Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon bentlakásos intézményként
2001. április 2-án kezdte meg
működését. Az épületet az evangélikus egyház igényelte vissza az
államtól, és a Békesség Háza Alapítvány munkája és anyagi támogatása során jött létre az otthon.
Olyan időskorúak számára nyújt
ellátást, akik egész napos gondozást igényelnek.
Freyler Ernőné, az intézmény vezetője, a kezdetektől irányítja a szakmai munkát. Elmondta, hogy jelenleg 31 férőhellyel működnek. 23
egyágyas és négy kétágyas szobával
rendelkeznek, a legtöbb szoba saját
fürdőszobával felszerelt. A lakók
életkora 67 és 107 év között válto-

zik, az átlagéletkor 85 év fölött van.
Az idősek ellátását 14 fős személyzet biztosítja. Az intézmény 2014től az ISO 9001 minőségbiztosítási
rendszer követelményeinek is megfelel, amely garantálja a magas
szakmai színvonalat. 2016-ban az
intézmény munkatársa, Németh
Tamásné a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház által
adományozott az „Év diakóniai
munkatársa” címet nyerte el lelkiismeretes, szorgalmas, kitartó
munkájáért.
Az otthon foglalkozás-szervezője
tartalmas szabadidős tevékenységekről gondoskodik. Kézműves
foglalkozások, séták, kirándulások,
felolvasások, az ünnepekről való

107. születésnap
Január 25-én ünnepelte 107. születésnapját
Ribnikár Antal a Kőszegi
Evangélikus Szeretetotthon
lakója. Tóni bácsi az ország
legidősebb polgárai közé
tartozik, és feltételezhető, hogy a rangidős, amely
adatok hiányában nem bizonyítható.
A XX. század történelmét
megélt férfi az első világháború idején született, a második világégéskor szabómesterként varrta a magyar
hadsereg ruháit. Kalandokban bővelkedő életét a sok
munka és a mérsékletesség
jellemezte. Erről csak a családi legendárium mesél, mert Tóni bácsi
százhét évvel a háta mögött, már
csak befelé figyel, a környezetével
alig kommunikál. Beteg nem sokszor volt életében. Étvágya kitűnő,
különösen az édességekért rajong.
A társalgóban egybegyűlt ünneplők
forgatagára Tóni bácsi is felfigyelt.
Kőszeg Város Önkormányzata nevében Huber László polgármester
köszöntötte Ribnikár Antalt, viszszatekintett az életútjára, átadta
az ajándékkosarat és a virágcsokrot. Az ünnepségen a családot Tóni
bácsi leánya, Katalin a férjével, és
gyermekükkel képviselték. Tóni bá-

megemlékezések teszik változatosabbá a mindennapokat. A szeretetotthon szoros kapcsolatot ápol
a társintézményekkel, valamint a
városban működő óvodákkal, iskolákkal és zeneiskolával is. Diákok
és a gyülekezet tagjai különféle
önkéntes munkával igyekeznek
segíteni az időseknek. A családias
légkör hozzájárul ahhoz, hogy a lakók valóban otthon érzik magukat.
UA

Köszöntések

A KT U Á LI S

Evangélikus Szeretetotthon

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város idős polgárait születésnapjukon:
Németh Józsefné szül.: Nagy Erzsébet 92 éves; Szeitz Ernőné szül.:
Vider Mária 92 éves; Goda Lászlóné szül.: Gróf Mária 90 éves;
Kendik Gézáné szül.: Döbrössi Klára 90 éves.

csi unokája maga is nagyapa, az
ünnepelt ükunokája egy kisfiú.
Kétségtelen, hogy az Alpokalja
ózondús levegője jól hat az egészségre. A szeretetotthon lakói többségében szépkorúak, közülük is
többen közelítenek már a századik
évhez. A szerető, és értő gondoskodásuk is növeli az életkort.
UA

Lakossági apró
ELADÓ egy 8 kW-os, jó állapotú, fatüzeléses lemezkandalló KŐSZEGEN.
Tel: 0620-381-8014.
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Népes közönség

VIDÉK

Kőszegdoroszló: Február 4-én
tartották a Faluházban a jelmezes
farsangi bált, amelynek
szervezését ezúttal is a
helyi színjátszók vállalták
magukra. A kicsi, barátságos hegyi településből
25 gyermek és felnőtt
öltött magára maskarát.
A nagyszülei falujába ezúttal is visszatért Meggie
a csapatával. Sokat „gondolkodtak” a megjelenített család nevén, aztán
a Kolompár név helyett

„Gáspár család és BATMAN” nevet
választották. Már Kőszegen ijedsé-

Verselő gyerekek
Január 23-án hetedik alkalommal
találkoztak meseíró és versmondó
gyerekek Gyöngyösfaluban, a Dr.
Tolnay Sándor Általános Iskolában.
A Versvarázs rendezvényét szomorú
esemény – a veronai buszbaleset
– árnyékolta be. A jelenlévők egyperces néma csenddel emlékeztek.
A mécses „égjen a veronai áldozatokért, de égjen a deutschladsbergi
áldozatokért is” – hallhattuk a
megrendítő szavakat.
Rozmán László tankerület-igazgató
szólt az iskola fogadókészségéről, a
csillogó tekintetekről, a szeretetről,
amellyel a családtagok és a tanárok felkészítették a gyerekeket. „A
vers: menedék – mondta –, menedék azóta, amióta megismertük az

Ómagyar Mária-siralom sorait.”
Az izgalom ellenére nagyszerű előadott verseket hallhatott a zsűri:
Balogh Józsefné, Balogh Zoltán,
Barityné Házi Ottília, Devecsery
László, Máté Mihályné, Pődör
György és Tóthárpád Ferenc. A
legjobban szerepelő versmondók:
Csonka Emma, Krisztián-Rudolf
Kira, Ujhelyi Barna, Kriston Zille és
Gubián Ádám.
A délután vendége volt Dezse Krisztina, akinek a hernyóselyemképeit
kivetítve is mindenki megcsodálhatta. Ezek az alkotások inspirálták
a gyerekeket történeteik megírására. A „legjobb mesélő” díját Horváth
Sarolta és Rozmán András nyerte.
TáF

get váltottak ki, amikor „BATMAN”
pénz akart váltani. Eurót nyújtott,
és nem fegyvert, ezért az üzletet
megkötötték.
Este 19 óra felé nagy volt a zsibongás a Faluházban. Érkeztek a
jelmezesek, a legnagyobb sikert a
bölcsődések – napocska, hercegkisasszony – aratta,
őket nem lehetett
túlszárnyalni.
A
népes közönség
előtt mutatkozott
be a pók, a telefon,
a madárijesztő, a

Kőszegszerdahely
Böllérek: A helyi böllérek új tervekkel készülnek a március 4-én
tartandó lukácsházi böllérversenyre. Mindenkit várnak egy-egy
finom falatra, és egy tartalmas
szórakozásra. A kőszegszerdahelyi
böllérek csapata biztosan jól érzi
majd magát ezen a napon. Azt
mondják, ők lesznek a legjobbak,
mind a 14 másik induló csapattal
együtt. Érdemes eltölteni a böllérversenyen egy délutánt, netán
meghosszabbítva az éjszakával.
Kosárfonás: Február 10-én a
Közösségi Házban több programmal várták a lakosságot. Először
Simigla Ildikó kutyakozmetikus tartott előadást a kutyák egészséges
táplálásáról és a kutyakozmetika

Falvak színfoltjai
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Az elmúlt években a falvak egy új
színfoltot öltöttek magukra, amikor
kisebb nagyobb létszámmal, különböző produkciókkal közönség elé
léptek a színjátszók. A lányokat, fiúkat, asszonyokat mindenütt tisztelet
övezi. Legtöbbször ők alkotják a falvakban az aktív magot, akikre mindenkor lehet számítani a közösségi
programokban. Sosem kerülhetnek
háttérbe a működő énekkarok,
kulturális egyesületek. Létszámban
Lukácsháza vezet, tíz éve alakultak névtelenül Kőszegdoroszlón a
színjátszók (fotó). Kőszegszerdahe-

lyen az elmúlt
öt-hat évben az
énekkar, a színjátszók, táncosok
viszik vállukon
a falu kulturális
életét. Bozsok is
büszke lehet a
helyi csapatára,
a velemi színjátszók egy éve bontogatják szárnyaikat. Nemescsón a
hagyományőrzők gyűjtik a falu régmúlt emlékeit. A horvát nemzetiségű falvakban az énekkarok vállalják
a saját kultúrájuk ápolását.

cigánylány, a szelektív hulladékgyűjtő, a kecses balerina, és a rongyos zsák. Az igazán profi jelmezes
cigánykereket vetett. A falu színjátszói a csókkirály zenéjére érkeztek
a „színpadra”, a „limbó hintó” alatt
minden jelmezes átvonult. Az eper
bájos érkezésével gondolt a díjazására, egy kicsi csomagot adott át
a zsűrinek. Pártatlansággal hozták
meg a döntésüket, okleveleket adtak át a győzteseknek, de valójában
minden jelmezes aranykoszorúra
érdemes. Ugyanígy a bál egy szem
zenésze is, aki parkettára csalogatta a résztvevőket, és zenélés közben táncprodukciókat mutatott be.
KZ

Gyöngyösfalu
Retró diszkó: Február 25-én 18
órától a tornacsarnokban a Szőlőfürt Egyesület retró diszkót tart.

alapjairól. Majd a Berzsenyi Dániel
Könyvtár támogatásával Horváth
Miklós a kosárfonás, Jagodics Imre
pedig a seprűkészítés rejtelmeibe
avatta be az érdeklődőket.
Nőnap: Kétnapos késéssel, de
annál nagyobb megbecsüléssel
várják március 10-én 18 órakor
a Közössági Házba a falu lányait,
asszonyait. A tisztelettudó fogadtatás után kerül „egy pohár sör” az
asztalra, aztán a vacsora után a tányérokat is el kell majd mosogatni,
a száraz torkokat pedig leöblíteni,
hogy az énekhang tisztább legyen.

Versmondás
A Lukácsházi Gyöngyház Óvodában versmondó versenyt tartottak a következő eredményekkel:
1.Csonka Emma Lukácsháza •
2.Hittaller Kristóf Gencsapáti –
Horváth Borbála Lukácsháza •
2.Kiss Balázs Perenye • 3.Tar Botond Lukácsháza és Kiss Luca Kőszeg • Különdíj: Katona Dániel •
Káldi Lilla • Kovács Emma
Rajz pályázatra 52 beküldött rajzból 27 került díjazásra.
Mindenkit várnak szeretettel.
Nőnap: Március 11-én a Dr. Tolnay
iskolában köszönti az önkormányzat a falu lányait, asszonyait. Külön
tisztelettel várják az időseket, a
nagymamákat.
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Lukácsháza hírei

Esküt tettek

Az Imothep Baits Magyarország
két teszthorgásza, Nagy Máté és
Debreceni Zsolt január 28-án másodszor tartotta meg az Imothep
Baits bojli sulit a Közösségi Házban. A rendezvény célja, hogy ezt
a sportágat népszerűsítse, és egyben segítséget nyújtson azoknak,
akik többet szeretnének tudni a
remek sportról. Ezúttal a tavaszi
szezonkezdés volt a fő téma. A
következő találkozót a fiúk nyárra, egyik tópartra tervezik, ahol
már a gyakorlatban is bemutatják
az eddig csak elméletben tanított
trükköket, praktikákat.
A Közösségi Ház február 4 – 5-én
rendezte meg Lukácsháza egyéni
sakkbajnokságát 14 résztvevővel,
akik taktikai csatákkal küzdöttek a
győzelemért. A szoros végeredmény
mutatja a kiegyensúlyozott mezőnyt.
Eredmények: 1. Kunovits József 11
pont • 2. Bencsik Zoltán 10,5 pont
• 3. Kunovits Gyula 10 pont. A hölgyeket ezúttal is Bodorkós Józsefné
képviselte, így ő vihette haza a legjobb női versenyzőnek járó kupát.

