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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Rákóczi Szövetség
Október 24-én Huber László polgármester részt vett a Szenc és Vidéke Társulás által rendezett ünnepségen. Az eseményt minden évben,
az iskolakezdés utáni időszakban
megrendezik, célja a magyar iskolák
első osztályába beiratkozott gyermekek támogatása. A pénzügyi segítséget adja az 1989-ben alapított,
határon túl élő magyar közösségek
nemzeti, kulturális, szellemi, közművelődési tevékenységét szervező
Rákóczi Szövetség. Ehhez a pénzügyi támogatáshoz Kőszeg Város
Önkormányzata százezer forinttal
járult hozzá, folytatva a korábbi hagyományt. Az átadási ünnepségen
részt vett Soltész Miklós államtitkár,
aki a külhoni magyarság számára a
magyar nyelv megatartásának fontosságáról beszélt. Mindezt erősítve
Halzl József a Rákóczi Szövetség
elnöke jövőbeni célként fogalmazta meg, hogy a határainkon túl élő
gimnazisták számára is fontos lenne
hasonló támogatási, kapcsolatépítő
forma létrehozása.
Belső ellenőrzés
A képviselők elfogadták az október 26-án tartott testületi ülésen
a Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési

tervét. A feladatot külső, képesítéssel rendelkező szakember végzi el.
Kiemelt irányvonal lesz az iskolák,
óvodák működési rendszerének
ellenőrzése, illetve a pályázatok
vizsgálata, fontos hangsúlyt kap
az önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal reprezentációs
kiadási rendszerének a vizsgálata.
Kamerák látószögében
A képviselők augusztusban Kiss
Péter ötlete alapján elrendelték
a belvárosában működő kamerarendszer bővítését egy hivatali
munkaállomás
létrehozásával,
és erre a célra bruttó 663 646 Ft
felhasználását szavazták meg. A
megvalósítás október végi állapota
szerint a munkaállomást december
31-ig építik ki az önkormányzati hivatalban. Ennek célja, hogy a
közterületfelügyelők gyorsan és
hatékonyan tudják visszanézni a
kamerák látószögében lévő jogszerűtlen eseményeket. A beruházás
elvégzéséig erre csak a Kőszegi
Rendőrkapitányságon van lehetőségük, az ehhez szükséges eljárás
hosszadalmas.
Támogatásokról
Az igazgatási és építéshatósági
osztály a polgármester nevében az
osztály 2017. szeptember 27. és
október 25. között összesen 69 települési támogatást, illetve további

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: december 6.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: november 15., december 13.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: november 22.
DR. NAGY EDINA aljegyző: november 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KISS ZOLTÁN a 3. sz. vk.önkormányzati képviselője
november 27-én (hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
december 6-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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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.
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11 lakásfenntartási támogatást
állapított meg az arra jogosult személyek részére.
Eladták
Egy kft. vételi szándékot nyújtott be
az önkormányzathoz az általuk bérelt Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. sz. alatti üzlethelyiség megvásárlására. Az
ingatlan alapterülete 133 m2, és
egyedi döntés alapján értékesíthető
kategóriába tartozott. Az érvényes
rendszer szerint az önkormányzat
az ingatlan eladása előtt legalább
két ingatlanforgalmi szakértői vé-

leményét kéri ki a forgalmi érték
megállapítására. Az egyik szakvélemény 35,2 millió Ft, míg a másik
31,92 millió Ft összegben határozta meg a forgalmi értéket. Ilyen
esetben az önkormányzati rendelet
szerint magasabb áron kötelesek a
képviselők liciteljárás útján meghirdetni az értékesítést. Erről egy
ellenszavazattal határoztak október
26-án a testületi ülésen. Indoklásként Huber László polgármester arról beszélt, hogy a tulajdonosok jó
gazdái tudnak lenni a belvárosban
lévő épületeknek.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám december 12-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

NAPKŐ
BETÉT
évi

1,00%
kamatláb

+ évi

0,45%

kamatprémium*

EBKM

1,44%

(kamatprémiummal)

ÚJ FORRÁS ESETÉN • 24 HÓNAPOS FUTAMIDŐRE • AKTIVITÁS ESETÉN

KŐSZEGI FIÓK

Várkör 6.

+36 94 562 030

*A kamatprémiumot a Sopron Bank Zrt. a bankﬁókjaiban és a
QR kódon elérhető „Napkő forint betét” elnevezésű hirdetményben szereplő feltételek együttes teljesítése esetén írja
jóvá. A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül
nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata, valamint Általános
Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció
visszavonásig érvényes. További részletekről honlapunkon
(www.sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

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.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban

TRANSIT HETEK

2017. NOVEMBER 13–25.
Ford TRANSIT COURIER

Ford TRANSIT CUSTOM

3 062 992 Ft + Áfa

4 692 000 Ft + Áfa

Trend 1.5l TdCi/75LE M5
2 személyes áruszállító
2016 októberi
Bruttó 3 890 000 Ft

Ford TOURNEO CUSTOM

Economy 2.0TdCi/105LE
2 személyes áruszállító
2017 novemberi
Bruttó 5.958.840 Ft

Ford TOURNEO CONNECT

Trend 2.0 TdCi/130LE LWB
8 szem. személygépjármű
2017 novemberi
Bruttó 8 669 400 Ft

Trend 1.5l TdCi/120LE M6
7 személyes személygépjármű
2016 decemberi
Bruttó 6.500 000 Ft

Ford TRANSIT

Ford RANGER

5 350 000 Ft + Áfa

6 240 000 Ft + Áfa

Trend 2.0 TdCi/130LE M6 290M
3 személyes áruszállító
2017 májusi
Bruttó 6 794 500 Ft

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860
info@strauss.hu • ww.strauss.hu
Az ajánlatok érvényes 2017.10.01 – 12.31 – ig kötött vevőszerződés illetve a készlet erejéig!
Vegyes átlagfogyasztás: 5,2-11,2 l/100 km; Co2 kibocsátás: 120-296 g/km. A képek illusztrációk.

XL 2.2TdCi/160LE M6
5 személyes terepjáró
2016 decemberi
Bruttó 7 924 800 Ft
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lerövidülhet a menet„Első kézből!” lényegesen
idő Észak-Burgenland, illetve Bécs

V Á RO SHÁ Z A
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Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
A közelmúltban – november 8-án
– lakossági fórumot tartottunk a
településrendezési eszközök (rendezési terv) soron kívüli módosítása
okán, a 87. sz. főút Kőszeg–B61a
Rattersdorf (Rőtfalva) összeköttetés megvalósítása érdekében.
A módosítást a NIF Zrt. kérte az
önkormányzattól, mivel a megépítendő mintegy 1800 méteres
új útszakasz jelentős része kőszegi
közigazgatási területen haladna át.
Ez az új útszakasz a jelenlegi határátkelőt kikerülve, a 87. sz. főút
folytatásaként közvetlen, megszakításmentes kapcsolatot fog biztosítani a Rattersdorf (Rőtfalva) és
Mannersdorf (Répcekéthely) között
már megépült körforgalmi csomóponton át, a nemrég átadott – ingyenesen használható – 2x1 sávos
B61a úton keresztül az S31-es
gyorsforgalmi útra. Ezzel gyakorlatilag szinte megállás nélkül elérhetjük az osztrák gyorsforgalmi,
illetve autópálya úthálózatot, így

irányába. Ez azt is jelenti például,
hogy akár másfél órán belül biztonságos útviszonyok mellett eljuthatunk Kőszegről a schwechati
nemzetközi repülőtérre. De nyilván
a Kőszegről ebbe az irányba munkába járóknak is időmegtakarítást
és kényelmesebb utazást fog jelenteni ez a közvetlen, határátkelő
nélküli összeköttetés. A beruházás
az Európai Unió INTERREG AT-HU
V-A program forrásából valósul
meg, mely a közvetlen, akadálymentes határátkelések kialakítását
támogatja Ausztria és Magyarország között. Ennek a nyilvánvaló
politikai szándéka az, hogy az országhatár szabadon, a vasfüggöny
előtti időkben megszokott módon
legyen átjárható.
Sajnos, az utóbbi években kedvezőtlen irányba történtek változások a határátlépés terén, mert
az illegális migránsoktól tartva
szigorították szomszédaink a határellenőrzést, ami olykor-olykor
sok időveszteséggel jár a munkába
igyekvőknek és minden utazónak.
Erre nyilván nem lenne semmi-

lyen indok és szükség, ha a migránsokat az Unió külső határainál
megállítanák, és szigorú ellenőrzés
után mehetnének csak az Unió
bármely országába. De csak abba,
amelyik ország önként, szívesen
fogadja be őket!
Magyarország NEM kíván befogadni migránsokat, melyre
megvan minden okunk! Ha meg
mégis úgy alakulna később, hogy
befogadnánk valamennyit, az csak
szabad akaratunkból és elhatározásunkból történhet, nem pedig
ránk erőltetve, erős nyomás alá
helyezve a Magyar Kormányt, hogy
hajtsa végre Brüsszel akaratát!

Főleg nem úgy, hogy egy nem is
Európában élő amerikai milliárdos
elképzeléseit követve, és az ezzel
egyet nem értő országokat megfenyegetve, netán szigorú büntetést kilátásba helyezve próbálják
kikényszeríteni. Ez bizony zsarolás,
aminek mi nem engedhetünk!
Éppen ezért nagyon fontos, hogy
lehetőleg mindenki mondjon határozott véleményt, NEM-et a Soros-tervre!
Ennek most az a legmegfelelőbb
módja, ha kitöltik a Nemzeti
Konzultáció kérdőívét és azt
visszaküldik a Magyar Kormány
számára. Ezzel a határozott elutasító lakossági véleménnyel felvértezve könnyebben veszi fel, illetve
folytatja az illegális migráció elleni
harcot Magyarország Kormánya
az Unió bürokratáival és baloldali
liberálisaival szemben. Mutassuk
meg ismét, mint ahogy már a tavalyi népszavazáson megtettük:
Kőszeg NEM kér az illegális
migrációból, egyetértünk a
Kormány ezzel kapcsolatos politikájával!
Huber László
polgármester

Milyen lesz az új piac?
November 8-án a KÖSZHÁZ-ban
tartott az önkormányzat lakossági
fórumot a „Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című
projekt bemutatása kapcsán. A
jelenlegi Városmajor, piac átépítésére 300 millió Ft pályázati pénz
áll rendelkezésre. Az elkészült koncepciós tervek iránt sokan, különösen a környéken élők érdeklődtek.
A fórumon elhangzott, hogy a
beruházás a következő év nyarán
indulhat, elsődlegesen az itt lévő
platánfa környékén a zöldövezet,
illetve park kialakításával. Majd,
ha a tűzoltóság elköltözött, akkor
kezdődhet meg a bontással járó
építkezés.
Mangliár László tervező beszélt a
Városmajor megvalósítható tervéről. Az átalakítás során a Kossuth
Lajos utcától a Táncsics utcáig
terjedő területet építik át, lombos
fákkal kialakított parkolók, piactér, a platánfa mellett zöldövezet,
Óriásplatán tanösvény létesül,
és kialakítanak energiatakarékos
közvilágítást.
A Kossuth utcából autóval egyirányú forgalomban lehet be-,
és kihajtani. A Kossuth utca ezen
szakaszát úgy építik át, hogy az
autósnak érdeke legyen a meglévő
sebességkorlátozás betartása.
A jelenlegi piac területén egy 30
férőhelyes halszálkás kialakítású,
három fasorral árnyékolt és zöldfelületekkel tagolt parkoló épül (A) .
A Kratochwill-ház (B) mellett járdát alakítanak ki, amelyhez kapcsolódva a ház tulajdonosa (befektető) az épületben kereskedelmi
egységet létesíthet. A befelé menő
út visszafordul a tűzoltóság három
garázsa előtti üres területen. Innét
lehet autóval behajtani a Kossuth
Lajos utca 1. számú házba, és
érhető el gyalogosan a platánfa
melletti zöldövezet. (C) A fordulóig
magas házfal mellett járda épül,
és így gyalogosan a mostani és
későbbi virágpiacról lehet elérni a
három tűzoltó garázs előtt épülő új
piacot. (P) Az új őstermelői értékesítő helyen tetőzet épül, és oldalról
nyitott lesz. Fél-mobil árusító pultok és telepített, nyitható ernyős
tetőfelület teszi komfortossá a
vásárlást és az árusítást. A tervező