A Nyugdíjas Klub február 11-én
tartotta hagyományos farsangi bálját jelmezes felvonulással.
Járdafelújítás: Lukácsháza képviselő-testülete döntött a Gépállomás utca és a Kossuth utca
csapadékvíz elvezetés részleges
átépítéséről, valamint a Kossuth
utca 1-20. közötti járdaszakasz
felújításáról. A pályáztatást követően májusban elkezdődhet a kivitelezés is.
Böllérverseny: Zajlanak a IV.
Lukácsházi Pincés Kemencés
Böllérverseny előkészületei. A
résztvevő csapatok közül Kemenesmihályfa először vesz részt a
gasztronómiai nagyrendezvényen.
Az idén is 16 település csapata 16
pincés kemencés helyszínen várja
a vendégeket kóstolásra. A 2016.
évi győztes Perenye csapata idén a
kilátónál várja a kedves vendégeket, míg a többi csapat alapvetően
a tavalyi helyszínen mutatja be a
böllér tudományát. A rendezvénysátor a Biotájház és a víz közműház
közötti területen lesz az idén is.

Kőszegszerdahely: Január 28án a Közösségi Házban tartotta
az évzáró közgyűlését a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és
Polgárőr Egyesület. A szakmai
beszámolójában Hökkön Péter parancsnok beszélt a 27
riasztásról, és a hatékony beavatkozásokról. Majd Mersics
Miklós sorolta az elmúlt évi
rendezvények
sokaságát,
kiemelte az elvégzett társadalmi munkákat, amelyben
„derekasan vettek részt az
önkéntes tűzoltóság tagjai”.
Majd elismerő szavakkal értékelte a férfi, ifjúsági, női
tűzoltócsapat munkáját, a
Flórián Tűzoltó Énekkart, il-

Cáki hírek

kerékpárpihenő, a könyvtár, és a
pincesor feladatkörét, és ehhez új
munkatársat keresnek. Az állást
meghirdették a https://kozigallas.
gov.hu oldalon.
Január 26-án Domján Déna és Dávid névadóját tartották meg. Ezt a
családi eseményt 2010-ben törölték az anyakönyvezetői feladatokból. Ezúttal a faluvezetés együtt
ünnepelt a családdal. A családok
segítése miatt útjára indul február
25-én a „Babaringató” könyvtári
foglalkozás, ahol havonta egy alkalommal látják el tanácsokkal a
kismamákat.

Elindult a 2017-es esztendő tervezése, megbeszélése, rendezvénynaptár készítése. A decemberben
érkezett kormányzati támogatásból
bővítik a ravatalozót, az alpannonia
pályázat keretén belül a pincesornál kialakítják a turisztikai információs pontot. Nagy feladat lesz
még az utak javítása is. Az egy éve
beadott pályázatokról még semmi
hír, amely gátolja a költségvetés
készítését.
Átszervezik a Közösségi Ház, a

Ágynak estek
Bozsok: Január 28-án a Bozsoki
Dalárda szórakoztatta a Bucsui
Busójárás népes közönségét. Az
előző időszakban Frank-Sziklai
Márta vezetésével szorgalmasan
próbáltak a dalosok. A busójáráson
a csapat élén haladt a tiszteletes
(Balázs István), és a latin nyelvi
tolmácsa, a kántor (Jakab Félix),
akinek fordításait időnként megrökönyödve, majd nevetve hallgatta
a közönség.
A „nagy halottunkat, vagyis a bőgőt” a halottvivők: Antal István,
Török Péter, Darabos Béla kísérték
nagy sírás és rívás közepette. Még
hangosabban zokogtak a feketébe
öltözött Bozsoki Dalárda asszonyai:
Frank-Sziklai Márta, Szenteleki
Norbertné, Kincses Gyuláné, Kiss
Rozália, Katona Gyuláné, Fekete
Istvánné, Hodics Andrea, Merics
Lajosné, Francsics Edit, Jakabné
Kovács Ágnes, Antal Istvánné,

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

letve a polgárőrség működését
is. Ünnepélyes percekben tette le
Németh Dániel és Drenovácz István a tűzoltóesküt. (fotó). Az eskütételt követően az elnök elmondta,
hogy az öt éve elkezdett ifjúsági
nevelés biztosítja az utánpótlást.
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Darabosné Karba Katalin. Siratták
a puha és keményfából készült, de
a szú rágására ítélt hangszerüket.
Szórakoztatóan tették ezt délelőtt
a sátorban, majd délutánra a dalárdásokat elérte – na, nem a szú
rágása, hanem – valamelyik influenza vírus. Néhány sirató ágynak
dőlt.
A Bozsoki Farsangra (február
25.) biztosan felépülnek. A jelmezes karneválra várják a falu
apraját, nagyját, a focicsapat
minden tagját, hozzák el a barátokat, barátnőket is. A jó hangulat
garantált, a bevétel a Bozsoki SE
kasszájába csurog, hogy még több
sportsikert érjenek el. A zenéről
a Dancing Duó gondoskodik, a
szervezést Hodics Andrea és Deák
Balázs vállalta magára. Szeretettel
és jelmezben várnak mindenkit,
akinek bokros teendője lenne ezen
a napon, annak örömmel adják át
a támogató jegyet. Hajrá Bozsoki
Farsang és SE!
KZ

Álláshirdetés
CÁK Önkormányzata MÚZEUMI TÁRLATVEZETŐ munkakör
betöltésére állast hirdet közalkalmazotti munkakörre határozatlan időre, heti 30 órában. A munkavégzés helye: Cákon a
pincesoron, a könyvtárban, illetve a kultúrházban. Az illetmény
megállapítása a közalkalmazotti jogviszonyról szóló törvény
alapján. A munkakör betöltésének részleteiről dr. Bende Katalin
ad felvilágosítást a 94/563-473-as telefonszámon.
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Új tulajdonosai vannak a Nemezgyárnak
GA Z DA SÁ G

2016. október 20-tól új tulajdonosai vannak a Nemezgyárnak. Ettől
kezdve Multifelt Factory Kft. névvel
viszik tovább a nemezgyártás kőszegi hagyományait.
– Miért vetették el a kőszegi nemezgyár nevet? – kérdeztük Hargitai Éva tulajdonos ügyvezetőt.
– Sok emberben negatív érzést
válthat ki a névváltoztatás. Mi is
szerettük a gyár régi nevét, de több,
jelenleg fejlesztés alatt álló terméket szeretnénk külföldön is értékesíteni, ahol a hosszú magánhangzós
neveket nem tudják kiejteni, megjegyezni. A magyar hangzású név
nem frappáns, ezért változtattuk
nemzetközi jelleget adó angolos
szóra. Az új név jelentése sokféle
filc, amivel a termékeink sokoldalú
felhasználását szeretnénk kifejezni.
A logonkban szerepel, hogy Magyarország egyetlen nemezgyára,
és erre nagyon büszkék vagyunk.
Köszönjük, hogy a város megőrizte
nekünk ezt a gyárat, amely mostantól az életünk szerves része. Hiszünk
benne, hogy sikerül a hagyományokat, a régmúltat megőrizni. Sajnálom, hogy a hazai textilipar ilyen
szomorú sorsra jutott, és mindent
megteszünk, hogy ezt a kis darabkát megőrizzük.
– Hogyan született meg a gyár
vásárlásának szándéka?

– Két hónap termelést követően
idén januártól kezdtük meg az első
évet. Erre készültünk már másfél
éve, ennyi ideig tartott az előkészület és a tárgyalás, amíg a társammal, Fodor Ilonával tulajdonsok
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lettünk. Egy ekkora üzem megvétele nem hasonlítható a bolti bevásárláshoz. A szándékáig is hosszú
út vezetett. Mindkettőnk gyermeke
Waldorf óvodába járt, ahol sokszor
találkoztunk gyapjú termékekből
készült játékokkal. Nemezből készült tárgyakat magam is varrogattam. Sokáig kerestük a gyapjúfilc
autentikus forrását, így találtunk rá
a kőszegi gyárra több évvel ezelőtt.
Minket mindig is nagyon érdekelt a
gyár sorsa és a tevékenysége. Folyamatosan tapasztaltuk, hogy az

nek a kreatív dolgok. A mostani
társammal, barátnőmmel sokat
beszélgettünk arról, hogy a multiknál szerzett tapasztalatokat saját
vállalkozásban kellene kamatoztatnunk. A közgazdász végzettségű Ilona vágya volt, hogy termelő
üzem legyen a mi közös vállalkozásunk. Ehhez csatlakozott a dédelgetett álmom, hogy ezzel a nemezgyárral érdemes lenne kezdenünk
valamit. A közös munkát a piaci
lehetőségek felderítésével kezdtük, felmértük a gyár gazdasági és

– Milyen befektetéseket terveznek?
– Nem csak tervezzük, hanem már
el is kezdtük. A „százéves” gépeken
húsz éve nem végeztek érdemi karbantartást. Októberben három létfontosságú gép felújítását kezdtük
meg, majd február elején fejeztük
be. Nagy összegekért vásároltunk
eredeti, gyári alkatrészeket. A termékeinknek versenyképesnek kell
lennie a német konkurenciával
szemben, ehhez javítanunk kell a
minőségen is. Pályázati pénzeket
kívánunk felhasználni új gépek
vásárlásához, illetve a kazánház, a
vízellátás korszerűsítéséhez. Újabb
típusú termékekkel is szeretnénk
piacra lépni, elsőként a lakberendezés területén, falburkolatok
és egyéb lakberendezési tárgyak
készítését tervezzük, ehhez már
találtunk is lelkes designereket.
Amerikában, nyugaton a gyapjúfilc
iránt jelentős a kereslet. A lehetőségek teljes feltárásához még időre
van szükségünk, de mostantól 24
órában a gyár az életünk.
– A gépjavítások miatt a termelés
februártól indul?

itteni termékekhez nem kapcsolódik megfelelő marketing tevékenység, és kereskedelmi oldalról sem
aknázzák ki az üzemben és az itt
gyártott termékekben rejlő lehetőségeket.
– Szakmába vág a végzettsége?
– Programtervező matematikus
vagyok. Alapvetően alkotó szelleműnek tartom magam, érdekel-

a műszaki állapotát. Úgy találtuk,
hogy a gyárnak volna lehetősége a fejlődésre, a továbblépésre.
Hiszünk az itt gyártott termékek
piaci lehetőségeiben, a termelő
tevékenységben, az üzemet így kívánjuk megőrizni, működtetni. Bízunk benne, hogy a fejlesztéseket
követően nagy lépéseket tudunk
majd tenni az értékesítésben is.

– Nem állítottuk le a gyártást.
November hónapban erős volt a
termelés, hogy a karácsonyi rendeléseket teljesíteni tudjuk, és megszerveztük a felújítási munkákat.
Bizonyos termelést az alapgépek
nélkül is elvégeztünk.
– Átvették a dolgozókat?
– Igen, sőt újakat is felvettünk, és
még tovább bővítjük a létszámot.
A munkatársaink kezében, fejében
ott van a tudás, rájuk nagyon számítunk a megújított termelésben is.
Kámán Z

Eredményesen működnek
A Meritum Kft. az egykori Bútorszövetgyár épületeiben működik,
és folytatja a textiles hagyományokat, a bútorszövet gyártását.
Kiss Kornél tulajdonos két – a cégből már kivált – társával vásárolta
meg még 2000-ben az Aste Hungária Kft.-t, amely a LATEX Bútorszövetgyár utódjaként működött.
A kft. tulajdonosa a 2016-os
esztendő gazdasági sikereiről, az
eredményes gazdálkodásról adott
tájékoztatást. Elmondta, hogy a
járműipar, ezen belül a közösségi
közlekedés számára szállítottak
nagyobb mennyiségben szöveteket. Nagy vevőjük volt a MÁV,
amelynek gyapjúból készült plüss
üléshuzatot, valamint nem éghető függönyszövetet gyártottak. A
GYSEV részére egy magas használati értékű gyapjúplüss-család
fejlesztését végezték el, amelyet
nagyobb mennyiségben gyártanak
az újonnan forgalomba állított vagonokhoz. A Meritum Kft. kiemelt
vásárlói a területi volán vállalatok
és a Budapesti Közlekedési Köz-
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pont. A fővárosban a metrókon, a
villamosokon, a buszokon, a trolikon mindenütt találkozhat az utazóközönség a kőszegi szövetekkel.
Kiss Kornél szavai szerint három
fontos piaci szegmensben tölt be a

pitot gyártanak, másrészt divatossá
váltak a Kőszegen gyártott babahordozó kendők, amelyek Európa több országába is eljutnak. A
harmadik terület a textilművészek
terveinek a megvalósítása. Ezek a
szövetek elsőként nemzetközi kiállításon szerepelnek, majd a tervezők
saját galériáikban értékesítik. A cég

kft. meghatározó szerepet. Egyrészt
a közösségi helyiségek, művelődési
központok, kastélyok felújításához
bútorszövetet, függönyt és falikár-

több éves kapcsolatot ápol a művészekkel, akiknek tervei alapján
rekonstruáltak korhű szöveteket a
műemlék épületek felújításához.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A kőszegi üzem termelése a Meritum Kft. értékesítési rendszeréhez
kapcsolódik. Ennek egyik eleme
az üzem portájánál (Petőfi tér)
kialakított üzlet. Az eladott menynyiség szempontjából meghatározó
a budapesti központi telephelyen
működő raktáráruház, ahol a saját
termékek mellett több országból
származó szövetet is értékesítenek.
A 2017-es esztendő gyártás és
eladás szempontjából is jól indult.
Egy nagyobb beszerzési igényt
tartalmazó tender első fordulóján
már túljutottak. Ennek egyik része
gyapjúból készülő plüss üléshuzatra, a másik része pedig függönyökre vonatkozik. Egyre nagyobb az
igény a különleges, így a szenny- és
víztaszító, vagy – a szabványok szigorodása miatt – az égéskésleltető
felületkezelésekre.
A kőszegi üzemben, napi egy műszakban átlagosan 13 fő vesz részt
a termelésben. Az országosan jelentkező probléma megoldása, a
munkaerő utánpótlása a cégnél is
a kiemelt feladatok közé tartozik. A
cég piaci háttere miatt is hosszútávra terveznek.
KZ
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Diákhét

I FJÚ SÁ G
20

A Jurisich Miklós Gimnáziumban
a hagyományoknak megfelelően
2017-ben is megrendezésre került a Diákhét. A közel egy hetes
rendezvény a gimnázium diákjai
számára nemcsak a másod-, a
harmad- és a negyedév versengését jelentette a ’diákigazgató’ cím
elnyerésére, hanem igazán közösséget erősítő, élményekben gazdag
programokat kínált, melyek szervezéséből mindenki egyaránt kivette
a részét.
A diákhét színesítéséhez, az interaktív ismeretszerzéshez a tantestület, valamint a Kőszegen működő
szakmai szervezetek is hozzájárultak. Részt vehettünk zenei, tudományos és ismeretterjesztő előadásokon tanáraink szervezésében.
Hallgathattunk előadást a természetvédelemmel és helyi jelentőségével, valamint a helyi értékekkel
kapcsolatban. Ezek az előadások
segítik beilleszkedésünket, a helyi,
kőszegi közösséghez való tartozásunkat.
Ebben az évben elmondható, hogy
mindhárom évfolyam erős versenyben kitett magáért. A személyes kapcsolatokért való versengés,
közösségerősítés, társaim magabiztossága, lelkesedése jellemezte
a diákhetet és talán a sikert is.
A ’diákigazgató’ választásról elmondható, hogy egy igazi stratégiai játék volt. Próbáltuk a lehető
legjobb lehetőségeket kínálni a
szavazók számára. A programok,
a plakátok, a kampányfilm öszszeállítása során arra törekedtünk,
hogy mindenki találjon valami
megragadót, szimpatikust vagy
éppen nem mindennapit. Egy
diákigazgató választás során az a
fontos, hogy minél többen érezzék
azt, hogy az a hét felejthetetlen,
arra szavazzanak, akikkel a
legközvetlenebb és legjobb baráti
szálakat tudják kialakítani vagy
éppen felejthetetlen közösségi
élményekben lehet részük. Az évfolyamokban elmondható, hogy
nemcsak erre a hétre születtek és
köttettek barátságok.
Számunkra – harmadévesek számára –, mégis a 2017-es év eddigi
legfontosabb eseménye a ’diákigazgató’ választásra való felkészü-
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lés, megmérettetés
volt. Mindhárom
évfolyam az elsősök
és a végzősök, valamint a tantestület
szavazataiért versengett. A küzdelem
mindannyiunknak
erőt adott, egy pillanatig sem csüggedtünk és éreztük magunkat fáradtnak.
A Diákhét ’csak’
négy nap, mégis elmondható, hogy
2017. január hónapja minden per-

cében erre készültünk, erről szólt,
mindenki szeme előtt egyetlen cél

lebegett a GYŐZELEM.
„A jó közösséghez, jó
szabályok, keretek is
kellenek, amit tanáraink
alkotnak.” – mondta Szabó Barnabás a harmadév
nyertes jelöltje. A feladatok, a választók igényeinek való megfelelés
kellő kreativitást igényelt.
Ezúton is szeretném megköszönni mindannyiunk
nevében tanárainknak a
humoros toleranciát.
gimis diák

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Tel.: +36 20 441 4850
BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary
Tel.: +36 20 274 91 91
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

30 perc

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

MInutes
Min

60 perc
MInutes
Min

90 perc
MInutes
Min

120 perc

×5* ×10*

MInutes
Min

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

4.900 HUF 8.900 HUF 12.900 HUF 15.900 HUF
16 €
30 €
44 €
56 €

-10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

Talpreﬂex masszázs • Foot reﬂexology massage
Fußreﬂexzonenmassage • Reﬂexní masáž chodidel

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

5.900 HUF 9.900 HUF 13.900 HUF 16.900 HUF
19 €
33 €
47 €
58 €

-10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk
30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%

30+120 min, 60+90 min, 60+120 min, 90+90 min, 90+120 min, 120+120 min: 15%

500 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

1000 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

60 (+) perces kezelések árából
für 60 (+) min. Behandlungen

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)
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„Elsőbálozó” szemével
A bálra minden készen állt, megtelt
a terem. Földesi János és Pásztorné Geröly Katalin megnyitója
után gyönyörködhettünk az első
gyöngyszemben, a 8. osztályosok
nyitótáncában. Igazi újdonság volt,
hogy a 14 páros nagy lelkesedéssel tanulta meg és táncolta el a
keringőt. A gyerekek szépek voltak,
ünnepélyessé tették a hangulatot.
Kedvet is csináltak rögtön a tánchoz, pillanatok alatt már a parkett
ördögei szórakozhattak a Kócos
Ördögök zenéjére.
A Dance Jam műsorait sokszor volt
alkalmam megtekinteni, most is
elvarázsolt a Pipacsok, a fergeteges
kánkán, és Hanák Rebeka fényben
pompázó tánca. A közönségsiker itt
sem maradt el.
A hagyományos szülők-tanárok
műsora volt az est fénypontja,

amely három felvonásban jelenítette meg a NŐVÉREK szerepét.
Először, mint apácák, majd ápolónők parádéztak a kissé sebesült
apukákkal és kollégákkal, a harmadik részt Csehov Három nővére ihlette. A táncos-zenés műsor
számomra elsősorban a jókedvet,
a közös mókázást, a fergeteges
hangulatot jelentette, s amikor
láttam, hogy kollégáim teljes mér-

tékben átlényegültek a szerep kedvéért, és önfeledten mókáztak, már
tudtam, hogy jó helyre kerültem.
A tombolahúzáson nagyon sok
ajándék került a gazdájához. Jó
érzés volt „elsőbálozóként” ehhez
a közösséghez tartozni. Köszönöm
az élményt, és gratulálok a szervezéshez mindenkinek, aki részt vett
ebben a munkában!
Virág Zsuzsa

a rendőri kapcsolatok. A kezdetektől minden évben eljön Kőszegre a
82 éves Gustav Bast. A bálra egy

asztalnyi csapat kísérte el
Vaihingen egykori rendőrkapitányát, és velük tartottak a Ludwigsburgból és
Stuttgartból érkezett IPA
barátok is (a képen). A német testvérvárosból ajándék nélkül sosem érkeznek vendégek, ezúttal az
1960-as évekig használt
rendőri egyenruhát hozták magukkal. Elhangzott,
hogy a barátság a távolság ellenére is erős. Az esti 18 órás kezdésre
Horvátországból és Ausztriából is

megérkeztek a bálozók.
A 140 résztvevő beszélgetéseit
megszakították a BE-JÓ-s lányok,
akik öt – versenyeken arany minősítést szerzett – produkciót mutattak
be. A Bersek iskolában alakult fiatalok nagy csapata, és a tehetséges
utódok is kiérdemelték a tapsot.
Közülük az egyik lány is ünnepel
egy kerek születésnapot. A bálozók
a pompás vacsora után hajnalig
táncoltak, beszélgettek, és a szerencsések óriás méretű, tombolán nyert
kosarakkal indulhattak hazafelé.
KZ

az éjszakát. Mégiscsak a munkára
utalt az óriási motoros fűnyíró, amit
tombolatárgyként az ipartestület
vezetősége ajánlott fel. A színpad
előtt és mellett a tárgyak sokasága
várakozott az új tulajdonosára. Kis

borítékban volt a 46 db ötezer Ft
értékű vacsorautalvány. A 132 éves
testület báli estélyén bemutatkozott a megválasztott új elnök Kiss
Péter, és az alelnök Harsányi Zsolt.
Ehhez gratulált – a bálról bálra

járó – Huber László polgármester,
és szavai szerint sokadszor hangsúlyozta az ipartestület Kőszeg
életében betöltött fontos szerepét.
A köszöntő szavakat látványos rock
and roll táncok követték a Genius csoport előadásában.
A kezdeti taps vastapssá
erősödött, amikor a lányok
magasba repültek a fiúk
tartásában.Fantasztikus
volt a Dance Jam éjszaka
bemutatott produkciója
is, amely megszakította
a ZENEZOLI-DUO tánczenéjére a hajnalig tartó
bálozást.
KZ

IPA Bál
Február 11-én a Csikar
Csárda impozáns nagytermében tartották meg
a 25. IPA Bált. Vendéglátóként kiválóan szerepelt
az IPA Nemzetközi Rendőr
Szövetség Kőszegi Csoportja Jónás Zsigmond
vezetésével. A távolról érkezett barátok tették nemzetközivé
az estet. Vaihingen és Kőszeg testvérvárosi barátságát alapozták meg

Fantasztikus
A farsangi báldömping egyik nagy
eseménye volt a február 11-én
megtartott Iparos Bál a Kőszeg és
Vidéke Ipartestület rendezésében.
Teltházig töltötték
meg a lovagtermet, azt az épületet, amelynek felújításában jelentős
szerepet vállaltak.
Ezúttal nem a
munka, hanem a
szórakozás határozta meg az estét,

B Á LO K

Szeptemberben kerültem a Béri
Balog Ádám Általános Iskolába. Az
eltelt félévben sok-sok újdonságban
volt részem, igyekszem beilleszkedni a jól összeszokott tantestületbe,
az iskolai közösségi életbe. Ezért izgalommal vártam az idei SZM bált
is. Már az előkészületeknél láttam a
készülődés jó hangulatát, a mögötte lévő rengeteg munkát.
Már a főpróbán belekóstoltam
abba, hogy milyen jó közösségbe
csöppentem. Nemcsak a kollégák
többsége, hanem rengeteg szülő
is igen jó hangulatban készült a
másnapi műsorra. A díszítés már
teljes szépségében pompázott, a terített asztalok várták a vendégeket.
S persze készült a műsor, Földesiné
Csilla a tőle megszokott intenzitással irányította a próbát. Mondanom
sem kell, volt még dolga rengeteg.