szavai szerint az új piactérnek meg
kell őriznie a szociális szerepét, és
a találkozási pont megvalósítását.
A három tűzoltó garázsban kialakítanak bérelhető üzleteket zöldség, virág értékesítése vagy egyéb
célokra.
A mostani tűzoltóság, városgondnokság irodái előtt lévő tárolókat
lebontják, és ennek területe is
növeli – az itt is épülő – parkolók
számát. Az átépített teljes területen összesen 34 db létesül.
Huber László polgármester elmondta, hogy a felhasználható területet növelhető, mert a
távhőszolgáltató a tervezett
fejlesztése okán az itt lévő kazánt megszünteti a következő év
nyarán. A tűzoltóság és a városüzemeltető kft. irodái felett lévő
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lakások fűtését a szolgálató végzi
majd el. Az alkalmi parkolási területet növelheti az is, hogy a Bersek
iskola sportpályáját felújítják, a területet kapun keresztül egyedi időszakhoz, eseményhez, piacnaphoz
kötve parkolóvá lehet majd alakítani. Az új aszfaltréteggel ellátott
pálya (D) alapvetően a diákok
rendelkezésére áll.
A fórum résztvevői közül többen elmondták a véleményüket.
Wächter Gyuláné kifogásolta, hogy
a Kratochwill-ház nem része a felújításnak, pedig a ház területe jól
hasznosítható lehetne. Válaszként
elhangzott, hogy a pályázaton elnyert pénz 2%-a használható fel
ingatlan vásárlására (6 millió Ft).
A romos ház ára ennek sokszorosa,
a bontás költsége meghaladná a
tíz millió Ft, és ezt követően még
ezen a területen legalább százmillió Ft feletti építési költséggel

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

lehet számolni. A rendelkezésre
álló pénz így nagyrészt elfogyna
csak erre a házra. Huber László
elmondta, hogy a belváros felújítása a Városmajor átépítésével
még nem fejeződött be, mert a
virágpiactól az országzászlóig lévő
terület (és a Kiss János utca) felújítására a KRAFT-projekt ad majd
lehetőséget.
Alasz László azt kifogásolta, hogy
nem épül fedett piaci csarnok, pedig az árusok akkor is ott vannak,
amikor „vízszintesen esik a hó”.
Mangliár László tervező elmondta,
hogy a piaci csarnok építését nem
indokolja a heti egy félnapos, és
még néhány órás kihasználtsága.
Egy kicsi település vásárló közönsége az árusok által megfizetendő
bérleti díjakon keresztül nem tud
„eltartani” egy vásárcsarnokot, annak fenntartási költségei miatt.
KZ
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Kávészünet Erdélyi János filmrendezővel
Közel ötven filmet forgatott eddig
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Vas megyei Príma-díjat kapott Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező, Duka
híres szülötte. Egyszer már 1982-83-ban
népművelőként egy évig dolgozott a városban. A Szombathelyi Tanárképzőben végzett
hosszúhajú fiatalembert Szandokánnak hívták még a kőszegfalvi Asszonykórus tagjai
is, akiket népművelőként próbált segíteni.
Nyolc éve ismét Kőszegen él. A Fő téren nyitott borszaküzletében beszélgettünk. Törőcsik Mari Kossuth-díjas színművész emberi
nagyságát említi először, akivel játékfilmet
forgatott. Aztán sok mást is megnevez, akik
mind-mind hatással voltak művészetére, a
társadalmi problémák iránti érzékenységére. A mosonmagyaróvári tragédiáról készült
Vérrel és kötéllel című filmjével beírta magát a dokumentumfilmesek közé. Közel ötven filmet forgatott eddig. Van köztük portré, de történelmi eseményeket is feldolgozó,
a 24. órában elért és megszólaltatott szemtanúkkal. Az egyik legjelentősebb kortárs
dokumentumfilmesként jegyzik. Nagy sikerrel vetítették a Lovagteremben a 2013-ban
elkészült A nyomsávon című, a vasfüggönyről és annak őrzőiről, az elhárítókról, meg
a disszidensekről készült filmjét kőszegi,
ma is élő hús-vér szereplőkkel. Professzionális technikával dolgozik. Megkomponálja
a filmjeit, átjön belőlük az a mondanivaló,
amit annak szánt. Volt időszak, amikor jó
barátjával, Zsigmond Dezsővel – kezdetben
együtt dolgoztak a filmjeikben – a Vetítő
című Hír-tévés projektet is ők valósították
meg. Itt futottak a dokumentumfilmek.
– Nyolc évvel ezelőtt költöztem Kőszegre. Nyilván senki sem számított arra, hogy én itt megjelenek. Talán nagyon meg is változhattam. Első
ittlétemkor a Várban dolgoztam. Találkoztam az
egyik volt kollégámmal. – Szevasz, szevasz, hát
ide költözöl? – Ide. Ez a párbeszéd a házam előtt
zajlott. Másnap jön az asszony, akitől vettem a
házat, azt mondja, odament hozzá a volt kolléga
és arról érdeklődött, ki az az ember, aki megvette magától a házat. Sokak mellett elmentem
az utcán, akik nekem ismerősnek tűntek, de
láttam, nem ismerik meg Szandokánt. A helyiek
így hívtak. Én akkor már félig-meddig pestinek
éreztem magam, oda akartam visszamenni. De
azért nagyon jó volt, nimbuszom lett Kőszegen,
egyrészt nekem volt a leghosszabb hajam a
városban, másrészt négy helyes kolléga lánynyal jártunk az akkor divatossá vált Gesztenyés
étterembe ebédelni. Szerettek a Várban is, ahol
egyedüli férfiként a rendezvényeken a nehezebb
elemek mozgatását rám lehetett bízni. Akkor
kezdődött a Várszínház, a székeket is én hord-

tam, a megállító táblákat is kirakhattam. Jó
erőben voltam, minden
férfimunkát rám lehetett
bízni, mert ez népművelői munka. Fontos és
komoly ember voltam
akkor Kőszegen, 198283-ban, egy évig.
– Izgatott az újságírás.
Már ittlétemkor glosszákat, meg tudósításokat
írtam a Vas Népének Sanda néven. Megírtam,
hogy Hauer Tamás meg a Peczöli Péter összeállt
a Bubéval zenélni. Írogattam, de hát abban a
pártrendszerben én egy rosszarcú, megbízhatatlan embernek számítottam..Aztán Pesten újságíró
lettem, rádióztam, én készítettem azt az interjút,
amelyben volt igazgatóm, Bakos Gyuri elmondja,
hogy a hatalom helyett a virágokat választja.
– Közben elkezdtünk a Zsigmonddal filmezni
83-84-ben. Öt év alatt befutott filmesek lettünk.
Igaz, az első filmjeinket betiltották. A kettő betiltott közül az egyik címe Ez zárkózott ügy volt.
Arról szólt, hogy egy falu fellázadt, hogy a tanácselnököt ne váltsák le. Ebből nagy csata lett,
országos jelentőségű balhét csináltak belőle a
párton belül. Nem nagyon állt mellénk senki. A
szakma persze – Jancsó Miklóstól Kovács Andrásig – igen. Nem volt semmi más az a film, arról
szólt, hogy a nép meg akarja választani a vezetőt. Ennél borzalmasabb üzenetet 83-ban nem
lehetett megfogalmazni. Gyakorlatilag olyan
hírnevünk lett egyhamar egy betiltott film miatt,
amit tíz jó filmmel sem tudtunk volna elérni. Ez
volt a pályakezdet.
– Amikor eljött 89, – közben már készítettünk pár
TV-s dokumentum anyagot, egyik kollégánk azt
mondta, van egy nagyon fontos dolog, ez a mosonmagyaróvári sortűz. Megcsináltuk. Európa Díj-ra
jelölték. Nagy sikerrel vetítették Strassbourgban.
Ez nagyon felnyomta az ázsiónkat. Igen kemény
volt a szintén a rádióból vett történet dokumentálása, amely egy katonáról szólt, aki hat évre
bebújt a kacsaól alá és ott élt. Előtte 92-ben a
saját forgatókönyvünk alapján készítettük el Az
indián tél című mozifilmünket, amely egy valóságos emberről szól, aki kivonul a társadalomból és
a Hatvan környéki erdőkben amolyan indiánként
élt, szabad volt. Az Indiánság a mi korunk leegyszerűsített szabadságmítosza volt.
– Mi a 80-as években – nemcsak politikai értelemben, hogy betiltottak, megfigyeltek – emberi értelemben is fojtogatónak éreztük a magyar
kisvárost. Hiába volt nagyon szép a díszlet, és
hiába voltak velem nagyon toleránsak a főnökök
és a munkatársaim – ezt a fojtogató légkört nem
tudtam nagyon elviselni és nekem innen min-

denképpen el kellett mennem.
Nemcsak azért, hogy élni tudjak,
hanem egy nyitottabb, szabadabb világba vágytam. Budapest egy bizonyos fokig az volt.
– Elmentem Kőszegről mindenféle szabadságvággyal és 2004ben visszahívtak, hogy adnak
nekem egy Babó Antal-díjat. Érdekes módon kőszegi ismerőseim
közül senki sem jött el a Református templom Csillagtermébe
a díjátadóra, csak Hauer Tamás
köszönt be, mint alpolgármester,
nagyon kedves volt tőle.
– Ez a mostani díj is azért tetszett, mert olyan
sokan megszólítottak, hogy szavaztak rám.
Olyan sokan jöttek gratulálni, Kutasi Mária, a
gimnázium volt igazgatója, iskolatársam Dukában, Veri néni Kőszegszerdahelyről, a filmem
egykori szereplői, ismerősök..
– Egy barátommal nyitottunk 2009-ben egy
boltot, és engem csak úgy ismernek, mint a
Cefrés Jani, aki bort mér. A nyomsávon kőszegi bemutatóján voltak négyszázan. Az tényleg
egy döbbenet volt. Idejöttem és mértem a bort.
És akkor egyszercsak fent ülök a színpadon. A
Cefrés Jani ott ül az országgyűlési képviselő és a
polgármester úr között. Jöttek be másnap a boltba és egyszerűen nem értették. Maga ugyanaz,
aki ott? Nem tudták felfogni, hogy ha maga egy
híres filmrendező, akkor miért mér itt bort? Akik
ismernek, nem a filmrendezőt látják bennem,
hanem a Janit, vagy a Jani bácsit, akivel el lehet
beszélgetni. Ha a kőszegi borászok nem is éreztek közéjük tartozónak, én azért kicsit közéjük
tartozom. Nagyon szerettem szegény Jagodics Tamást, Marika nénit és kedvelek más borászokat
és borszeretőket. A szűk családon túl, mégiscsak
egyfajta kötődés ez is a városhoz. Ez a Príma-díj
is, a városhoz való tartozásomat erősíti belülről,
érzelmileg. Azok a filmek – A nyomsávon, a szülőföldemen készült A háború mindennapjai, vagy
a Keveházi Laci bácsiról szóló film, vagy régebben a Kőszegfalvi Asszonykórusról, vagy Ólmodról – nyomot hagytak az itt élőkben.
– A díjakat adják. Amikor felhívott a Pócza Zoli,
hogy elfogadom-e, mondtam, kicsit még korai
ez a jelölés, mert azt gondoltam, engem nem
ismernek még eléggé itt a megyében. Utána elolvastam az életrajzomat, megnéztem hány éves
vagyok, azt mondtam, jó, nem korai, elég öreg
vagyok. Amikor az ember öregszik, vagy kap díjat, vagy nem, de jól esik.
– Hogy forgatok-e játékfilmet? Nem tudom. Bevallom, ez a Cefrés Jani-lét egy picit deprimál,
picit unom is. Folyamatosan dolgozom, remélem
még kapok lehetőségeket. Mivel a színház- és
filmművészet kategóriában kaptam díjat, még
nem mondtam le egy színházi rendezésről sem.
A filmmel meg valami Bergman-i világot kellene megpróbálnom.
Kiss János