21

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X . É V F O LYA M , 2 . S Z Á M

Dobro Došli
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Tizenkettő egy tucat, szoktuk mondani, de ez nem egészen igaz, ha
a „dáridók” sorában a Horvát bált
vesszük górcső alá.
„Dobro Došli Naša Goszti” üdvözölte a felirat az érkező vendégeket
január 28-án a Jurisics-vár lovagtermében. A színpadot a horvát és
a magyar nemzeti lobogó „ölelte”,
oldalt horvát nemzetiségi viselet
mutatta a gyökerekhez való ragaszkodást csakúgy, mint a műsor,
a felsőcsatári táncosok nagysikerű
előadása.
Petkovits Sándor elnök köszöntötte a harminchatodik Horvát
bál vendégeit, majd átadta a szót
Huber Lászlónak. Polgármeste-
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rünk hangsúlyozta, hogy nem
véletlenül van sok bál Kőszegen,
hiszen városunknak gazdag polgári hagyományai vannak, melyek
tovább élnek. Szólt a helyi horvát
nemzetiségről, mely a közélet aktív szereplője, hűen őrzi vallását és
nyelvét.
Majdnem kicsinek bizonyult a lovagterem. Mintegy száznyolcvanan
váltottak jegyet, hogy együtt vigadjanak. Természetesen nem volt
hiány italban és ételben. Ízletes –
felszolgált – vacsora és sütemény
alapozta meg az italok fogyasztását. A tombolasorsolás utáni töltött
káposzta is népszerűnek bizonyult.
A zenét a Timár Trió biztosította,
az ételről az Arany Strucc étterem
gondoskodott.
TáF.

Sváb módra
Kőszegfalva: A sváb disznóölés
hagyományait kívánta feléleszteni
a Kőszegfalvi Baráti Kör, amikor öt
évvel ezelőtt elhatározták, felelevenítik a falusi disznóvágás szokását.
Gyarmati Kálmán ötletéből mára
(nép)szokás vált. Február 4-én
260 kilogrammos sertés „esett áldozatul”. A férfiak már kora reggel
megkezdték az előkészületeket, forralták a vizet. A Kőszegpatyról érkező sertést sváb módra dolgozták
fel. „Az állatot forró teknőben für-

detjük. A víz hőfokára vigyázni kell,
nehogy túlforrja magát!” – mesélte
a kezdeti munkafázisokat Gyarmati
Kálmán, a baráti kör vezetője.
Készítettek disznósajtot, füstölt
árut, véres- és májas hurkát…
Nemcsak a közösségteremtés a cél,
hanem ez az alkalom arra is szolgál, hogy a kóstoló némi haszonnal
is járjon. A nagylelkű adományozók
hozzájárulnak a kör működési költségeinek a fedezéséhez. A befolyt
összeg segíti megvalósítani egyéb
rendezvényeiket, mint például a
március 11-i nőnapot vagy a falunapot.

Kőszegi filmes, Erdélyi János
Tíz vidéki nagyvárosban, köztük
Szombathelyen is megtekinthetők
voltak a 3. Magyar Filmhét programjai február 7-től 14-ig. Különleges „helyi” hír, hogy Erdélyi János
két alkotása is vetítésre került.
Dokumentumfilmjei közül az „Ily
korban szabadon”-ban több Kőszeg környéki szereplő is felbukkan. A Jó boroknak szép hazája
című sorozat Délvidéket bemutató
epizódja a másik legújabb Erdélyifilm.

Ugyancsak kuriózum, hogy az „Ez
is zárkózott ügy” című alkotását február 12-én a Duna World
televízió is sugározta. Ez a film
1984-ben készült, de évekre betiltották. „Ennek azonban volt egy
nagy haszna. Elnyertük az akkori
progresszív értelmiség – Jancsó
Miklóstól Pozsgay Imrén át Csoóri
Sándorig – rokonszenvét és támogatását” – nyilatkozta a kőszegi
filmes, Erdélyi János.
TáF.

Labdarúgó toborzó
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A Kőszegi Futball Club
labdarúgó toborzót tart
négy és fél évestől 18
éves korig fiataloknak.
Mindenkit szívesen látnak szakmai előmenetel nélkül is. Óvodás
gyermekeknek is tartanak heti
rendszerességgel foglalkozást.
Az egyesület a testnevelési órák
keretében heti kétszer tart foglalkozást az Árpád-házi iskolában. A
KFC minden csapattagnak biztosítja a felszerelést, a mérkőzésekre az utazások esetén az ellátást
(étkezés, üdítő) a havi 500 Ft
tagdíj befizetés és az alapszabályok elfogadása mellett.

Minden
csapatot UEFA licences
edzők irányítanak,
akik közül többen
testnevelés szakos
pedagógusok. Az
egyesület minden
aktív tagjának biztosítja a nyári
ingyenes focitáborozást.
Az egyesület interneten elérhető:
www.facebook.com/koszegifoci;
www.koszegifoci.hu
és
a
koszegifoci@gmail.com címen.
Érdeklődjön telefonon:
Neudl Gábor 30/327-7401
Őri Gábor
20/610-6890
Németh Balázs 20/555-8802
Réti László
30/915-1730

Uszoda
Az uszodát 2016-ban is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
működtette. Tavaly tovább növekedett a látogatók száma. A tankerülethez tartozó iskolákból egyre
több diák tanult meg úszni testnevelés órák keretében. Növekedett a
fizetővendégek száma, az uszoda
bevétele mégsem elegendő a működtetés költségeire, ezért a fenntartó saját forrásból egészítette ki a
különbözetet. Az uszoda dolgozóinak száma hat fő, továbbá ketten
látnak el szerződéssel úszómesteri
feladatokat.
Tavaly 28 esetben történt apróbb
sérüléses baleset, amely orvosi be-

Helyreigazítás
A Kőszeg és Vidéke januári számában (19.old) megjelent Kaszinó
című írásban azt tettük közzé, hogy
a Kőszegi Polgári Kaszinó székházát államosították. A történetkutatással foglalkozó olvasó a következő helyreigazítást küldte:
„A Kőszegen működő kaszinók

avatkozást nem igényelt. A medencék vizét háromszor cserélték le, a
víz minőségét hétszer ellenőrizték,
az eredmény mindenkor megfelelt
az előírásoknak.
A nyári szünidő alatt a fenntartó
finanszírozásával felújították a tusolókat, cserélték a csempét és a
járólapot, új válaszfalakat és szanitereket szereltek fel. Ezzel egyidejűleg új sávelválasztó köteleket
is elhelyeztek, megújult a tanmedence vegyszeradagolója. Továbbra
is probléma a sátortető állapota,
elvégeztetik a szükséges javításokat, és keresik a csere lehetőségét.
Az uszoda dolgozói továbbra is
hétfőtől szombatig várják az úszni
vágyókat a megszokott nyitva tartási időben.
egyikének sem volt soha saját
tulajdonú épülete. Még a Kőszegi Polgári Kaszinónak sem,
ők is csak helyiségeket béreltek.
Éppen ezért azt/azokat államosítani sem lehetett! Már csak azért
sem, mivel az egyesület működése 1944-től szünetelt, lényegében
megszűnt.”

Köszönjük az adatközlést!

KZ
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Maligan tura

XXXVI. Hrvatski bal

Prvu sobotu 7. januara kiseški Hrvati – oko tridesetimi – krenuli su na XIV-u Maligan turu.
U prvoj pivnici kod farnika Vilmoša Harangozova
raznovrsne rakije, vino i kolači su čekali „turističko društvo”. Štajrićeva garaža služila je za
pofriškanje i počivanje. S čevapi u pita je Bela
Farkas presenetio pišače u svojem obnovljenom
odmarališću. Aromu „starosti” i domaće slasti
čuva u sebi Avarova i Kalmanova pivnica. Uz
ponudu tekućin gospodari poslužili su uz ostalo
kobasice i ocvarke. Kod Štefanichevoga salaša
čekalo nas je kuhano
jilo, perkelt s tarhonjami. Muzikom su Djure
Vlašić i Marko Steiner
razveselili putnike i vabili je na tanac i jačenje. Već pod zvjezdatim
nebom su se pušćali
doli maligan turisti u
dolinu. „Neka ovo ljeto
bude bolje nego lanjsko, a gorje neg dojduće”- veli vinogradarska
izreka. Mi željimo da
tako i bude!
Foto: Huljev

Po redu XXXVI. Hrvatski bal 28. januara u Jurišičevoj tvrdjavi u lipo nakinčenoj Vitezkoj dvorani
otvorio je Šandor Petković predsjedik kiseške
HS i pozdravio je nazočne goste. Načelnik Kisega László Huber govorio je o važnosti ovih dobrotvornih balov, ki njeguju jezik, vjeru i čuvaju
narodnosne običaje. Plesači iz Gornjega Četara
bunjevačkim i medjimurskim tancom su oduševili gledatelje. Na muziku Timar trio-va počela
se je zabava, a za okusno jilo, pilo i slatkarije
Hotel „Gnoj” se je skrbio pod peljanjem Laszlova

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Slavich. Zahvalno i dobroj organizaciji, ugodna
zabava se je završila u zori, kada su već jutrašnji
minusi pratili domon najizdržljivije goste.
Már hagyományos téli örömök között tartják
számon a kőszegi horvátok az évnyitó Maligán túrát és a Horvát bált. Mindkét esemény
a téli mínuszok közepette élménydús programja lett a résztvevőknek.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Harsanyi
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A hagyományos kőszegfalvi farsangi fánkot,
a cigenudlit kínálta a Kőszegfalvi Nemzetiségi
Kórus az első pálinka napon a Jurisics vár belső
udvarán. A farsang napjaiban szokás az asztalra finom fánkot, cigenudlit tenni. A próbálkozó
kedvűeknek itt a jól bevált recept.
CIGENUDLI
Hozzávalók:
1 kg liszt, 5 dkg cukor, 4 dkg élesztő, 5 dkg
Ráma margarin, 5 dkg vaj, 6 db tojás sárgája, 4
db tojás fehérje, 2 dl tejszín, ½ dl rum, 10 dkg
mazsola, 4 csipet só, kb. 7-8 dl tej.
A sütéshez: 2 l étolaj. A hintéshez: kb.½ kg porcukor, 2 cs. vaníliás cukor.
Elkészítése: A cukros, langyos tejben felfuttatjuk
az élesztőt. Ezt a liszthez adjuk, és egy kis ideig

hagyjuk még tovább kelni. Majd hozzáadjuk a
már előre felolvasztott margarint, vajat, a tojás sárgáját, a tejszínt, a rumot, a mazsolát és
a sót. Ezeket jól összedolgozzuk a megmaradt
tejjel. Annyi tejet adjunk hozzá, amennyit a tészta felvesz. Közben hozzáadjuk a felvert tojások
habját. Még egyszer összedolgozzuk, amíg a kezünktől el nem válik a tészta. Ezt követően kb.
egy-másfél órát meleg helyen pihentetjük, amíg
háromszorosára nem kel a tészta.
Meglisztezett gyúródeszkára egy evőkanállal
kiszaggatunk kis tésztaadagokat, lágyan megsodorjuk a kezünkkel, patkó ill. kifli formájúra
formázzuk. Az így kapott cigenudlikat egy belisztezett konyharuhára tesszük, letakarjuk, addig, amíg nem szaggatjuk ki az összes tésztát.
Ezután rögtön elkezdjük sütni a gyúródeszkán
már jól megkelt cigenudlikat.
A sütést jól felforrósított étolajban végezzük folyamatosan. Hasonlóan sütjük ki, mint a fánkot.
A cigenudlit mindkét oldalára átfordítjuk a forró olajban. Akkor lesz szép, és mutatós, amikor
sütés közben a cigenudli közepén kb. 1 cm-es
világos szalag (ránfli) keletkezik körbe-körbe.
A kihűlt cigenudlikat vaníliával ízesített porcukor-

ban meghempergetjük, és ezután tálaljuk. Nagyon mutatós és finom farsangi sütemény. A „túrós” változat receptje megtalálható a Kőszegfalva
története és népszokásai c. könyvben ill. a www.
sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_
kisebbsegek_2009.php honlapon.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Der Schwabendorfer Nationalitätenchor nahm an den
I-en „Páratlan Párlatnap” teil
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Köszönet!
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Örömmel tölt el minket,
hogy megérkeztek a sajátos nevelési igényű gyermekek készségfejlesztését
szolgáló játékok. Köszönjük
az ISIS Big Band együttesnek, hogy a Dr. Nagy László
EGYMI tanulói támogatása
érdekében karácsony előtt
koncertet adott a Weöres
Sándor Színházban. Kö-

Várszínház
Harminchatodik évadát tervezi a
Kőszegi Várszínház. A pályázati
lehetőségek egyelőre még nem
ismertek, a nyári előadások előkészítése azonban nem késlekedhet.
A várszínház nagyszínpadi bemutatója – Kelemen József rendezésével – Johann Nepomuk Nestroy
műve, A talizmán című vígjáték
lesz. Főszerepben Lábodi Ádámot
láthatjuk.
A szombathelyi Mesebolt Báb-
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szönjük minden koncertlátogatónak a
cél érdekében
felajánlott
344 500 Ft
pénzadományt.
A
megvásárolt legújabb
készségfejlesztő játékok
segítségével
a sajátos neszínházzal közösen állítják színre a Kicsibácsi, Kicsi néni (meg
az Imikém) című előadást. Újra
láthatja a közönség az Árpádház
című Spiró-darabot, és természetesen sok szórakoztató előadásra
is számíthatunk! A tárgyalások,
az egyeztetések folynak, a műsorterv egyre teljesebb képet
mutat.
A várszínház művészeti vezetője, Gelencsér Ildikó elmondta: A
nagybemutató mellett, a tervek
szerint két „kőszegi különlegességet” is megtekinthet a közönség:

Egy kamaraszínházi előadással
(Murlin Munro) visszatér Gergye
Krisztián. A mű az elvágyódás témáját dolgozza fel. Az idei szezonban várhatóan egy másik kőszegi
alkotó, Tóthárpád Ferenc darabja
is megérkezik a Jurisics-várba.
A kőszegi író kőszegi témát, egy
értelmetlen csecsemőhalál történetét mutatja be a Soproni Petőfi
Színház Vadalma című előadásával. A munka elkezdődött, a tervek
körvonalazódnak, melyek azonban
a sikeres pályázatok után realizálódhatnak….

velési igényű tanulók fejlesztési
lehetőségei színesednek, és mindezek mellett örömet okoz a kisebb
és nagyobb korosztályoknak egyaránt.
Dr. Nagy László EGYMI

Kötélugrók
Január 28-án Nagykanizsán rendezték meg az Országos Kötélugró
Bajnokságot. Amatőr kategóriában
versenyeztek a Dr. Nagy László
EGYMI Beszédjavító Általános Iskola diákjai. Kelemen Dávid gyorsasági, szabadon választott-és összetett
kategóriában szerzett ezüstérmet,
Szita Zoltán mindhárom kategóriában bronzérmet. Illés Donatella
hatodik, Dömötör Boglárka Bianka 7. helyen végzett a versenyben.
Felkészítő tanárok: Kaszner Éva,
Rieglerné Kolnhofer Ildikó.
A beszédjavító iskolában a kötélugrást a terápia részeként 16 éve tanítják szakkör formájában. Ők nem
profik, hanem amatőr szinten értek
el jó eredményeket.

A kultúra ünnepe
Kórus- és szimfonikus művekkel,
versekkel ünnepeltük a Magyar
Kultúra Napját. A Jurisics-vár lovagtermében dr. Mártai István tanár úr volt az ünnepi szónok.
„Nem csodálatos? A Himnuszunk
úgy kezdődik, hogy: Isten áldd meg
a magyart, és ezt a Himnuszt meg
tudtuk tartani olyan időszakban is,
amikor be kellett falazni Szent Imre
képét a gimnázium dísztermében!”

Beszélt az ünnep- és az emléknapokról… „Mi magyarok, azon
kevesek közé tartozunk, akik egy
egész napot szentelnek a magyar
kultúra napjának” – mondta.
A nemzeti kultúra megőrzése minden nép alapvető érdeke – fogalmazta meg –, ha nem a saját nyelvén beszél, ha nem a saját táncait
járja, dalait énekli, akkor már nem
ugyanannak a népnek a polgára

Bíró Sándor

városa volt Budapest. A 25 éves
pályafutása alatt
kiállítások sokaságán vett részt,
három kiemelt
díj jelzi a szakma
elismerését. Megkapta a Korányi
Díjat, a Baumax
Rt. Diploma pályázat III. díját,
és a Corvina-alapítvány díját. Tíz
éve költözött Kőszegszerdahelyre,

Február 7-én nyílt meg és egy
hónapig látogatható a Jurisicsvár lovagtermében Bíró Sándor
festőművész Keresztmetszet című
kiállítása, amely népes közönség
érdeklődését váltotta ki. Mindezt
örömmel nyugtázta a beszédében
Mészáros György festőművész, aki
az egyes festmények születését
napról napra nyomon követheti.
Bíró Sándor a művészpálya hosszú
útját járta be, ennek egyik központi



ITT VAGYUNK!
Már az Ön településén
is elérhető!

Nincs árukapcsolás,
nem kell sem TV, sem telefon
előﬁzetés!
Akár hűségnyilatkozat
nélkül is köthető!
Több mint 10 éves
távközlési tapasztalat!
Apró betűs részek nélkül!
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többé. Kőszeg szerencsés, hiszen
gyermekeinknek és magunknak is
alkalmunk van művelni ezeket a
művészeti ágakat. Elég, ha csak az
est szereplőit soroljuk fel. Énekelt
a Concordia-Barátság Énekegyesület, muzsikált a Kőszegi Vonósok
együttese, a szép magyar szó képviselői pedig Zsigmond Barbara,
Nyul Dorina, Szlávits Kitti és Horváth Anikó voltak.
Mátrai István felhívta a figyelmet,
hogy a „guglizás, a lájkolás és
ímélezés” világából vissza kelle-

ne térni a magyar szókincs sokszínű használatához. Zárszóként
sikeres, elhivatott és eredményes
örökség-felhasználókat, továbbgondolókat és terjesztőket kívánt.
Olyanokat, mint az említett 150
éves énekkar, a 150 éves fúvószenekar, a 30 éves Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes, a 20 éves Kőszegi Vonósok…!
(A megjelentek egyperces csenddel
emlékeztek a veronai buszbaleset
áldozataira.)
TáF.

egy éve pedig Kőszeget választot-

ta a művészete színterének. A
kiálltás bemutat egy életpályát. Mészáros György szavai
szerint „Sándor egy colorista
festő, aki minden mondandóját a színekre bízza”. Mindez
meghatározza művészetét, a
bemutatott alkotásai tükrözik
a természethez való ragaszkodását, amely bizonyítást nyer
„Vihar előtt” és „Faluszéle” alkotásokban. Pócza Zoltán arra
kérte a diákokat, a tanárokat,
hogy tekintsék meg csoportosan is a kiállítást.
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MICROWEB Internet
Ügyfélközpontú, független,
szupergyors internet szolgáltatás
Vezeték nélküli kapcsolat,
nagy lefedettség!

Hazai szolgáltató!
Elérhető, élő ügyfélszolgálat!

Csökkentek a havidíjak!!!
Díjcsomagok 2 éves szerződés esetén:

15M

30M

Letöltés 15Mbps
Feltöltés 1,5Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Letöltés 30Mbps
Feltöltés 3Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 3250 Ft

Havi díj: 6040 Ft

A legolcsóbb havidíj: 2325 Ft

info@microweb.hu • +36 94 777 001 +36 30 768 2873

A tájékoztatás nem teljes körű.
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Üzleteink: 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
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Elhangzott
T Ö RT É NE T E K

A képviselő-testületi üléseken valamikor valakitől elhangzott néhány
elvetett mondat. Az elmúlt évek
gyűjtése alapján ezekből adunk
közre néhányat farsangi falatként.
• Kijelentés: „Végigszondáztattam

Történetek
Az alábbi történetek legalább egyszer valahol elhangzottak, azért
mert valahol, valamikor megtörténtek.
Az elszólás
A megemlékezés elkezdődött. A
Himnusz hangjai után a műsorvezető lépett a mikrofonhoz. Rövid bevezetőjében a következőt mondta:
– Ezekben a percekben emlékezzünk meg X-ről, aki eddig minden évben eljött ide közénk, hogy
együtt idézzük fel a 41 évvel ezelőtt történteket. Sajnos, ő már
nem lehet itt közöttünk, hiszen az
elmúlt év augusztusában elnyúlt.
Néma felállás
Vasárnap délelőtt tartotta a nyugdíjas csapat a szokásos „megbeszélését” néhány pohár bor mellett.
Egyszercsak megszólalt a legidősebb.
– Kérem, most következzék egyperces néma felállás.
A kérésnek a jelenlévők szótlanul
tettek eleget. A „miért”-re csak az
egy perc letelte után kérdeztek rá
a barátok.
– Görcsöt kapott a lábam, és nem
akartam egyedül felállni – hangzott el a rövid indoklás.
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Koncert Mödlingben
– A Concordia Barátság Énekegyesület Mödlingben koncertezett.
Kora délután érkeztünk meg. A
polgármester fogadott bennünket,
majd a dalosok többsége városnéző
körútra indult. A csomagok a polgármesteri hivatalban maradtak. Öt
órára beszéltük meg a találkozót,
ekkor jött el a gondnok bezárni a
hivatalt. Néhányan ott maradtunk,
mert nagyon hideg volt. Közelgett
az öt óra, de a dalosok nem jöttek.
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a gyerekeket és egyértelműen ” …
Majd válaszként érkezett a folytatás: „Megállapította, hogy nem
ittak.”
• Nincs sok napirendünk, de a kevésről is tudunk sokáig vitatkozni.
• Ja, hogy mást mondott a képviselő úr, mint amit gondolt.
• Fel volt jelentve, és árnyékról árnyékra ugráltak.
Aztán egyszercsak megérkezett egy
idegen. „Csak a gondnok lehet” –
állapítottuk meg.Velünk volt T. Henrik is. Ő beszél németül, ezért megkértük, hogy fogadja a gondnokot.
Így is történt. Amikor a férfi odaért,
Henrik megszólalt.
– Bitte! Entschuldigung ...
– Én is magyar vagyok – szólalt
meg a férfi.
– Maga is magyar?
– Hát persze. Én vagyok a sofőrjük.
– Maga? Mindig háttal ül nekünk,
azért nem ismertük meg.
A szerencse
– Egy alkalommal idősebb házaspárral beszélgetett Ottó bácsi. Sok
minden szóba került. Egyszercsak
barátunk egy váratlan kérdéssel
fordult a férfihoz.
– Ismeri a feleségemet?
– Nem – válaszolta a beszélgető
partner.
– Milyen szerencséje van magának
– mormolta az öreg.
A melltartó
A lakásban megszólalt a csengő.
A középkorú asszony az ablakhoz
ment, kinézett a kapu felé. Ott várakozott a fia barátnője.
– Nincs itthon a Gábor – szólt ki az
asszony az ablakból.
– Nem őt keresem. Csak a melltartómért jöttem – hangzott a válasz.
A traktoros
A TSZ-korszak első időszakában
Nemescsó határában szántott az
újonnan vizsgázott, idős traktoros.
Ellenőrzésre megjelent az elnök,
akinek nem tetszett az elvégzett
munka, ezért tanácsokkal látta el
a kezdő traktorost. Az eredmény
nem maradt el. Egy forduló megtétele után így szólt a traktoros az
elnökhöz.
– Látja Lajos, még a legbutább
embertől is lehet tanulni.