Feloldatlan trauma
„Kedves Barátaim, Kőszegiek!” –
kezdte beszédét a lovagteremben
Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc az október 23-i megemlékezés szónoka.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 28. évfordulóján
egy személyes emlékét is felidézte. Két és fél éves volt, amikor a
Sztálin-gyertyák bevilágították az
éjszakát. Az élmény azóta is eszébe
jut minden októberben. Hatvanegy
év telt el, és most – a munkatársaival – az akkori események hatása-

Sírhelyekről
Több olvasó jelezte, hogy a temetőben az I. világháborús hadisírok területén tevékenykedik a
Városüzemeltető Kft. Mint ismeretes, márciustól a városi kft. lett a
köztemető fenntartója, a kegyeleti
szolgálatást a Vas Megyei Temetkezési Kft. végzi továbbra is. A
munkálatokat látva többen arra
gondoltak, hogy az üres sírhelyek-

ben szűkös temetőben újakat alakítanak ki. Nem ez történik, hanem
méltó nyughelyet biztosítanak a
háborús hősöknek a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum által HIM-HF16 kódszámú pályázati támogatásából. A
köztemető középső részén, a lucfenyők árnyékolta, 10 m x 20 m-es
terület 205 I. világháborús katona
sírhelye. A 42 olasz katona sírját
exhumálták. Az 1990-es években
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it, „ismeretlen dimenzióit” kutatja,
azokat, amelyek új utat nyitottak a
kétpólusú világrendben.
Még ma is vannak, akik „őrült vállalkozásként”, eleve vesztett ügyként tárgyalják az egykori történéseket, de vitathatatlan az októberi
események világraszóló hatása. Az
együtt érzően megnyilatkozó külföldi tekintélyektől idézett. Anna
Hagen, Albert Camus, Hannah
Arendt, Jean-Paul Sartre… Elvis
Presley soraival mutatta be, hogy
elismerést vívtak ki a forradalmárok: egyszerre volt népfelkelés, lázadás, szabadságharc, forradalom
„és az önszerveződő munkásság
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passzív rezisztenciája”, ellenállása!
Az eseménysor, „a trauma a mai
napig feloldatlan” – mondta a professzor. A trauma hatása azonban
megdöbbentő: valami megindult,
ami ’56 nélkül nem tudott volna…
Az ünnepi beszédet és műsort
megelőzően
megkoszorúzták
Tornay Endre András ’56-os emlékszobrát.
A lovagteremben rendezett műsorban szerepeltek a Kőszegi Vonósok,
a Dance Jam Táncegyüttes, a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, Mizsei
Zoltán, Nyul Dorina, Horváth Anikó
és Zsigmond Barbara.
TáF.
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készített nyilvántartás szerint 50
fő a magyar katona, a többi – a
nevek alapján – szláv, főként délszláv származású. November 30-ig
befejezik a parcellák, kőkeresztek
helyreállítását.
KZ
(Kőszegfalván lévő köztemetőben a
Mindenszentek ünnepéig elkészült
az önkormányzat beruházásában
a lakosság kérésére a nyilvános
vizesblokk.)

KOZMETIKA
HORVÁTH ANIKÓ
Kozmetikus

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Szeretettel várja régi és új vendégeit
új üzletében a
KŐSZEG, Liszt Ferenc utca 17. sz. alatt.

Meghosszabbítottuk
LÁTÁS HÓNAPJA Akcióinkat!

(A buszpályaudvar melett.)

Időpontfoglalás telefonon
a 06 70 2454002-es számon.

Ingyenes látásvizsgálat
és szaktanácsadás
előzetes bejelentkezés
alapján üzleteinkben!

Keretvásárlás esetén
távoli vagy közeli szemüvegéhez
az EGYIK LENCSÉT INGYEN ADJUK!

(normál és vékonyított lencse +/-6,00D-ig 2,00Dcyl-ig felületkezelésekkel)

Multifokális szemüveglencsék

30-40% kedvezménnyel!
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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Régi, új parkolók
A KT U Á LI S

Október 26-án a testületi ülésen
Terplán Zoltán elmondta, hogy a
Liszt Ferenc utcában elkészültek a
parkolók, az építtetést végző vállalkozó pluszként alakította ki a járdát,
amely az ott élők érdekeit szolgálja.
Az itteni, illetve a Petőfi téren, az
egykori játszótéren, az eltört, és elszállított meztelen szobor melletti
területen parkolók kialakítása is a
vállalkozó kötelezettsége volt, mert a
közelben lakóházakat épít. A törvényi rendelkezések szerint a lakások-

hoz parkolót is kell létesíteni. A két
helyen egyidőben való építés a korábbi elmaradás teljesítését is szolgálta. Mindkét helyen szép munkát
végzett a tervező, illetve a kivitelező.
Októberben parkolóvá változtatták
a Rákóczi, illetve a Temető utcában
lévő funkció nélküli buszmegállót.
Ezentúl nem kell aggódni az autósoknak az illegális megállás miatt,
hanem meg kell fizetni a parkolási
díjat a használatért. A szűk belvárosi helyen kincsnek minősül egy-egy

Építkezések

munkálatokhoz szükséges víz, villany
november közepétől lesz elérhető.
Az építés első szakaszának befejezési
határideje 2018. augusztus. (Az önkéntes tűzoltóság jövőre ünnepeli az
alapításuk 150. évfordulóját.)

Tűzoltóság épülete
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság Liszt
Ferenc utcai új épületének építésére
közbeszerzési pályázat keretében,
nettó 72 390 994 Ft értékben a
Szárnyasép Kft. kapott megbízást.
Október végén a munkaterületet átadták, az építést a kft. november végén kezdi el. Októberben még folyamatban volt a gázengedélyeztetés, a

Temető utca
Szeptemberben kezdődött meg a
Temető utca, illetve a Károlyi Mihály
utca első részének (Bercsényi utcáig)
a felújítása. Az építők szegélykövezéssel kezdték a munkát, a szénsavas
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szabad parkolóhely. (A kőszegi városmajor környezettudatos rehabilitációja keretében újabb, 34 db parkoló kerül kialakításra. / 5. oldal)
Várhatóan tavasszal a lakótelepen
elindul a harmadik parkolóhely
projekt. Az elsőt az autósoknak az
Űrhajósok és Velemi utca között, a
másodikat az Írottkő utcában alakították ki. Biztonságos, a közlekedést
nem veszélyeztető megálló helyekre
szüksége van az autósoknak. Erre
újabb lehetőséget kapnak a Posztó
utcában és a környéken élők. Ágh
Péter országgyűlési képviselő és
Huber László polgármester közösen

jelentették be, hogy az itt lévő szabad területen 14 db parkoló épül
meg a Kormány támogatásával, a
Belügyminisztérium által kiírt, az önkormányzat által elnyert 14 millió Ft
összegből. Tervezés, majd a kivitelezés pályáztatását követően várhatóan a tavasszal készül el a beruházás.
Huber László polgármester november 8-án a közmeghallgatáson
elmondta, hogy a lakótelepen
meglévő parkolási gondok miatt
az előzetes tervek megszülettek az
U-alakú ház előtt lévő „körforgalom” parkolóvá történő alakítására.
KZ

kútig az út teljes felületét újraaszfaltozták november második hetében. A
Temető utca további részének egyik
oldalán a felület ép volt, a másik oldal repedezett és foltozásokkal tarkított, ezért csak a sérült oldal kapott új
aszfaltréteget. A Károlyi Mihály utca
elején, a Bercsényi utcáig felmarták
az utat, itt is új lett a járófelület. A
Károlyi garázssor előtti út felújítása
tavasszal várható, mert a kétszeres
felületi zárás technológiához melegebb időjárás szükséges.

Pályázat útján az építés jogát elnyerte a SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (nettó
27 349 700 Ft) és a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. (nettó:
10 800 000 Ft). A beruházás elvégzéséhez a Kormány Pintér Sándor
belügyminiszter aláírásával 30 millió Ft támogatást adott. Az összes
költségből a fennmaradó részt a
képviselők, döntésük alapján a város költségvetéséből biztosították.
KZ

MESTER CENTER Szakkereskedés
A STIHL ŐSZI AKCIÓJA november 17-én véget ér!
A raktáron lévő STIHL termékekből

10% engedményt adunk a készlet erejéig.

MUNKAVÉDELMI
kesztyűk, cipők

KERTI SZERSZÁMOK
az őszi munkákhoz

9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
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+36(30)190-3085 • +36(94)312-163;
mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00

Hova folyik a szennyvíz?
A szennycsatornához kötött házakból a hálózaton keresztül a szombathelyi szennyvíztisztítóba folyik
a szennyvíz. Kőszegen közel nyolcszáz ívóvíz bekötéssel rendelkező
ingatlan van, amely nincs bekötve
a szennyvíz hálózatba.
Október 26-án testületi ülésen
elhangzottak szerint az elmúlt télen a fagyos terület több helyen
megálljt parancsolt a földfelületre
szivattyúzott „folyadéknak”.
Az ívóvíz bekötéssel rendelkező
ingatlanok közül sokan csak kerti
csapot üzemeltetnek, de közel ötszázan termelnek szennyvizet. Az
önkormányzat 2014-ben hozott
rendelete ráirányította a figyelmet
a csatornával el nem látott vagy
csatornázott, de a hálózatra rá
nem csatlakozott ingatlanokban
keletkező háztartási szennyvíz elhelyezésére. Különösen azért, mert
a tisztiorvosi szolgálat a hegyoldalban lévő közkutakból az ivóvíz
vételét megtiltotta bakteriológia
szennyezés veszélye miatt. Ezt a
veszélyt indokolta a hegyoldalban
lévő ingatlanokból tisztítatlanul kifolyó szennyvíz.
A képviselők 2014. évi rendelete
kötelezte a tulajdonosokat, hogy
az ingatlanon keletkező háztartási

szennyvizet szállíttassák el, illetve
a felhasznált ivóvíz minimum 60
%-áról igazolják ennek megtörténtét.
A korábbi rendelet hatásáról tárgyaltak a képviselők október 26án. Az adatok szerint 2014-ben
91 ingatlanról, míg idén augusztus
végéig 141 ingatlanról (1553 m3t) szállíttatták el a szombathelyi
tisztítóba a szennyvizet.
A nagyobb figyelem és a rendelet
eredménye, hogy Kőszeg város területén az egyedi szennyvíztisztító
berendezésekre augusztus végéig
31 db ingatlan rendelkezik engedéllyel, és több helyen megvan a
létesítésre vonatkozó szándék.
A testületi ülésen Huber László
polgármester óriási változásnak
minősítette a szennyvíz elszállítás
és tisztító berendezések mennyiségében történt változást. Arról beszélt, hogy ezt a folyamatot már a
70’-es években, de a mostanihoz
képest sokkal korábban el kellett
volna kezdeni. Kiemelte, hogy a
szennyvizek kezelését továbbra is
figyelemmel kíséri az önkormányzat, „folytatni kell a küzdelmet”.
Az előterjesztésben lévő adatok
szerint a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a

Kőszeg a TV-ben
A júliusi lapszámban adtunk hírt
arról, hogy a Szombathelyi TV
adása a PR-Telekom digitális alapcsomagjában megtalálható, így a
nézők számára elérhető. Több éves
szünet után Kiss Péter és Pócza
Zoltán lavírozott a technikai lehetőség és csatornakiosztás kavalkádjában, amely a kábelszolgáltató és
a tévé között zajlott. A tárgyalások
eredményeként már júliusban volt
remény arra, hogy a tévé Kőszegről is sugároz híreket. A képviselők
október 26-án meghozott döntése
alapján több műsorban is szerepelnek a városról szóló tudósítások.
A testületi ülésen Huber László polgármester elmondta, hogy Kőszeg
médiában való erősebb megjelenése részben pótolhatja a helyi

tévét is. Kiemelte, hogy a város
rendezvényei az adáskörzetben
nagyobb nyilvánosságot kapnak,
és ez még több vendéget hozhat
el hozzánk Szombathelyről. A városvezető szavai szerint: „nekünk
fontos, hogy még többen jöjjenek
el a kőszegi rendezvényekre”. A
célok érdekében a Szombathelyi
Médiaközpont és az önkormányzat szerződést kötött, és ez alapján
a város közérdekű eseményeiről
híradós tudósítások láthatóak gazdasági, közéleti, programajánló
magazinműsorokban, illetve a Vasi
Kaleidoszkóp adásában. A műsorok
a www.sztv.hu honlapon korlátlan
ideig megtekinthetők.
A televíziós médiakampány díja
2017. évben havi 30 000 Ft +
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Vízügyi Hatóság több – bírságolás
kategóriájába tartozó – üggyel
foglalkozik. Azokat tekintik eredményesnek, ahol megszüntetik az
eljárást, mert megépül(t) az egyedi
szennyvíztisztító, de a talajvizeket
szennyező magatartás miatt szabtak ki büntetést is.
Az engedélyezett tárolókból a
Városüzemeltető Kft. szállítja
el a bejelentést követően, díjfizetés ellenében a szennyvizet.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Létezik a hegyes oldalon olyan
terület, ahonnét a jármű nem
tud szivattyúzni. Az emiatt kiállított dokumentum csak alkalmi
felmentést ad, és kötelezettséget
ró a tulajdonosra, hogy a szennyvizet gyűjtő aknát tervezéssel
úgy helyezze el, hogy a szivat�tyúzási probléma ne lépjen fel.
Vagy a tulajdonos létesítsen házi
szennyvíztisztítót!
Kámán Z

A KT U Á LI S
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Házi szennyvíztisztítóról
A szennycsatorna hálózatba be nem kötött ingatlanoknál is kötelező a szennyvíz kezelése, azért, hogy ne szennyezze a talajvizeket.
Ennek egyik lehetősége: a tulajdonosok az ingatlanon keletkező
háztartási szennyvizet szállíttassák el, illetve a felhasznált ivóvíz
minimum 60 %-áról igazolják ennek megtörténtét.
A szennyvízkezelés másik módja, ha a tulajdonos a saját területén házi
szennyvíztisztítót telepít. Kőszeg csatornázatlan területén ezt egyre
többen alkalmazzák, mert az ára megfizethető.
A telepítéshez szükséges a tervező által készített „Létesítési engedélyezési tervdokumentáció”, amelyet a jegyző engedélyez. A kivitelező által
kiállított nyilatkozat és a készített fotók csatolásával használatba vételi
engedélyt kell beszerezni.
Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energiabevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az
oldómedence, a kavics/homokszűrő, amelyek lehetővé teszik a felszíni
vizekben történő ártalommentes elhelyezést. A szennyvíztisztítás technológiája: mechanikai előkezelés – egyszerű oldómedence • lebegőanyag szűrés • szikkasztás a talajba. A folyamat gondozásmentes!
(Az önkormányzat városüzemeltetési osztályán a vízügyi tervezők névsora rendelkezésre áll az érdeklődők számára.)

Áfa, míg 2018-ban havi 50 000
Ft + Áfa. Az előterjesztésben lévő
médiakampány szó használatát kifogásolta Plechl Tibor, aki választásokhoz kapcsolta a kampány szót.
Básthy Béla alpolgármester egy
kedvező árhoz kapcsolódó ajánlat
érvényességéről beszélt. A képvi-

selők a megkötött szerződésben a
„médiaszolgálatás” szó használatát
fogadták el. A Szombathelyi Médiaközponttal a kapcsolatot a kulturális hírek oldaláról Pócza Zoltán,
turisztikai szempontokból Győrffy
Gábor tartja.
KZ
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www.7forras.hu

2017. 11.15 - 11.28.

549

1.399

Ft
kg

Ft
kg

1.499

Ft
kg

Minden Nap
Trappista sajt

Poszavecz
Lecsókolbász lédig

219

ÉVE KŐSZEGEN

félkemény

129

Ft
db

Babati Nyári Turista

Ft
db

Rama
Margarin kocka
kenhető növényi zsír

1.799

599

Ft
db

Ft
db

250 g, 876Ft/kg

Pöttyös desszert

899

Óriás Túró Rudi natúr,
étbevonattal 51 g, 2529Ft/kg vagy Fitt Pöttyös
Túró Rudi Málnás Müzlis Joghurtos bevonattal
38 g, 3395Ft/kg vagy Guru Karamell 38
g+25%, 2716Ft/kg

Ft
db

1.199

Ft
db

Coca-cola

Light vagy Zero
2x1,75 l, 171Ft/l
(Coca-cola HBC
Magyarország Kft.)

Rocher T16 Praliné
200 g, 8995Ft/kg

2017. 11.23 - 11.25.
Lenor
textilöblítő

Spring Awaking
1900 ml, 473Ft/l
vagy Deep Sea Mint
1380 ml, 651Ft/l

Ariel mosószerek

1.399

Mosópor Color 20 mosás, 1,5 kg, 799Ft/kg
vagy Mosókapszula Lavender 14 db, 85,60Ft/db

Sertés Oldalas
dalas
előhűtött

449

2017. 11. 16 - 11.18.

899

Ft
kg

Ft
kg

Csirkeszárny

Ft
kg

előhűtött vagy fagyasztott

369

Ft
kg

Csirkemell csontos
előhűtött vagy fagyasztott

899

Narancs I.o.

Ft
kg
Sertés apróhús
70% előhűtött

249

Ft
db

Ceres
Gra-Hammm
Toast Kenyér

szeletelt, 250 g, 996Ft/kg

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 * 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper 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
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Ultimátum vagy radikális döntés?
Október 26-án a képviselők döntöttek, hogy a hulladékgyűjtés
közszolgálatásért felelős céget, a
Soproni STKH Kft.-t tájékoztatják
arról, hogy a novemberi testületi
ülésen napirendre tűzik a hulladékszállítás területén meglévő problémákat. (Erről Ultimátum írásunkban,
a szeptemberi lapszámban már adtunk tájékoztatást.) Arról is szól az
októberi képviselői felvetés: minek
kell változnia, hogy ne legyen szükség radikális döntés meghozatalára.
A kérdésre egyszerű válasz is elhangzott: Fizessék meg a Városüzemeltető Kft. által elvégzett munka árát.
A döntés előtt Kovács István a kft.
igazgatója elmondta, hogy ebben az
évben elvégzett munka hetven millió
Ft ellenértékét várják a cég biztonságos munkavégzése érdekében. A kft.
fizetési kötelezettsége ezzel szemben
24 millió Ft lenne, ha lenne miből
megfizetni. Dr. Zalán Gábor jegyző
szavai szerint az önkormányzat nem
kockáztathatja saját cége működőképességét, mert ezzel a város működőképessége kerül veszélybe.

Kőszegi érdekek szerint nem hozott
eredményt a 2016-ban létrejött az
országos hatáskörű cég, a NHKV
Zrt. tevékenysége, amelynek célja
az egységes hulladékgazdálkodási
rendszer kialakítása. Kőszeg területe a Soproni STKH Kft.-hez tartozik,
de a városban és 14 faluban a Városüzemeltető Kft. alvállalkozóként

Kőszeg Város Önkormányzata
Képviselő-testületének döntése
alapján nyilvános liciteljárás
útján kerül értékesítésre az önkormányzat tulajdonát képező
alábbi ingatlan: KŐSZEG, Rákóczi F. u. 79. I/5. sz. alatti
72 m2 nagyságú lakás.
További információ a Kőszegi
Közös Önkormányzati Hivatal
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517,
94/562-529).

végzi a hulladékszállítással kapcsolatos munkákat. A fentiek szerint
ellenérték nélkül. Kovács István szerint a munkát el kell végezni egyrészt a lakosság érdekében, másrészt, ha csak egy hétre leállnának,
akkor a leterhelt munkatársak alig
tudnák behozni a lemaradást.
KZ

Szemét és büntetés
A közzétett adatok alapján nincs
biztonságban az, aki illegálisan
kidobja a szemetét a közterületre.
Talán „közveszélyesnek” is minősíthető az, aki személyazonosításra alkalmas dokumentumokat dobott ki
a hulladékkal együtt. Egy felháborodott magánszemély bejelentést tett,
a közterületfelügyelő pedig végezte
a dolgát, majd az ügy október végén
a rendőrségen landolt, és megkezdődött a büntetőeljárás.
Ha a hulladéklerakás gyanúja nem
bizonyítható, akkor a Városüzemeltető Kft. és az önkormányzat érvé-

nyesíti a közérdeket, és elszállíttatják a szemetet. Ha magánterületen
rakják le a hulladékot idegenek,
akkor az ingatlan tulajdonosának
kötelessége az elszállítás.
Eldugott és mégis szem, kamera
előtt lévő terület a Hulladékudvar
bejárata. A mögötte lévő területre
mindenki beviheti a hulladékát, a
veszélyesnek minősülőt, elektronikus készüléket, zöldhulladékot
díjmentesen. Mégsem teszi ezt mindenki, zárás után, hétvégén a kapu
melletti területre dobják. Aki ezt
teszi, büntethető. A felszerelt kame-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

KÜ
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ra mindent lát. Ezt tudja a tudatos
szemetelő is, ezért az autójával a
kamera látószögén túl áll meg, fejére húzza a bukóssisakot, vagy mást,
és lerakja a szemetet. Azt gondolja,
hogy ezzel elkerülheti a büntetést.
Mostantól ezt ne gondolja senki! A
bűnüldözés is fejlődik!
A Hulladékudvarba 2016-ban 5,5
millió kg hulladékot szállították be.
Az út szélén, ide vagy oda a felelőtlenek által kidobott szemét elférne
még. Figyeljen mindenki a saját
környezetére!
KZ

FELNŐTT ÉS
GYERMEKFOGÁSZAT
SZÁJSEBÉSZET
IMPLANTÁCIÓ
ÍNYBETEGSÉGEK
KEZELÉSE
FOGPÓTLÁS

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c
www.schmuckdental.hu
NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK 8-16h | KEDD, CSÜTÖRTÖK 12-20h

Időpontfoglalás: +36 30 5 870 870
8-20 óráig

VÁRJUK ÖNÖKET A KIR ÁLY VÖLGYBEN!
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Kitüntetések a Királyi Városnapon – 2017
KI R ÁKILYI
R ÁVLYNA
Á RO SNA
P P

Kőszeg Város Díszpolgára

Kőszeg Városért Díj

Gráf Zsuzsanna az általános iskolai
tanulmányait Kőszegen végezte. 10
évesen, Győrben megnyerte a fiatal
zongoristák Bach versenyét. A gimnázium első évét Kőszegen a Jurisich
Miklós gimnáziumban végezte el,
majd 15 évesen felvették a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia
„különleges tehetségek” zongora
tagozatára.Tanulmányait a Zeneakadémia Egyetemi Tagozatán ének-tanár, karvezető és zongora tanszakán
folytatta. 1988-ban megalapította
az Angelica Leánykart.
Ezt követően karnagyként, előadóként a zenei pálya csúcsára jutott.
Az Angelica Leánykarral kimagasló
eredményeket ért el, és számos díjjal jutalmazták. A kórus hatalmas
sikerrel turnézott számos országban, hét önálló CD lemeze jelent
meg, rádió- és televízió felvételek
készültek az előadásokról. Egyik
legfőbb feladatának tekinti a mai
magyar szerzők műveinek betanítását és előadását. Tevékenységéért

Németh János
Tanár és festőművész. Idén márciusban töltötte be a 80. életévet,
szívében is kőszegiként 1960 óta
él a családjával a városban. Neve
a tevékenysége okán évtizedek óta
összeforrt Kőszeg kulturális életével.
Elévülhetetlen érdeme, hogy 1991
óta a Szőlő Jövésnek Könyve rajzait készíti, az elődök művészetének
méltó folytatója. Egy dologban Németh János biztosan kiemelkedik
mindannyiuk közül. Ilyen hosszú
ideig, 26 évig még senki nem rajzolta be a hajtásokat.
A helyi civil szervezetek meghatározó személyisége, a Polgári Kaszinó
elnöke, a Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke. A város történelmét
jól ismeri, a különböző irányú művészetekről a tudásanyaga jelentős.

két alkalommal Artisjus díjjal jutalmazták. A Kodály-módszer elkötelezettjeként a világ számos pontján
tartott előadásokat, és utazik vendég-dirigensként.
Vonzódása Kőszeg iránt töretlen.
Az Angelica Leánykar rendszerint
a városban tartja a felkészítő kurzust. Kőszegi fellépéseik közül is
kiemelkedik a Liszt Ferenc emlékév (2011) keretében Bogányi Gergellyel adott közös koncert, illetve
a 2017. évi Kodály Ünnep megrendezése, melynek megálmodója,
kezdeményezője, szakmai vezetője
és lelkes szervezője volt egyben.
Kitüntetései: 2007-ben Liszt Ferenc díjjal, 2009-ben Magyar
Örökség díjjal, 2013-ban BartókPásztory díjjal tüntették ki. Kórusával, az Angelica Leánykarral,
2013-ban Junior Príma, 2014-ben
PRIMA díjat kapott.
Öregbítette Kőszeg város hírnevét,
szülővárosa polgárai körében közmegbecsülésre tett szert.