• Tisztára mostuk azt a képet, amit
a képviselő úr megpróbált összemaszatolni.
• Egy hétig bokorban kellene lakni,
hogy ellenőrizni lehessen: valóban
ott lakik.
• Az országos szervek időnként keresik a térképen, hol van
Kőszegfalva.
• Aki csak felfelé néz, az hasra esik,
aki csak lefelé, az meg beveri a fejét.
• Ez 20-30 milliót Ft-ot igényelne,
így várhatón 2017-ben valósulhat
meg, ha csak addig a csatornából
nem tudunk ennyi pénzt kifacsarni.

• Városi fogda nincsen már.
• Tudom, hogy legjobb az, amikor
létrehozunk egy virtuális ellenfelet,
aztán legyőzzük.
• Én azt gondolom, ha valaki bemegy egy helyre, leteszi a kalapját,
körülnéz, és aztán tud okosat mondani.
• Na ez a bumeráng effektus.
• Aki mindig hátranéz, az nem tud
előre haladni.
• Mi lenne az ideális? Én már sok
mindenkinek megmondtam: kihez
menjen férjhez, de aztán nem úgy
történt.
Gyűjtötte: KZ

utazási iroda

Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné
Tel.: 00 20 91 85 674, 94/360-264
Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu; e-mail: escort96@t-online.hu
eng.szám: R1895/1999

ÍZELÍTŐ UTAZÁSAINKBÓL
• A napfény nyomában – 2017. 03. 15 – 21.
Nápoly – Capri – Sorrentó – Vezúv – Ischia…

Ár: 142.000 Ft / fő
• Észak-olasz impressziók – 2017. 04. 28 – 05. 01.
Garda-tó – Milánó – Verona… Ár: 88.000 Ft / fő
• Körutazás Lourdes-tól Santiago de Compostela-ig 2017. 05. 10 – 16. Ár: 286.000 Ft / fő + reptéri illeték
• Ausztria és Bajorország festői tavai és műemlékvárosai –
2017.05.25 – 28.
München – Chiemsee – Königsee – Berchtesgaden –
Salzburg – Wolfgangsee – Hallstatt… Ár: 73.500 Ft / fő

• Ünnepi hosszú hétvége Horvátország és Szlovénia tájain
2017. 06. 02 – 05.
Bledi-tó – Postojna – Opatija – Krk-sziget – Maribor…

Ár: 74.000 Ft / fő
• Európa legészakibb pontján – 2017. 06. 03 – 14.
Skandináv nagykörút a Nordkapra

Skandináv fővárosok, rénszarvasok, fjordok és az éjféli
napsütés. Ár: 395.000 Ft / fő

• Hajóval végig az Adrián, valamint nyaralás és körutazás
Albániában – 2017. 07. 04 – 13. Ár: 188.000 Ft / fő
• Dél-Tirol szépségei - 2017. 06. 23 – 27.
Ár: 109.000 Ft / fő
• Erdélyi barangolás az Ezer Székely Lány Találkozóval 2017. 06. 29 – 07. 05. Ár: 99.000 Ft / fő
• Giacomo Puccini: Pillangókisasszony A VERONAI ARÉNÁBAN! – 2017. 07. 28 – 29. Ár: 48.500 Ft / fő
Idén is számos új egynapos kirándulással várjuk Önöket!
Ezen és további programjainkról bővebb információ Kőszegen:
Wächter Gyuláné 06/20 918 5674 vagy 94/360 264.
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Az áldozatokról

2017 áprilisában lesz húsz éve,
hogy megalakult az Írottkő Natúrpark és az azt működtető Írottkő
Natúrparkért Egyesület. A jubileumot ünnepségsorozattal köszöntik, a
fővédnökséget Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter vállalta.
Idén január elején hirdették meg
az Írottkő Natúrpark településeknek, intézményeknek, civil szervezeteknek szóló Natúrparki vetélkedőt. A második fordulót március
11-én tartják, amelynek győztese
indulhat az április 29-én Kőszegen
tartandó Országos Natúrparki Vetélkedőn.
A Jurisics-várban április 15. és május 15. között várja a látogatókat

A kommunizmus áldozatairól emlékeznek február 24-én, pénteken
17.30 órától a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, valamint a Kőszegi Polgári Kaszinó
szervezésében. A Jurisics térről indul a gyertyás felvonulás a temető
bejárata mellett elhelyezett emléktáblához. A történelmi korszakról
beszél Bába Iván egyetemi magántanár, a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézete főigazgató-helyettese.
A megemlékezés után a Jurisicsvárban (KÖSZHÁZ) a „90, 19, 9 –
Fekete Iván a Gulágon” című dokumentumfilmet vetítik le, ahol a
film alkotói közül Horváth Zoltánnal találkozhat a közönség. A Ve-

lemben élő, idén 90 esztendős férfi
kilenc évet raboskodott az egykori
Szovjetunió zord, hideg munkatáborában, ahova 19 éves korában
vitték el. Fekete Iván mindenkor azért beszél rabságáról, hogy
soha ne jöhessen létre embertelen
rendszer.

Két mártír

2009. júniusi számában Hersics
Attila (Hersics György unokája).

az Írottkő Natúrpark elmúlt 20
éves tevékenységét összefoglaló
kiállítás.
Április 28-án az Írottkő-kilátónál
csúcstalálkozóval, szakmai konferenciával és ünnepi közgyűléssel
köszöntik az Írottkő Natúrpark
megalakulását, illetve a két évtizedes munkát.
Április 28 – 29-én magyarországi
natúrparkok résztvevői, natúrparkok delegációi érkeznek Kőszegre. A vetélkedő résztvevői túrák,
különböző programok keretében
ismerkedhetnek meg az Írottkő
Natúrpark értékeivel, a rendezvény részeként helyi termékek bemutatója és kóstolója is lesz.

Természetfotók 2016
Február 2-án nyitották meg az Év
természetfotósa 2016 című kiállítást a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban. A
természet csodáit fotókon március
10-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Két hétvégén, február 25–
26-án és március 4–5-én is várják

a látogatókat. Az adott év természetfotóit ezúttal 11. alkalommal
állították ki a budapesti bemutató
után először Kőszegen. A megnyitó után Potyó Imre természetfotós
Objektívvel a sötétben – egy rejtett
világ bemutatása címmel tartott
előadást az érdeklődőknek.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK:
Gyöngyösfalu: Varga Eszter és Vörös András fiai: Erik és Kolos (ikrek).
Kőszeg: Málovits István és Zentai Nikoletta fia Marián Antal; Bence
Károly és Juhász Mónika lánya Dalma; Király László és Petrovics Eszter
lánya Fanni; Keresztes Péter és Hódosi Andrea lánya Léna; Bella Attila
és Vágner Alexandra fia Máté; Héra István és Németh Judit fia István.
HALÁLESET: Király Lajos Sándor, Frank Gézáné sz. Kóbor Róza; Pleer
Margit; Tarné Nagy Valéria Juliánna.

Február 24-én két mártír szörnyű
haláláról is emlékeznek a kőszegi
temetőnél.
1919. június 6-án este fél kilenckor különös kegyetlenséggel végezték ki a vörös katonák a kőszegi temető bejáratánál Waisbecker
Jenő népfelkelő századost, majd
Hersics György Velem-i bírót. A
bűnük annyi volt, hogy előző nap
tiltakozást szerveztek a Jurisics téren a város vezetőinek kiszabadítása érdekében.
Waisbecker Jenő 1867. február 16án született Kőszegen, idén lenne
150 éves.
A gyilkosság történetéről beszélt a
család birtokában lévő dokumentumok alapján a Kőszeg és Vidéke

Kiállítás
Március 10-én (péntek) 18 órakor
nyitja meg a Kőszegi Művészeti
Egyesület a Jurisics-vár földszinti
kiállító termében Franz Milkovits
kiállítását. Köszöntőt mond, mint
kurátor Dr. Lőrincz Zoltán elnök,
a művész életpályájáról beszél Dr.
Güntner Unger. A megnyitón közreműködik énekével és gitárjátékával
Karl Heinz Lippl.
A kiállításra április 2-ig várják a
látogatókat Kőszeg, Rajnis 9. szám
alatt, hétfő kivételével naponta
10.00 – 17.00 óra között.

PRO GR A M O K

Húszéves a Natúrpark

„A halotti anyakönyvi kivonatba
a következőt írta be a jegyző:
„1919. június 6. Kivégzés. A magyar nemzeti ügy, a keresztény
erkölcs szolgálatában vértanúhalál”.
Jenő bácsit és nagyapámat Kőszegen temették el. A vörös hatalom megszűnése után katonai
tiszteletadással az egész város
búcsúztatta Waisbecker Jenő
népfelkelő századost. Nagyapámat pedig egy év múlva – a
Hegyalja mély gyásza mellett –
Velemben Kincs apátplébános
helyezte örök nyugalomra, és az
emlékére a temetőben fenyőfát
ültetett. Ezt a fát 2008-ban kellett kivágni.”

KZ

Fúvósok
Farsangja
Február 18-án, szombaton 19.00
órakor a Balog iskola tornacsarnokában tartják a Jelmezes Fúvós
Farsangi Bált. A hajnalig tartó bálon a zenéről a Cabo Wabo Party
Band gondoskodik. Asztalfoglalás
a fúvószenekar tagjainál, illetve
bakos@koszeg.hu e-mail címen.
Belépőjegy vásárlása kizárólag elővételben lehetséges. Kőszeg Város
Fúvószenekara köszöni a részvételt,
amellyel támogatja a működésüket.
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Programajánló

Könyvtári hírek

Február 16.
Február 17.
Február 18.
Február 18.
Február 21.