Kőszeg Városért Díj
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Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc szociológus, történész, egyetemi tanár,
az MTA doktora. Az ISES Alapítvány létrehozásával megteremtette
a hagyományos egyetemi oktatási
kereteket meghaladó tanulás, az
egyetemközi együttműködés, tudástranszfer, diák- és professzorcsere újszerű platformját. A ’90es évek elején felismerte Kőszeg
iskolavárosi
hagyományainak
jelentőségét, és azt, hogy Kőszeg értékeivel alkalmas tér egy
szellemi műhely megalapítására.
Vezetésével 2011-ben az ISES és
a Corvinus Egyetem együttműködésében UNESCO Tanszék létesült
Kőszegen. Munkásságának köszönhetően a tudomány és a közélet
kiválóságai érkeznek Kőszegre.
2012 augusztusában Miszlivetz Ferenc fejlesztési elképzeléseit ismertette. Ezzel megkezdődtek a kőszegi
egyetemi központ és egy új városés térségfejlesztési módszertan, a

„KRAFT” intézeti hátterének kiépítése, Kőszeg egyetemi városi víziója új
szakaszba lépett. Közreműködésével
kampuszt nyitott a Pannon Egyetem.
2015. november 9-i dátummal Magyarország Kormánya Kőszeg székhellyel megalapította a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézetét, főigazgatói
feladatra megbízást kapott.
Az Intézet tevékenységének kiteljesítése, hogy a Kormány elfogadta
1337/2016. (VII. 4.) számú kormányhatározatát „Kreatív város
– fenntartható vidék” – a NyugatPannon régióban, új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról
című kormányhatározatot. A program során olyan emblematikus
kőszegi ingatlanok újulnak meg,
mint a Bencés Rendház, a Bálház, a Sgraffitós-ház, a Zwinger,
a Festetich-Chernel Palota, a Szecessziós-ház, a Zsinagóga illetve
hosszabb távon a volt MÁV Vasutas
Árvaház épülete.

A festőművész tehetségét tanárként
is átadja önzetlenül a fiataloknak.
Rajzszakkörön oktatja a kőszegi
tehetségeket, akik közül közel harmincan képzőművészettel összefüggő pályára léptek. A Jurisich Miklós
Gimnáziumban művészettörténetet
és esztétikát tanított 1990-ig, amikor nyugdíjba ment.
Művészi munkái nyomot hagynak
a városban. A Jézus Szíve-templom
felújításakor ő festette a szembenéző
oltárt. Különböző témájú könyvekbe
készített rajzokat, festményeket. Kőszeg testvérvárosaiban megtalálhatóak a festményei, amelyeket azért
készített, hogy a városok közötti
kapcsolat maradjon meg az utókornak. Festményeit, művészetét számos kiállításon itthon és külföldön is
láthatták az érdeklődők.

Kőszeg Város Önkormányzatának
Kitüntető Oklevele
Baranyai Tibor
Évtizedek óta figyel lakókörnyezete rászorultjaira és mintegy
10 éve aktív tagja a kőszegi Jézus Szíve Plébánia Karitásznak.
Rendszeresen segít a rászorulóknak szánt csomagok kiszállításában, szétosztásában. Sokszor
kezdeményezte az általa ismert,
nehéz helyzetben lévő emberek
problémájának megoldását. Egy
igazi közösségi ember, akire mindig lehet számítani.
Gurisatti Gábor
1995-ben indította el Kőszeg-Kőszegfalva határában a Gurisatti
Faiskola Kft.-t., amely nemzetközi
vállalkozássá fejlődött. Kőszeg város
fejlődése és gazdasági gyarapodása
elősegítése érdekében, a közterületek fásítása céljából, évről évre nagy
értékű facsemetéket adományoz
önzetlenül a városnak. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul Kőszeg
zöldterületének bővüléséhez, ezen
keresztül a város arculatának javításához és vonzerejének növeléséhez.

Kondicsné Lőb Ildikó
Béri Balog Ádám Általános Iskola
Szülői Munkaközösségének elnökeként egy jól működő, összetartó
közösséget hozott létre. Ötleteivel,
kezdeményezéseivel gazdagítja az
iskola programjait és a színesebbé
teszi a diákság életét. Kezdeményezéseinek, valamint önkéntes
gyűjtőmunkájának köszönhetően
az iskolában új játszóteret adhattak
át, az iskolába felszereléseket, padokat, asztalokat vásárolhattak, az
udvaron fákat ültethettek.
Pochánné Polesznyák Ágota
Pedagógusi munkája során mindig
arra törekszik, hogy tanulói ne csak
a megfelelő ismereteket szerezzék meg, hanem át tudják érezni
a tanulás és az új tudás ismeretének örömét. Rendkívül aktív és
nagy szerepet vállal a Béri Balog
Ádám Általános Iskola mindennapi életének alakításában. Kiváló
vezetője az alsós énekkarnak és
az Alpensänger német nemzetiségi
kórusnak.
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Ing. Karol Kvál
Szenc városának polgármestereként sokat tett Szenc és Kőszeg
közötti baráti szálak erősítése érdekében. Polgármestersége alatt
2010-ben hivatalos baráti kapcsolatot, majd 2014-ben testvérvárosi
szerződést kötött a két város. Azóta
is egyre erősebb a kapcsolattartás
az iskolák, az egyesületek, a múzeumok között.
Lepold Ágnes Boglárka
Több éven át meghatározó szerepet
vállalt Kőszeg kulturális életében, a
város nemzetközi kapcsolataiban.
A Jurisich Miklós Gimnázium Comenius és Erasmus projektjeinek
állandó résztvevője, tíz alkalommal
volt a nemzetközi projektekben
csoportvezető. A diákokat hatékonyan készítette fel a találkozókon
való részvételre, ellenszolgáltatás
nélkül tolmácsolt. Kőszeg európai
kapcsolatainak erősítésében kiváló
munkát végzett.

Nagy Marietta Ágnes
A Jurisich Miklós Gimnázium Comenius és Erasmus projektjeinek
állandó résztvevője, három éve
vállalja a koordinátor feladatait. A
város nemzetközi kapcsolataiban is
meghatározó szerepe van.
Több sikeres pályázatot készített,
kiemelkedő szerepet tölt be a Kőszegi Testvérvárosi Egyesületben. A
diákokat sikeresen készítette fel a
nemzetközi projektekre. Tevékenysége példa értékű.
Vrábel Anna
Nyitragerencsér
polgármestere
meghatározó szerepet vállalt a Kőszeg városával történt kapcsolat
kiépítésében képviselőként, majd
alpolgármesterként is. Neki köszönhető, hogy a híres „Lakodalmi szokások Gerencséren” bemutatásra kerültek Kőszegen. Sokat tesz az ottani
magyarság megmaradása, identitásának megőrzése érdekében, az
anyaországi kapcsolatok erősítéért.

Pro Communitate díj
Dr. Nagy Edina
Korábban osztályvezetőként, jelenleg aljegyzőként nagy hivatástudattal, kiemelkedő precizitással,
szorgalommal, pontos munkával
és kiváló felkészültséggel látja el
a feladatait. Jogszabály ismerete
alapos, a beosztott köztisztviselőkkel példásan dolgozik együtt,
segíti a jegyző, az osztályvezetők
és a hozzá forduló köztisztviselők
munkáját. Együttműködés, lojalitás
és kiváló szakmai munka jellemzi kapcsolatát az önkormányzat
tisztségviselőivel, a képviselőkkel,
a bizottsági tagokkal és a különböző intézmények munkatársaival. Kőszeg város érdekében, a
közigazgatásban kifejtett munkája
elismerésre méltó.
Szalai Barnabásné
Több, mint 35 éve aktív tagja a
kórusnak, illetve a Kőszegfalvi
városrész közösségének.
(Tevékenységéről írás a 23. oldalon.)

Tóthárpád Ferenc
Kőszeg és a kultúra iránti szeretete
ösztönözte arra, hogy írjon verset,
könyvet, szerkesszen antológiát.
Kiemelkedik a TÉMA sorozat, a
helytörténeti munkái közül jelentős
a Kőszegi Kaszinó 170, és a város
színháztörténetét feldolgozó „Színre
visszük a nyarat” kötete. Az elmúlt
időszakban több versét angolra is
lefordították. A nyolc éven át szerkesztette Kőszeg és Vidéke újságot.
Előszeretettel ír a gyermekeknek
verseket, amelyek könyv formájában is megjelennek. Vallja, hogy a
gyermekek életkorúk szerinti, tartalmas, nevelő hatású szövegeket
kapjanak kézhez. Verseit nemcsak
prózában, hanem megzenésítve is
előadja. Zeneszerzők is szívesen dolgozzák fel az írásait. Kiemelkedő és
példaértékű a gyermek- és ifjúsági
irodalomban végzett tevékenysége.
Közismertségét jelentősen növelte a
Vadalma című darabjának színházi
bemutatása 2016-ban Sopronban,
majd idén a Kőszegi Várszínházban.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

„Jó tanuló, jó sportoló” elismerés
Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola:
Palatkás Anna (8.évf.) tanulmányi eredmény: 4,9; Országos Döntő Úszó
Diákolimpia 3. helyezés; Mezeifutó Diákolimpia Országos Döntő csapat
3. helyezés; Triatlon Klubcsapat OB 4. helyezés; Felkészítő: Hóbor Péter •
Marton Zsolt (7. évf.) kitűnő tanuló, Triatlon Klubcsapat OB 4. helyezés;
Triatlon OB csapat 7. helyezés; Felkészítő: Hóbor Péter; Kárpát-medencei
Irodalmi- és Történelmi Vetélkedő Országos 3. helyezés; Felkészítő: Martonné Némethy Márta és Kiss Csaba • Medvegy Nóra (8.évf.) tanulmányi
eredmény: 4,8; Mezeifutó Diákolimpia Országos Döntő csapat 3. helyezés;
Triatlon Klubcsapat OB 4. helyezés; Felkészítő: Hóbor Péter.
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola:
Dance Jam tánccsoport: (7-8. oszt: – Hanák Rebeka; Unger Liza;
Galambos Eliza; Lakatos Mirella; Mersich Evelin; Dorner Gréta; Geider
Dorotti; Béres Zsófia) országos és Európai versenyeken három első, és
négy második helyezés. Felkészítő: Földesiné Németh Csilla. • Németh
Mihály Márk: (7.oszt.) Kitűnő tanuló, Megyei olimpiai bajnok, utcai futóversenyeken többszörös első helyezett. Felkészítő: Noszek Csaba. • III.
Korcsoportos leány mezei csapat: (Iker Natália, Róka Bora, Pádár Petra, Ecker Nikolett, Ilon Marcella) Megyei diákolimpia futás, első helyezés.
Felkészítő: Gérnyiné Prácser Kinga, Szalay Miklós. • Unger Liza: (8.oszt),
kitűnő tanuló. Német nemzetiségi vers és prózamondó versenyen megyei
első, és országos 10. helyzett. Német nemzetiségi megyei versenyen két
második helyezett. Felkészítő: Ambrusné Kluk Andrea.

KI R Á LYI V Á RO SNA P

Kőszeg Város Európai Kapcsolataiért
kitüntető oklevél
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Bersek József Általános Iskola:
Tóth Huba Benedek (8.b) Tanulmányi átlaga: 4,6 „Szép magyar beszéd”
területi versenyen első helyezett, Dunántúli döntőben Bronz jelvény. Felkészítő: dr. Bíró Zoltánné. • Czimber Márk (8.b) tanulmányi átlaga. Gárdonyi országos Logikaversenyen 6. helyezett. Felkészítő: Kiss Lajos Csaba
Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium:
Pillisz Réka (10.a) Tanulmányi eredménye 4,5. Úszás diákolimpia, megyei 1. helyezés – Atlétikai diákolimpia, megyei 1. helyezés – Mountain
bike diákolimpiaországos 1. hely Országúti Kerékpár Diákolimpia, leány,
6. hely Felkészítő: Hóbor Péter és Tóth Botond. • Molnár Krisztina
(12.d) Tanulmányi eredménye kitűnő, OKTV II. fordulóba jutott, kémia.
Felkészítő: Horváth Krisztina, Bancsó Andrea. • Bariska Szilárd (9.kny)
tanulmányi eredmény: 4,89), és Tóth Kristóf (9.kny) tanulmányi eredmény: 4,67. Közép-európai Brókerképző Alapítvány Országos Pénzügyi és
Tőzsdei Versenye, 4. hely. Felkészítő: Kiss Zoltán. • Tóth Kristóf Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, országos 7. hely. Felkészítő: Horváthné
Kutasi Mária.
Árpád-házi Szent Margit Gimnázium:
Gurisatti Jázmin (9.évf.) Tanulmányi eredmény: 4,9. Diákolimpia Megyei
Döntő csapat 1. helyezés, Diákolimpia Országos Döntő csapat 3. helyezés;
Megyei Döntő Úszó Diákolimpia két db 1. helyezés és egy db 3. helyezés.
Felkészítő: Hóbor Péter.
Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium:
Mihályka Tibor Országos súlyemelő bajnokság Ifi csoport, II. helyezés.
• Kovács Martin Szabolcs Diákolimpián területi döntőjén 9-10. korcsoportban II. helyezés • Nyul Patrik úszó Diákolimpia megyei I. hely;
országos bajnoki döntő Aquatlon (úszás, futás) csapat I. hely; osztrák
kupa sorozat, duatlon II. hely.
Virilisek: Kromberg és Schubert Kft, Wienerberger Zrt., Tesco-Globál
Áruházak Zrt., Szerencsejáték Zrt, Magyar Telekom Nyrt., Wurst Sándor,
Zsigmond Tiborné, Csanádi Katalin, dr. Rátz Szabina, dr. Radák Péter.
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KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A kánkán és a többi

A tornacsarnok alapköve

A Moulin Rouge színpadképét
idézte a lovagteremben november 11-én a Borbarát Hölgyek
Egyesületének tánckara. A nagy
érdeklődéssel fogadott, 14. Borbál
hagyományosan a Borkirálynők és
a Kőszegi Borbarátok fanfáros bevonulásával kezdődött. Stefanich
Petra borkirálynő elhivatott szavai és Huber László köszöntője
adott engedélyt a nyitótáncra. A
városvezető a kőszegi szőlészhagyományokkal
megszívlelendő
közmondásokkal vonta magára a
figyelmet. Köszönettel beszélt az
egyesület munkájáról.
Ez alkalommal is a vendégek döntöttek, kié lesz az „Est bora”. A kö-

zönség Frank János Blauburgerét
választotta. Éjfélkor a borbarát
hölgyek meglepetésműsorral kedveskedtek. Tágra nyílt tekintetek,
megdöbbenő mosolyok… és vastaps jutalmazta kidolgozott koreográfiájuk bájos lábemeléseit (is).
Rengeteg tombolatárgy talált gazdára, az adományokért köszönetét
fejezi ki az egyesület minden felajánlójának. A három fő nyeremény: egy 12 palackos borhűtő,
egy FORD Ranger tesztvezetés, és
egy két személyre szóló egynapos
adventi utazás volt. A vacsorát az
Arany Strucc étterem szolgáltatta,
a bálon a Kócos ördögök zenéltek.
TáF.

Concordia

ki. Szilágyi Miklós vezénylésével a
kőszegi kórus az est csúcspontját
jelentette. Szokolay Sándor fajsúlyos műve, a Miatyánk megrendítő
erővel szólalt meg. Kodály Zoltán
emléke előtt a zeneszerző Ének
Szent István Királyhoz című művével tisztelgett a kórus. Zárásként
az énekesek közösen szólaltatták
meg Verdi Nabucco című operájának híres dalát, a Rabszolgák
kórusát.

Október 25-én helyezték el az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új tornatermének az alapkövét
és az időkapszulát. A tervek szerint
2018 augusztusában adják át a
kétszintes épületet, és vehetik birtokba a diákok, és a város sportolói. Azt követően, hogy a Jurisich
Gimnázium működéséhez tervezett
tornacsarnok építéséről csak később
születhet meg a kormányzati döntés, „központi” kérdéssé vált a városban, hogy az Árpád-házi iskola
új tornacsarnokában lesz-e lehetősége edzésekre a kőszegi sportolóknak. Ez a kérdés már korábban is
felmerült az önkormányzat bizottsági ülésén, illetve Huber László
polgármester is feltette a kérdést
az alapkő letételénél. Az intézmény
vezetője, Petra nővértől írásban
kaptuk meg a következő választ.
„Az előző években rendszeresen

Október 29-én Kodály Zoltán tiszteletére rendezett kórustalálkozót
Szombathely Város Szent Márton
Kórusegyesülete az ELTE SEK
(Tanárképző Főiskola) dísztermében. Erre meghívást kapott a
Concodia-Barátság Énekegyesület
is. Puskás Tivadar polgármester az
együtt éneklés szépségét emelte
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Stihl, Husqvarna, Makita, McCulloch, Partner, Alko és minden
kínai motorfűrész és fűkasza javítása.
Stihl és Husqvarna használt
motorfűrészek, kedvező áron
megvásárolhatók.

nálunk tartották az edzéseket a
kézilabdázók, a kosarazók, a focisták közül két különböző klub,
a teniszezők (Tihanyi Tibor vezetésével), a triatlonosok. Idén –
érthető okokból – ezt nem tudjuk
biztosítani. A leendő tornaterem
elsősorban az iskolai testnevelés órák és sportfoglalkozások
helyszínét biztosítja, a fennmaradó időben viszont – az előző
évek gyakorlatát folytatva – teret
adunk a különböző sportegyesületek foglalkozásainak is.”

A korszerű kiszolgáló helyiséggel
épülő új tornaterem alapterülete
900 m2 lesz. Ezen kívül egy rajz
szaktanterem és egy edzőterem is
helyet kap az épületben. A beruházás összege 808 millió Ft + Áfa,
amelyet teljes egészében Magyarország Kormánya biztosít. Az új
létesítmény tervezője a Fejérdy és
Bartók Építészeti Kft., kivitelezője
pedig a győri Mikolasek Kft.
A beruházást indokolta, hogy a
Kongregáció alapításával egy
időben, 1868 óta működik rendi
iskola Kőszegen, amelyet 1948ban államosítottak. Az oktatás
1994-ben indult újra az akkori
önkormányzat segítségével. Az általános iskolát az indulásnál 62 fő
diák kezdte el, a jelenlegi létszám
506 fő. Az intézmény keretein belül működik az óvoda, kollégium,
illetve elindult a gimnáziumi oktatás is.
Október 25-én Soltész Miklós államtitkár, Deák Hedvig a Domonkos Rend általános főnöknője és
Ágh Péter országgyűlési képviselő
helyezték el az utókornak az alapkövet és az időkapszulát. Megelőzően az államtitkár az egyházak az
oktatásban betöltött fontos szerepéről beszélt, kiemelte a Domonkos Rend eredményes tevékenységét. Deák Hedvig bejelentette,
hogy új tornaterem védőszentje Boldog Pier Giorgio Frassati
(1901-1925), aki sportember
lévén kedvelte a
hegymászást. Minden lehetőséget
megragadott
a
szegények megsegítésére, a halálos polio-vírust is
egy meglátogatott
betegtől kapta el.
Dr. Székely János
az egyházmegye
püspöke a test és
a lélek egységének
keresztény
gondolatára fókuszált, kiemelte az
újszövetségben olvasható igazságot,
miszerint a test a
lélek temploma.
Kámán Z

GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.

(A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel,
illatos samponnal GYÖNGY
tisztaságú lesz az autója.
• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb
mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, hanem teherautók számára is.

GYÖNGY AUTÓMOSÓ • Nyitva: 06 – 22-Ig!
Fodrász szalon

Pedikűr, manikűr
Hüse Anita
szalon

20/928 6146

• műköröm
építése,
• gél-lakkozás,
• pedikűr,
• paraffinos
kézápolás

Kérjen időpontot!

Masszázs szalon
Wellness és klasszikus masszázsok
Farkas Zoltán 20/243-3711
Molnár Tünde 30/935-2682

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Női-, férfi-, gyermekfodrászat

Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják
régi és új vendégeiket!

Báli és Alkalmi Frizurák

Kérjen telefonon időpontot.
Nyitva: Hétfő – Péntek 8.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Kérjen
időpontot!

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái
Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)
NYITVA:
H–P: 8.00–17.00
Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó
munka közben.
Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés:
30/587-0032

KozmetikaI
szolgáltatások

Kozmetika
szalon

Egyedi ajánlataink:
• Ránckezelés
• Gyémántfejes arccsiszolás
• 3D szempillahosszabbítás
• Sminkek és gyantázás
H–P: 8.00–17.00; Szo: 8.00–13.00

GYÖNGY ESPRESSO

Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják
a Kedves Vendégeket.
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16. Orsolya-nap

Eredményhirdetés

„Köszönjük, hogy részesei lehettünk az Orsolya-napi vásárnak!”
– fogalmazott levelében két mézeskalácsos, Szűcs Károly és Szijjártó Szilvia. Majd így folyatták:
„Közelebbről megismerkedhettünk
a város épített és kulturális értékeivel. Külön öröm számunkra, hogy
a rendezvényre kilátogatók személyében kedves, jókedélyű, kulturált
emberekkel találkozhattunk”.
Mostanra az Orsolya-nap hagyomány lett. Az idén, október 21–22-

én 16. alkalommal rendezte meg a
„Natúrpark ízei” – Gasztronómiai
fesztivált és Orsolya-napi vásárt a
Jurisics-vár Művelődési Központ és
Várszínház az Írottkő Natúrparkért
Egyesület segítségével.
A civil csoportok, egyesületek nélkül már alig lehetne ezt az ünnepnapot, és sok más programot
megrendezni. Harminc önkéntes
csoport főzött a Diáksétányon. Sok
vendég érkezett Kőszegre.
KZ

Október 22-én a KÖSZHÁZ-ban
tartották az „Ízek az Alpokaljáról”
című főzőverseny eredményhirdetését. Először Pócza Zoltán a verseny fontosságáról beszélt, arról a
hagyománnyá vált Orsolya-napról,
amely a megye kiemelt, látogatókat vonzó programjává fejlődött.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
elmondta, hogy Kőszeg akkor és
azért erős város, mert a civilek
tudnak tenni a közösségekért.
Bakos György a program meg-