A könyvtár ismét pályázatot hirdet szövegtárgy készítésére ezúttal a
„12 legszebb magyar vers” valamelyikéhez. (Felsorolva a plakátokon
és a honlapon). A diákok és a verskedvelő felnőttek pályamunkáit 2017.
március 25-ig várják a felnőttrészlegbe. Az alkotáshoz csatolni kell az ihletet adó mű címét és szerzőjének nevét, a pályázat készítőjének nevét,
iskoláját, osztályát és elérhetőségét. Az alkotásokból a költészet napján
kiállítás nyílik a könyvtárban, amikor a legjobb alkotókat díjazzák!
Az Unaloműző 3. számának megfejtési határideje február 25. A rejtvényfejtő versenyhez utoljára csatlakozhatnak a játékos kedvű alsó tagozatosok. Nekik az első három rejtvénylapot kell megfejteniük és eljuttatniuk a könyvtárba a fenti határidőig. A rejtvénylapok a könyvtár honlapjáról
(www.koszeg-konyvtar.hu) is letölthetők. Ugyanitt tájékozódhatnak az
érdeklődők a könyvtár új könyveiről, illetve böngészhetnek és kereshetnek
a katalógusban.
Szombatonként 9-12 óráig társasjátékozni várják a játszani szerető
gyerekeket, családokat a gyermekrészlegbe! Ízelítőként néhány játék a
kínálatból: Candamir (Az első telepesek), Dooble, Figurix, Katamino, Labirintus, Mikado, Monopoly, Scrabble, Solo, Uno
RENDEZVÉNY:
Február 22. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Február 23. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Téma Fekete István
Tüskevár című műve.
Március 3. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Cynthia
Hand Amikor búcsúzunk című regénye.
Március 6. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kötőklub (a 2. emeleten)

Városi Véradás – KÖSZHÁZ
Gimnáziumi Ifjúsági Bál – Dr. Nagy László EGYMI
Sváb Bál – Jurisics-vár lovagterem
Fúvós Farsang – Balog iskola tornaterme
Gyerekszínházi Bérlet – Rigócsőr király – Jurisicsvár lovagterem
Február 24.
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Temető
Február 25.
Concordia Bál – Jurisics-vár lovagterem
Február 28.
Farsangfarka – Kőszeg-belváros
Március 1-3. 6. Művészeti Szemle – Jurisics-vár
Március 4.
Lukácsházi Böllérverseny – Lukácsháza
Március 4.
Borkorcsolya Verseny – Jurisics-vár lovagterem
Március 8.
MozgóMozi – Jurisics-vár
Március 10.
Franz Millkovits kiállítása – Jurisics-vár – Bástya
Március 11.
Írottkő Natúrparkért Egyesület vetélkedő
döntő – Jurisics-vár lovagterem
Március 11.
Nőnapi Jótékonysági Bál – Balog iskola Sportcsarnok
Március 13.
Márciusi ifjak emlékezete, emlékező-kézműves
foglalkozás
Március 14.
18.00 Németh János 80 és tanítványai – Jurisicsvár lovagterem
Március 15.
Nemzeti Ünnep – Művészeti Szemle Gála
Március 18.
Dumaszínház – Dombóvári-Bellus
Március 18.
Megjöttek a madarak! Madármegfigyelés és madárgyűrűzés az Abért-tónál

Európáról beszél
Február 21-én (kedd)
18.00 órakor a Zwingerben
(Kőszeg,
Chernel utca 16. sz.)
Schöpflin György Európa Parlamenti képviselő tartja a Forgószélben Európa? című
előadását. A politikus
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, mint
szervező kérésére érkezik Kőszegre.

Concordia Bál
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Február 25-én 20.00 órától a Jurisics-vár lovagtermében tartja a
Concordia-Barátság Énekegyesület a bálok bálját. Kapunyitás 19.00 órakor. A bál védnöke Huber László polgármester. A kórus a farsanghoz illő
vidám dalokkal készül. Az ízletes vacsoráról az Arany Strucc étterem, a
hajnalig tartó zenéről a kórust támogató, budapesti Mood for Dance zenekar gondoskodik. Az est folyamán fellép a Dance Jam. Belépőjegyek válthatók a kórustagoknál és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
irodájában. Információ: 94/360-113 és 06-30/939 8680 telefonszámokon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Felhívás

A Művelődési Központ felhívja Kőszeg polgárait,
hogy a nemes civil kezdeményezést folytassák,
és zenével, tánccal, mulatsággal búcsúztassák a FARSANGOT!
Február 28-án, FARSANGFARKÁN, kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal
is hozzájárulva a jó hangulathoz! Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék
házaikat, lakókörnyezetüket, és a maguk módján tegyék
emlékezetessé e napot! Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK
vendégszeretetét egymásnak és a turistáknak!
Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:
9.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerekműsora
15.00–18.00 UTCABÁL
zene: KVARC (Kenyeres Gabi & Tomsa)
közben 15.00-tól felvonulás, farsangtemetés,
bolond esküvő és jelmezverseny
Bőgő temetés – Bozsoki Kökörcsin Színjátszó Kör
17.00-kor eredményhirdetés.
Napközben végiglátogatjuk a LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY
kategóriára jelentkezőket, melyet este díjazunk!
Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában
készülnek (LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport
fogadása, farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani
tudjuk, és a médiában is meg tudjuk jelentetni!
Díjazni a 17 órás díjkiosztáson is jelmezben megjelenőket fogjuk!
Jelentkezés: Művelődési Központ: 360-113 vagy
Pócza Zoltán: 06/209 145 547
További információk, jelentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu.
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Biennálé

Kiállítás

A Csók István Művészkör
Egyesület április 24-én nyítja
meg a kétnapos tavaszi biennálét. Tizenkét testvérvárosi
művészcsoportnak küldték
el a meghívókat, és több
művész
magánszemélyként tervezi a részvételét. A
nagyszabású kiállításnak a
Jurisics-vár, a Zwinger és az Írottkő
Hotel ad otthont, amellyel támogató szerepet vállaltak fel. A szervezők a rendezvény érdekében köszönettel fogadnak minden segítséget.
Palcsó Julianna a művészkör egyik
vezetője több alkotása bemutatását

A Csók István Művészkör tagjai tisztelettel
meghívják Önt február
18-án (szombat) 16
órakor az Írottkő Hotel aulájába Baradács
Anett és Németh Péter
„Álmok és látomások” című kiállítására.
A kiállítást megnyítja
Básthy Béla alpolgármester, az ünnepségen fellép a Budaker Gusztáv

A zeneiskola
hírei
– Február 23-án a diákok növendékhangversenyen nyújtott teljesítménye határozza meg a Művészeti
Szemlén való bemutatkozás lehetőségét.
– A zeneiskola mint kulturális centrum is szerepet vállal. Az iskola dísztermében Gyertyafényes koncertet
szerveznek február 25-én 18:00
órakor. Mozart-darabok hangzanak el Bodoky Krause Anna-Mária (zongora), Anke Schittenhelm
(hegedű), Stuller Géza (brácsa) és
Mérei Tamás (cselló) előadásában.
– Március 14-én 18.00-kor szintén a díszteremben tartják Binder
Károly és Borbély Mihály jazz koncertjét. Március 21-én 10.00-kor
pedig Binder Károly és Reikort
Ildikó Kreativitás, improvizáció és
önkifejezés című előadását hallgathatjuk. (Mindkét program az
NKA támogatásával valósulhat
meg.) A koncertek és az előadás is
nyilvánosak, a belépés díjtalan. Az
adományok a Hangvilla Alapítvány
működését szolgálják.

Női imanap
2017. március 3-án, pénteken
17 órakor tartják a Nők Ökumenikus Világ-imanapjának
kőszegi alkalmát a Zrínyi Miklós
utcai evangélikus gyülekezeti
házban.

tervezi. Február 3-án a Fasor című
festményére húzta az utolsó ecsetvonásokat.
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Zeneiskola Tücsök zenekara és Lakatos Mirella táncos.
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Jegyinformáció:
14 éves korig díjtalan a belépés, 14 éves kor felett 2.000 Ft
A belépőjegy kóstolási lehetőséget is tartalmaz a kemencés helyszíneken.
További információ a www.lukacshaza.hu oldalon
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Készülnek a labdarúgók

Teke: Menetelés három győzelemmel

A tavaszi szezon korán, február 25-én elrajtol. Lapunk tudósítója Táncsics
Andrást a Kőszegi FC edzőjét kérdezte.

Tovább folytatta győzelemsorozatát a Kőszegi SE a teke megyei bajnokságban. Szőce ellen izgalmas párharcok után született meg a siker. Három
párban is 2-2 fa döntött. Szentgotthárdon a második számú csapat ellen
80 fával bizonyult jobbnak a KSE. Horváth Zoltán, Pesti Boglárka és Németh Gábor is nagyon magas fát ért el. Uraiujfalu ellen az egyéni pontokat
magabiztosan hozták a kőszegiek, Kozmor fél pontot tett a közösbe. Egy
újabb pont 2 fán múlott, így az is belefért, hogy az ötödik párban nagy
különbséggel nyert az ellenfél. Csak a csapatfát sikerült szorossá tennie.

– Kérem, értékelje az őszi szezont!

SPO RT

– Felemásra értékelem. Pozitívum, hogy a helyi srácoknak adtunk játéklehetőséget. A pár éve serdülőben bajnokságot nyert és az ifiként ezüstérmes csapat játékosait építettük be a felnőttek közé. Negatívum: a kevés
szerzett pont. A játékunk pedig összeállt. Stabil védekezésünknek köszönhetően a hatodik legkevesebb gólt kaptuk, de a helyzetkihasználásunk
sajnos nem ilyen eredményes. Talán a körmendi, illetve a celli meccsek
kivételével minden csapatnak egyenrangú ellenfelei voltunk, egygólos
meccseket játszottunk. Kedvezőtlen volt a sorsolásunk is: kilencszer játszottunk idegenben. Volt, hogy egymás után háromszor. A csapategység
viszont az egy évvel korábbihoz képest sokat erősödött.
– Hogyan alakul a felkészülés?

– A felkészülésünket korán, január 10-én megkezdtük. Kollégámmal heti
négy edzést tartunk. Személyi edzők segítségével, kétszer a kőszegi Elixirfitness terem szolgáltatásait is igénybe vesszük. Power, cardios és köredzések mellett, spinning foglalkozások is vannak. A programban rendszeres
futó, illetve uszodai foglalkozások is szerepelnek. Az elmaradhatatlan labdás foglalkozásokat a Balog iskola tornatermében tartjuk. Hétvégén erős
ellenfelekkel játszunk edzőmérőzéseket. Pozitívak a tapasztalataim. Rendszeresen 18-20 játékos vesz részt a nem éppen könnyű foglalkozásokon.
A srácok elszántak, küzdenek. Tudják, hogy nehéz tavasz elé nézünk. A
hétvégi meccseinken fáradtság látható, de ez az alapozáskor természetes.
– Kik az ellenfelek, hogy sikerültek az eddigi mérkőzések?

– Rechnitz-Kőszeg 0:1, Király-Kőszeg 2:1, Unterrabnitz-Kőszeg 3-2,
Deutschützennel (2.12.) és Lukácsházával (2:19) is játszani fogunk.
– Hogyan változott a játékoskeret?

– A csapatot megerősítettük.Visszaigazoltuk Prán Dominikot, Bán Martint,
Dévai Rolandot. Hazaigazoltuk Ausztriából Szolyák Tibort és Bujtás Róbertet. Sikerült megszereznünk Keresztényi Zénót, aki sok örömet szerezhet
a kőszegi szurkolóknak. Minőségi játékosok érkeztek kapus posztra, középpályásnak és csatárnak, versenyhelyzetet teremtve a régieknek.Távozó
játékos egyelőre nincs.
– Mik a célkitűzéseik, hogyan alakul a klub jövője?
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– A cél egyértelműen a megye 1-es tagság megőrzése. Nem számolgatunk,
minden mérkőzésre elszántan készülünk. Csapatként kell működnünk kőszegieknek, igazoltaknak egyaránt. Szeretném a védelem stabilitását
megőrizni. A középpályán a védekezésünket és a támadó játékunkat is fel
tudjuk építeni, de nem csak kialakítanunk, hanem értékesítenünk is kell
a gólhelyzeteket. A hazai mérkőzéseinken ki kell szolgálnunk szurkolóinkat. Kérem is őket, jöjjenek minél többen! Űzzenek-hajtsanak bennünket,
hiszen egy célért küzdünk! A Lóránt Gyula Sporttelep legyen ismét igazi
oroszlánbarlang! A tavaszi első forduló február 25-én Kőszeg-Jánosháza
meccsel indul. A Kőszegi FC nem csak a felnőtt csapatot jelenti. Hadd
idézzem fel, amit klubunk vezetése az elmúlt másfél évben elért. Felépítettünk egy klub-modellt: 6-tól 13 éves korig, négy korosztályban, a Bozsik
programban, az idősebbek a 14, 16, 19 évesek megyei bajnokságában
szerepelnek. Ők válhatnak később a felnőtt csapat tagjaivá. Jelenleg 147
versenyigazolással rendelkező játékosunk van. (Ez 2015 nyarán alig haladta meg a negyvenet.) A klub mindkét focipályát alácsövezte és automata öntözőrendszerrel szerelte fel (A centerpályát a legmodernebb 24
szórófejessel.). Nyilvános mellékhelyiséget kapott a létesítmény, Traktort,
mosógépet, szárítógépet vettünk. Megszépült a klubhelyiségünk is. 2017ben sikeresen pályáztunk eredményjelzőre, labdafogó hálókra, kispadokra.
Az edzőpálya új világítást kap és a focipályákat elválasztó korlátrendszert
is korszerűsítjük. Az általunk működtetett sportpályát, pályázaton nyert
fejlesztéseket ugyanúgy használhatja – ingyen és bérmentve – a kőszegi
UFC is. Szeretnénk, ha velük is hosszú távú együttműködés alakulna ki
és a kőszegi utánpótlás értékek nem más településekre lennének eladva.