Szemelvények

ságokat. A falatozók keresték a
cigenudlit, de ezúttal kimaradt a
sütemények soráról, viszont bő
volt a választék az asszonyok által
készített süteményekből. A kapott
támogatások ezúttal is a falu kulturális életet szolgálják.
Kőszegfalvi SE két csoportban
főzött az Orsolya-napon. A labdarúgók már az első rendezvényen is
bemutatták szakácstudományukat.
Idén különlegességet, pejslit kínáltak knédlivel. A ritka étel ösztönözte az adakozókat a támogatásra. A
külön csoportban főző csapattól is
kaptak segítséget, így az ételkínálat
kiegészült kolbásszal, csirkehússal.
A Kőszegfalvi SE az adományokat
pályafelújításra, labdák, felszerelések vásárlására fordítja.
Kiss Alexandra

Szenc, Kőszeg testvérvárosa két
csapattal vett részt az Orsolya-napon. Főztek szombaton és vasárnap
is. Kínálatukban szerepelt köröm-,
pacalpörkölt, illetve a másik vegyes
szarvas-vaddisznó pörkölt. A városlakók által jól ismert szakácsok főzték az ételt, amely olyan jól sikerült,
hogy gyorsan üres lett a kondér. Arra
kértek mindenkit, hogy az adományaikkal a helyieket támogassák. A
szenci, szlovákiai magyarok Kőszeg
minden rendezvényén részt vesznek.
Kőszegfalvi Baráti Kör: Október
21-én süteményekkel mutatkozott
be az Orsolya-napon. Folytatták
a hagyományt, a falu lakói készítették a jellegzetes sváb finom-

A vándormuzsikus
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Az Orsolya-naphoz kapcsolódva
a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes
fellépését követően Gulyás László „Az aranyhal meséje” című

gyermekműsorát mutatta be. A
vándormuzsikus a családjukkal
érkezett gyermekek között adta
elő a feldolgozott meséjét. Kis ko-

Eredmények

valósításában aktívan részt vevő
csoportok fontosságáról beszélt.
Szász Károly zsűri elnök megköszönte Mikepércs, Baja, Tihany és
Szenc részvételét, illetve kiemelte
„Csendes” Kovács, a főzőmester
és a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium részvételét. Ezután az
országgyűlési képviselő és Huber
László polgármester adta át a díjakat, okleveleket.
Kiss Alexandra

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület
által a Natúrpark Ízei Gasztronómiai Fesztivál és Orsolya-napi vásáron meghirdetett versenyre az
idei évben 66 nevezés érkezett.
Eredmények:
Reform ízek: 1. Gelencsér Ildikó
(gombás babos zakuszka) • 2. Vértes Ildikó (céklakrém) • 3. Juhász
Gergő (tökmagos szójakrém) •
Különdíj: „Csendes” Kovács Miklós
(vega vargánya hurka), • Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület (csatni)
• Gyümölcskészítmények: 1.
Alaszné Róth Szilvia (meggyszörp)
• 2. Gelencsér Ildikó (feketeszeder
likőr) • 3. TÉZSULA Hagyományőrző Egyesület – Nemescsó (birssajt)
• Különdíj: Kondicsné Lőb Ildikó
(ökörfark kóró likőr) • Lekvár: 1.

Dériné Horváth Zsófia (csipkebogyó lekvár) • 2. TÉZSULA Hagyományőrző Egyesület (sárgabarack
lekvár) • 3. Molnár Istvánné (szilva
kompót) • Különdíj: Dériné Horváth Zsófia (meggy-málna és pirosribizli-málna lekvárok) •
Édes sütemény:1. Újvárosi Óvoda
(mesetorta) • 2. Stefanich Petra
(diós-mazsolás koszorú) • 3. Szikora Eszter (Kőszegi mogyoróscsokis perec) • Különdíj: TÉZSULA
Hagyományőrző Egyesület (a rendkívül sokféle ízletes süteményeiért)
• Sós sütemények: 1. TÉZSULA
Hagyományőrző Egyesület (részeges pogácsa és sajtos szál).
A verseny díjait az Írottkő Natúrparkért Egyesület mellett Demeter
Ágnes (Pont Bolt), Neudl Marianna
(Biotéka) és a Magyar Betyár Művészeti és Kézmíves Kft. ajánlották fel.

csijában lévő ládikájából halászta
elő a mese kellékeit, az előadását hangszeren, kobozon játszva
színesítette. A kőszegi előadás
közben eleredt az eső. Elismerés
volt számára, hogy ennek ellenére
sem mentek el a gyerekek, hanem

várták a folytatást. A vándormuzsikust a gyermekek szeretete élteti.
Szakmai elismerésként az Oktatási
Minisztérium különdíját kapta meg,
illetve egy gólyalábas csapattal a
Piero, az utcaszínházi díjat.
Kiss Alexandra

X X X . É V F O LYA M , 1 1 . S Z Á M

2 0 1 7 . N OV E M B E R 1 4 .

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület október 22-én (vasárnap)
Kőszegen az Orsolya-napi Vásáron első alkalommal mutatkozott
be. Szinte nyár óta készültünk erre,
tettük el a lekvárokat, szörpöket,
savanyúságokat, hogy változatos
legyen a kínálatunk. Ha a lekvár
ízeket is külön számoljuk, akkor
huszonnyolcféle étellel vártuk a
kedves Vendégeinket.
A vásár előtti szombaton több aszszonytársammal a konyhákban
forogtunk, hogy bőséges legyen a
kínálat. A versenynapon „vajollás”
túrós tésztát főztünk, és „megbolondítottuk” tejföllel és pirított
szalonnával. A Szalontüdőt (Pejsli) zsemlyegombóccal kínáltunk.

Örömmel szolgáltuk ki a kóstolgató
vendégeket, különösen azokat, akiket mások küldtek finom ételeink
miatt. A „cserekereskedelem”-ben
forralt bort kaptunk a Láng Pincészettől. Megérkeztek hozzánk is a
zsűri tagjai, akik házról-házra járva
hősies küzdelemmel gyűrték le az
ételeket. Mi meg meséltük nekik,
mit tettünk éppen a tányérjukba.
Szegény gyomorban, sokféle eledel
keveredett azon a két napon!
Aztán az eső megeredt, és akkor már
szemlátomást kevesebben maradtunk. A rossz idő ellenére elfogyott
az összes süteményünk és főztünk. A
lekvárokból maradt, elfogy az még.
A kétnapos versenyen három
díjat vehettünk át. A Reform

Orsolya-nap

a sós süteményekért az első díjat
érdemelték ki.
Hagyományos süteményeket, disznótoros káposztát zsemlegombóccal és huszártarhonyát kínáltak az
érdeklődőknek. A lekvárokat kóstolóba mutatták be, de sokan vittek is
belőle. Az ételek közül a disznótoros
káposzta ízlett legjobban az érdeklődőknek. Többen megkérdezték:
honnan származik ez az étel, amely
valójában nemescsói specialitás. A

Nemescsó: Október 21-én az Orsolya-napi versenyen vett részt a
Tézsula Hagyományőrző Egyesület.
A negyedik alkalommal is hoztak el
díjakat. Gyümölcskészítményeknél
a harmadik helyezést érték el a
birssajttal. Édes sütemények versenyében a különdíjat kapták meg a
sokféle ízletes, házi finomságokért,

Gyöngyösfalu
A 2018. évi falunaptár november
20-tól megvásárolható a faluban
több helyen.
Advent első vasárnapján, december
3-án a Szőlőfürt Egyesület gyújtja
meg az adventi koszorú első gyertyáját a ludadi falurészen. December 9-én a pösei Közösségi Házban
Karácsonyi készülődés címmel
kézművesfoglalkozást szervez a
Szőlőfürt Egyesület.

sütemények közül a kráfli fogyott a
legjobban. Sok visszatérő vendég
kereste a házi lekvárokat.
A Tézsula Hagyományőrző Egyesület nem csak az adománygyűjtés céljából tér vissza rendszerint
az Orsolya-napi vásárra, fontos
számukra a jó hangulat, az összetartás erősítése. Már kora reggel
felállították a sátrukat, itt is bemutatták a falu történetét felidéző,
jellegzetes régi tárgyakat. A „nagycsapat” nagy csoportban érkezett a
vásárra.
Kiss Alexandra

VIDÉK

Büszke vagyok

ízek kategóriában külön díjat
kapta a „Csatni”. Édes-savanyú
Remeklés díjat kapott a Kőszegpatyi Szalontüdő zsemlyegombóccal,
a Legjobb hagyományos étel díjat kapta a Vajollás túrós tészta.
Büszke
vagyok
Kőszegpaty
Jövőjéért
Egyesület
minden
tagjára, önmagunkra, akik meggyőztük egymást, és kéz a kézben

készülve ilyen jó eredményt értünk
el. Este fáradtan, de élményekben
gazdagodva értünk haza.
Ezúton is megköszönjük a Nemescsói Tézsula Hagyományőrző
Egyesület csapatának, hogy rendelkezésünkre bocsátották a feldíszített sátrukat, ezzel könnyítve a
mi munkánkat.
Milos Lászlóné

Hírek Cákról

Este táncházzal zártuk a napot.
Mestereink voltak: Pajor Andi
nemezelő, lószőrékszer készítő,
Lendvai Anikó kenyeret sütött, Pados László kosárkötő, Vértes Ildikó
mézeskalács készítő, Bíró Brigitta
keramikus, Decsi Dia szalmafonó.
Október 15-én a Pincesoron gyönyörű napsütötte délután várta a
látogatókat a kézműves vásárra,
ahol Mándli Tibor és Stefanich
Kornél borait lehetett kóstolni, és
falatozni Gyimesi Szabina házi
készítésű süteményeiből élő zene
mellett. Illatozott a sült gesztenye
és a „cáki langalló”. A süteményverseny eredményeit Stefanich Petra borkirálynő hirdette ki. A Hajnalcsillag műsora már csak „hab volt a
tortán”. A gyermekeket az arcfestés
és a népi fajátékok varázsolták el.
A rendezvény déli harangszótól sötétedésig tartott. Közel 800 látogatónk volt.
Paukovics Józsefné

Szeptember 30-án a „szép korúakkal” az idősek világnapja alkalmából kirándulást szervezett az
önkormányzat 30 fő részvételével
Szombathelyre. Megtekintettük a
Püspöki Palotát. A tartalmas nap
végén a cáki Csikó Csárdába tértünk be egy vacsorára.
Október 9-én „Sétálj, gyalogolj,
kerékpározz velünk” napot hirdettünk. Sajnos a résztvevők száma
nagyon kevés volt, de akik részt
vettek rajta, azok jól érezték magukat.
Október 14-én „Kézműves nap”ot tartottunk, ahol különböző
mesterségekkel
ismerkedhettek
a környékbeli iskolákból érkezett
gyermekek. Délelőtt gyakoroltak a
résztvevők, majd ebéd után indultunk Kőszegre műhelylátogatásra
és voltunk a Tábornokházban is.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Cák: Kovács Kata és Horváth Ádám lánya Róza.
Gyöngyösfalu: Toldi Judit és Szeles Lajos fia Dávid. Kőszeg: Raposa
Dominik és Girus Katalin fia Botond Kristóf; Horváth András és Siket
Renáta fia Lénárd; Nowacek Krisztián és Kenyeri Petra lánya Emili,
Bakó Gábor és Gróf Enikő fia Marcell.
HÁZASSÁG: Zubrits Ilona Katalin – Prácser Péter, Sirhuber Enikő –
Dóczi Máté Attila, Rumpler Krisztina – Gyárfás Attila.
HALÁLOZÁS: Schreithofer Erzsébet szül. Nyáguj Erzsébet, Erdősi Tamás József, Mihály Irma.
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Lukácsháza hírei

VIDÉK

Október 20-án a Közösségi Házban közös ünnepségen emlékeztek
az október 23-i forradalomra. A
műsort Iliás Márta tanárnő vezetésével a gyöngyösfalui Dr. Tolnay
Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulói adták.
November 1-én a Közösségi Ház
szervezésében Halottak napi kegyeleti emlékműsort adtak Virág Zsuzsa
tanárnő felkészítésével a település
fiataljai a nagycsömötei temetőben.
A Bölcsőde kivitelezési munkálatai jó ütemben haladnak. Napról
napra látványosan készül az épület.
Az ünnepélyes átadás időpontja
2017. december 16. 11.00 óra
Az Idősek találkozója november
18-án 14.00 órakor kezdődik a
Közösségi Házban, köszöntőt mond
Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Gyöngyösfaluban a Dr. Tolnay
Sándor Általános Iskola területén
megvalósuló melegítő-tálaló konyha pályázata a maximális 40 millió
Ft támogatást kapta meg. Gyöngyösfalu és Lukácsháza település
közös projektjének kivitelezési
munkái várhatóan 2018 tavaszán
kezdődnek el.
Szintén a két település közös
finanszírozásában megtörtént a
gyöngyösfalui tornacsarnok gázkazán cseréje a hozzá kapcsolódó
gépészeti szereléssel együtt. A kivitelezés költsége 4,4 millió Ft, a
munkát Benedek Gábor helyi vállalkozó végezte el.
A csömötei kilátó szomszédságában elkészült egy 35 x 26 m-es
szilárd burkolatú többfunkciós rendezvénytér.