Eredmény: 15. forduló: Kőszegi SE-Szőcéért Egyesület 5:3 (5,5:6,5,
2419:2402), Kovács/Sárközi Z. 379, Horváth 414, Pesti 393, Németh 440, Kozmor 408, 16. forduló: Thermalpark-Szentgotthárdi
VSE II.-Kőszegi SE 2:6 (5:7, 2644:2714), Horváth 461, Pesti 473,
Guttmann 449, Polgár 417, Németh 482, Kozmor 442, 17. forduló:
Kőszegi SE-Uraiujfalu SE 5,5:2,5 (7:5, 2440:2430), Guttmann 407,
Horváth 425, Pesti 418, Sárközi Z. 403, Polgár 372, Kozmor 415.
(vastagítva a pontszerzők, kurziv fél pont)

Asztalitenisz: Élre álltak
Az őszi fordulók utolsó két mérkőzése előtt már látni lehetett, hogy az
asztalitenisz megyei első osztályban kiélezett harc folyik az őszi első helyért. A kőszegiek magabiztosan győzték le a Haladás második csapatát.
Ekkor készült az utolsó hivatalos tabella. Négy csapat vezette a mezőnyt
egyaránt 16 ponttal. A Kőszegi SE kedvező helyzetben volt, hiszen a korábban, az ellenfél kérésére elhalasztott Celldömölk VI. elleni partijukat
még nem játszották le. A celliek az új időpontban sem tudtak kiállni, így
ez a mérkőzés 18:0-lal került a zsákba. A KSE pedig (2) pontelőnnyel az
őszi bajnok pozícióba.
Eredmény: Haladás VSE II.-Kőszegi SE 4:14, győzelmek: Ihász-Karádi
és Markovits-Terplán páros illetve Markovits 4 gy/4, Terplán 4 gy/4,
Karádi 2 gy/4, Ihász 2 gy/4, Kőszegi SE-CVSE Swietelsky VI. 18:0 (játék nélkül, az ellenfél a mérkőzést feladta.
A szövetség egyéni rangsorában, a legalább húsz mérkőzést játszó 44 játékos listáját Terplán Zoltán vezeti 40 partiból 38 győzelemmel. Markovits
András is bekerült a TOP 10-be.
A legalább 20 mérkőzést játszó kőszegiek mutatói (mérkőzés/
győzelem, szettarány, %): 1. Terplán Zoltán (40/38, 117:22, 95 %),
9. Markovits András (23/18, 57:21, 78 %), 16. Karádi László (28/18,
66:42, 64 %), 25. Ihász Tibor (31/16, 67:59, 51 %).

Kosárlabda: Fontos győzelem
A bajnokság első körében úgy utazott Bükre a kőszegi kosárcsapat, hogy
szoros mérkőzést, akár győzelmet remélt. Aztán már az első negyed véget
vetett az álmoknak. A hazaiak 24 pontjára összesen hárommal válaszoltak. A végén nem voltak kérdések. Ezúttal más koreográfiát választottak.
A nagyszünetig váltakozva vezettek a csapatok. A harmadik negyedet
egyenlőről kezdték. Úgy tűnt ezúttal is a fürdőváros csapata győz, de a hazaiak másképp gondolták. A hajrá kiélezett csatát hozott. A büntetőzésből
a KSE jött ki jól, a vezetést is átvette, de a lefújás pillanatában egyenlítettek a vendégek. A hosszabbításban sikerült előnyt szerezni, a végén jó
pár büntető kimaradt, de így is sikerült három pont előnyt megtartani.
Barabás Krisztián 19 pontot termelt. Nyilicska és Horváth jutottak még tíz
pont fölé. A kőszegiek második győzelmüket ünnepelhették.
Eredmény: Kőszegi SE-Büki TK 55:52 (15:13, 11:13, 9:15, 13:7,
7:4).
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A Balog iskola testnevelői hagyományosan két felnőtt teremlabdarúgó
tornát rendeznek a téli időszakban. Január 21-én sok igazolt labdarúgó
választotta a hideg időben a teremfocit a tavaszi felkészülés kiegészítésére. Nyolc csapat lépett parkettre. Két csoportból a két-két legjobb jutott
tovább. A döntőt úgynevezett keresztjátékkal alakították ki: a csoportgyőztesek a másik csoport második helyezettjével küzdöttek meg. A kupát
az előző torna ezüstérmese a „Söröskupak” nyerte. A torna egyik nagy
értékét a családias hangulat és a sportszerű küzdelmek jelentették.

Sorrend: 1. Fc. Söralátét–Ralax Caffé & Pub, 2. Ksz Burkolástechnika Kft. 3. Fc. Faki, 4. Joker Fc. A győztes csapat tagjai: Gugcsó
Benjamin, Horváth Detre, Kovács Szabolcs, Miklós Milán, Kovács Patrik, Poór Ádám, Szalai Milán, Németh Dávid, Németh Róbert, Németh
Csaba, Naisz Áron, Bigner Dávid, Tompek Richárd, (Horváth Ákos és
Kovács Zsolt csapatvezetők, Kratochwill Zoltán edző)

Labdarúgás: Az utánpótlás bajnokságai
Váltakozó sikerrel szerepelnek a kőszegi utánpótlás csapatai a megyei
korosztályos bajnokságokban. Legjobban az Utánpótlás FC U16-os (16 év
alatti) csapata szerepelt.Hibátlan mérleggel, imponáló gólkülönbséggel,
három pont előnnyel vezetik az északi csoport tabelláját. A Kőszegi U14-es
csapata a szombathelyi csoportban az élmezőnyt követő csoport elejéhez
tartozik. A felnőttek közvetlen utánpótlását jelentő 16 csapatos U19-ben
a KFC hetedik helyen zárta az őszt.
Eredmények: U14 Szombathelyi csoport 5. Kőszegi FC 9 mérkőzés/ 5
győzelem/ 0 döntetlen/ 4 vereség/ 46:27 gólarány/ 15 pont. Legjobb
góllövő: Németh Olivér 27 gól. U16 Északi csoport 1. Utánpótlás FC
9/ 9/ 0/ 0/ 76:9/ 27. Legjobb góllövők: Janzsó Bence 27, Abért Márk
24. U16 Déli csoport 8. Kőszegi FC 9/ 2/ 1/ 6/33:70/ 7. Legjobb
góllövők: Németh Olivér és Tóth Dominik 8-8. U19 7. Kőszegi FC 15/
8/ 3/ 4/ 54:37/ 27. Legjobb góllövők: Janó Iván 10, Vörös Bálint 9,
Fehér Dániel 8.

DIÁKSPORT
Nyolc arany úszásban

Újra változott az úszás Diákolimpia versenykiírása. A módosítás ezúttal
kedvezően érintette a kőszegi iskolákat. Ezúttal is csak a „B” kategóriát írták ki, de igazoltként csak az úszó versenyzők nem indulhattak. Így
a Kőszegi Triatlon Klub fiataljai is indulhattak a szombathelyi uszodában
rendezett versenyen. A jegyzőkönyv a kőszegi körzet iskoláiból 74 egyéni
eredményt mutatott (Árpád-házi iskola 59, Jurisich 11, Balog iskola 4,
Evangélikus szakgimnázium, Dr. Tolnay iskola 2-2). Hat kőszegi váltó is
versenybe szállt. A körzet eredménymutatója 8 arany, 6 ezüst és 8 bronzérem. Az alacsonyabb korcsoportban hatalmas mezőnyök gyűltek össze. a
II. korcsoportban 100 méter gyorson 55-en csaptak célba. A sok-sok fiatal
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remek látványt nyújtott. Sajnos az életkor növekedtével az indulók száma
is csökkent. A középiskolások közül már csak azok vállalják a megmérettetést, akik közelebbi kapcsolatot ápolnak a sportággal. A verseny lebonyolításában zavaró, hogy a futamokban az általános iskolás ötödikesek
és a maturáló középiskolások együtt indulnak, ami az igazi küzdelmek kialakulását nehezítette. A győztesek jogot szereztek a Diákolimpia országos
döntőjén való indulásra.
A kőszegi körzet érmesei: III. korcsoport 100 gyors 1. Fekete Kata/
TO 45,50, 4x50 fiú gyors váltó 2. Árpád-házi 2:27,46, 4x50 lány
gyors váltó 3. Árpád-házi 2:58,48, IV. korcsoport 100 gy Schwachofer
Balázs/ÁH 1:05,78, 100 gy 1. Spanraft Liza/ÁH 1:09,04, 3. Palatkás
Anna/ÁH 1:13,07, 100 mell 1. Schwachofer Balázs/ÁH 1:31,73, 100
hát 3. Pillisz Ákos/BA 1:27,5, 100 hát 1. Gurisatti Jázmin/ÁH 1:25,68,
3. Spanraft Liza/ÁH 1:28,45, 4x50 fiú gyors váltó 3. Árpád-házi
2:16,10, 4x50 lány gyors váltó 1. Árpád-házi 2:11,18, V. korcsoport
100 gy 1. Pillisz Réka/JMG 1:12,30, 100 mell 1. Pethő Márton/JMG
1:27,33, 100 mell 2. Marton Emese/ÁH 1:38,33, 100 hát 1. Nyul Patrik/Evangélikus 1:18,05, 100 hát 2. Pillisz Réka/JMG 1:32,11,4x50
lány gyors váltó 3. JMG 2:34,84, VI. korcsoport 100 gyors 2. Gódor
Vivien/JMG 1:23,98, 100 mell 2. Brieber Barbara/JMG 1:45,06, 100
hát 2. Gódor Vivien/JMG 1:38,87, 4x50 fiú gyors váltó 3. JMG 2:19,57.
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Farsang Kupa teremfoci a Balogban
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Bersek érem futsalban

Eredményesen képviselte Kőszeget a IV. korcsoport, futsal Diákolimpia
megyei döntőjén a büki, körzeti fordulóból továbbjutó Bersek iskola. Január 19-én,
Vasváron az
öt csapat körmérkőzése
döntött a bajnoki címről. A
kőszegiek két
győzelemmel,
egy-egy döntetlennel illetve vereséggel
a dobogó harmadik fokára
állhattak.
Eredmények: Bersek Vasvár, 0:2, Bersek-Derkovits, Szombathely 2:2,
Bersek Körmend 4:1, Bersek, Zrínyi, Szombathely 3:2.
A csapat tagjai: Mercs László, Horváth Richárd, Preisz Roland, Réti
Marcell, Bella Alex, Ôri Kilián, Borsos Bálint

Továbbjutott a Jurisich

Szombathelyen, a Kereskedelmi szakközépiskola termében vívta meg
mérkőzéseit az amatőr (nem igazoltak) röplabda Diákolimpia megyei
döntőjébe jutásért a Jurisich gimnázium leány csapata. Terplán Gabriella
tanítványai a körmendi Kölcsey gimnázium csapatát és a sárvári Tinódi
együttesét egyaránt 2:0-ra legyőzve jutott a megyei fináléba.

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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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 6.
Tel.: +36 94 562 030
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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.