Püspökkel zarándokoltak
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November 5-én Gyöngyösfalu
és Kőszegdoroszló megtartotta a
Szent Márton-püspök tiszteletére a
hagyományos zarándoklatot. Mindkét falu temploma a szent nevét
viseli. A mostani ünnep rendkívüli
volt: a két falu polgármestere felkérte Székely János egyházmegyei
püspököt, hogy a zarándokutat
együtt tegye meg a falvak híveivel.
Vasárnap kilenc órára népes
gyöngyösfalui csoport kereszttel, énekszóval érkezett meg a
kőszegdoroszlói templomhoz. Itt
találkoztak a helyiekkel, és az érkező Székely János püspökkel, aki
arról beszélt, hogy az „igazi zarándokút lépései a szívben történnek.
És lépünk afelé, hogy a keresztjeinket tudjuk vállalni. Lépünk azért,
hogy a nemzetünk megújuljon”. A
zarándoklat abban a templomban
kezdődött, amelynek a felújítása
elindult a bontással. Joó Tamás polgármester és csapata a faluházban
fogadta, vendégül látta a mintegy száz fő zarándokot, és a falu
templomának felújításához kérte
az egyházvezető segítségét. Hoszszú sorban énekkel és imával telt
el a másfél óra Pöséig. A poros út
mellett a szántást végző traktoros
jelezte tiszteletét, a kertet ásó férfi

megpihent egy rövid időre. Hívek
várták az érkezőket a Szent Márton-templom előtt, ott, amely a kőszegi Jézus Szíve-templom kisebb
változata. A szentmise kezdetén
Porpáczy József esperes köszöntötte
Székely János egyházmegye püspökét, azt kérte tőle, hogy „érezze jól
magát nálunk”. Ez így volt a zarándokút hat km-én is.
KZ
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Az önkormányzat kisméretű műfüves pályára nyújtott be pályázatot az MLSZ pályaépítési programjához. A támogató döntés szerint a
közel 30 millió Ft-os költségű, 30
%-os önerejű fejlesztés eredményeként tavasszal épülhet meg a
42 x 22 m-es műfüves pálya lelátóval és villanyvilágítással.
A SCHOTT Lukácsháza SE TAO-s
pályázatának eredményeként a
labdarúgó szakosztály 24 millió Ftos támogatás mellett 7,5 millió Ft
önerővel eszköz és pályafejlesztési
és működési kiadások fedezésre
lesz lehetősége. Az MLSZ felé szükséges TAO-s feltöltést mindkét pályázatnál a SCHOTT Hungary Kft.
biztosítja.
Karácsonyi díszvilágítási elemeket helyeznek el a település
több pontján, az út menti villanyoszlopokra. A 14 db világító elemet
november 26-ig kihelyezik.

November 26-tól a Közösségi
Ház szervezésében az adventi vasárnapokon 17.00 órai kezdéssel
a szombathelyi utcai fa harangláb
előtt gyertyagyújtás tartanak.
A Lukácsházi Boszorkányok
Egyesülete által kezdeményezett
defibrillátorra gyűjtés számlájára
folyamatosan érkeznek a felajánlások. Az önkormányzat alszámlájára
november 10-ig 378.000 Ft összegű befizetés történt.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesülete december 9-én tartja
hagyományos Luca napi „Új Bor
dicsérete” rendezvényét a Közösségi Házban.
Az önkormányzat szociális tűzifa
pályázaton 38 erdei m3 támogatást
nyert el. Az ehhez kapcsolódó
rendelet módosítása megtörtént és
a támogatási kérelmeket december
11-ig lehet beadni a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Kőszeg regénye
November 6-án a Királyi Városnapon volt Kapa
Mátyás Harangszótól harangszóig című regényének bemutatója. A most megjelent regényről, az anyaggyűjtésről, a megírás körülményeiről beszélgettünk a szerzővel.
Kapa Mátyás elmondta, hogy korábban elsősorban egyetemes történelmi tárgyú regényeket írt. A tavalyi évben merült fel benne
a gondolat, hogy magyar városok jelentősebb
eseményeit dolgozza fel. Cegléd XIX. századi történelmét megidéző könyve után ötlött
fel benne, hogy a kőszegi ostrom és az azt
megelőző időszak történetét megírja. A könyv
nem csupán az ostrom huszonöt napjának
megörökítése, hanem a levéltári adatok és a
történészek munkái nyomán feltárt összefüggések történetbe építése 1529-től.
Kőszeg ostromával kapcsolatban számos ellentmondásos adat maradt fent, nehéz állást
foglalni a történészeknek is a védők és a támadók számadataival, a védelmi rendszerrel
kapcsolatban. Kapa Mátyásnak ilyen szempontból könnyű feladata volt, mert a történelmi regényírónak megadatik, hogy a lehetséges magyarázatok közül kiválassza azt, ami
számára hitelesnek tűnik.
A szerző törekedett arra, hogy ne Jurisics
Miklós legyen a főszereplő, ennek ellenére
a hős várvédő kapitány karaktere áll hozzá
a legközelebb. Nevetve említette azokat
a párhuzamokat, életkor, család, amelyek
akaratlanul is erősítették az azonosulást a
hőssel. A karakterek alakulásával kapcsolatban
az író elárulta, hogy az eseményekből következtetett a szereplőkre, azok jellemére, így születtek
meg az egyes alakok.
A Harangszótól harangszóig közösségi regényként indult, ami azt jelenti, hogy a szerző várta
az olvasók, a kőszegiek saját történeteit is. Az
elmúlt ötszáz év azonban nagyon hosszú idő
ahhoz, hogy emlékek, családi történetek buk-
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kanhassanak fel. Ennek ellenére az érkezett
észrevételeket beépítette a regénybe. Közülük
Kajdacsy Tibor családi emlékeit emelte ki a szerző. Ezek az események ugyan nem Kőszegen
történtek, de kapcsolódnak a korhoz.
A keretek és a főbb csomópontok felvázolása
után kezdte írni a regényt, közben folyamato-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Képek Kőszegről
Ősz, Kőszeg, egyedi szín és formavilág jellemzi
az október 28-án az Írottkő Hotelben megnyílt
kiállítást. A Csók István Művészkör Egyesület
tagja, Berényi Sándor és a Győrből érkezett
Antunovits Ilona festőművészek alkotásaikon
keresztül mutatkoznak be december 2-ig a közönségnek. Palcsó Julianna jobbulást kívánt a
Dance Jam táncosainak, és így művészi élményként Bősze Éva és Tóthárpád Ferenc egy-egy
színvilágot idéző verse hangzott el. A kiállítást
Básthy Béla alpolgármester nyitotta meg. Szavai szerint az alkotások az ősz megérkezésére
figyelmeztetnek, és kiemelte Berényi Sándor
alkotásait, amelyekben meghatározóan a város
hangulata, értéke jelenik meg, talán szebben is,
mint azt bárki is gondolná. A 60 éve Kőszegen
élő, realista festőművész számára kimeríthetetlen ihletet ad a város. A tavasszal tartott Biennále után visszatért Kőszegre Győrből Antunovits
Ilona festőművész, alkotásait a szín és forma
egysége jellemzi. Az alpolgármester szavai szerint, mindez kifejezi a pillanatnyi érzelmeket
és az összegyűjtött élményeket. A két művész
szemlélete más, a közönség elé vitt anyag mégis
egységes.
KZ
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san változott, alakult a történet. Bár elsősorban
történészek tanulmányait használta, de járt a
kőszegi levéltárban, múzeumban és könyvtárban
is, ahol mindenütt készségesen segítették munkáját. Azt még nem tudja, hogy lesz-e folytatása
Kőszeg regényének, de nagyon megszerette a
várost, sok fantáziát lát Kőszeg gazdag történelmének további feldolgozásában.
Könyvét olyan stílusban írta, hogy minden korosztály számára érdekes legyen, az események
gyorsan pörögnek a regényben. Igazi sikernek
azt könyvelné el, ha Kőszegen kívül másutt is
megélhetővé válna ez a történet.
UA
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Kutyás hölgy
KU LT Ú R A

Fábián Janka a Chernel Kálmán Városi Könyvtár meghívására érkezett
október 20-án Kőszegre, hogy másodszor találkozzon a kőszegi olvasóival. Kedvenc négylábúja is részt
vett a dedikálással egybekötött
beszélgetésen.
Kovács Ági irodalomtörténész kérdezte az írónőt a regényekről, történelmi hátterekről és a hírnévvel
járó országjárásról. Fábián Janka
közvetlen egyszerűséggel beszélt

arról, hogy őt az olvasói fedezték
fel. Írásaival a mai magyar irodalomból hiányzó történelmi romantikus regények népszerűségét
igazolja. Közvetlen kapcsolatot tart
rajongóival, mindenhova ellátogat,
ahova meghívják.
Megtudtuk, hogy az angol-történelem szakos bölcsész, aki később
a francia szakot is elvégezte, tulajdonképpen egy krízishelyzetben
váltotta valóra gyermekkora óta
dédelgetett álmát, és elkezdte írni
első regényét. A romantikus elképzeléseket cáfolva elmondta, hogy
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az írás kemény munka, rengeteg
kutatással jár, pontos adatokat kell
gyűjteni a korról, a helyszínekről, a
valós szereplőkről, az adott időszak
fontosabb eseményeiről. A napi
három-négy óra intenzív alkotómunka nagyon igénybe veszi, de
folyamatosan dolgozik, hiszen mindig felmerül valami, aminek utána
kell nézni.
Legelső olvasója az édesanyja, aki
hasznos tanácsaival és észrevételeivel segíti, de facebook oldalán is
várja a visszajelzéseket könyveiről,
megosztja kérdéseit az éppen ké-

Gyógyszerész

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 20 252 85 29
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

Év kiváló Masszázsszalonja 2016 díj
Excellent Massage Salon 2016 award
Ausgezeichneter Massagesalon 2016 Preis
Vynikající Masáž 2016 cena
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
20

kedvezmény
Ermäßigung

szülő műveivel kapcsolatban is.
Sikerként könyveli el, hogy regényeivel sikerül felébresztenie a
történelem iránti érdeklődést, élővé varázsolja a történelemkönyvek
adatait.
Kedvence nincs a sokkötetes írónak, mindig azt szereti legjobban,
amin éppen dolgozik. A boszorkánytörténetek is folytatódnak.
Egyelőre csak annyit tudtunk
meg, hogy az éppen készülő műben fontos szerepet kap egy rózsalugas.
UA

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)

November 11-én családtörténeti
könyvbemutatót tartottak a gimnázium dísztermében dr. Küttel
Dezső, egykori kőszegi bencés
diák 100. születésnapjára történő
megemlékezés jegyében. A könyv
a Kőszegi Patikamúzeumban
megvásárolható.
A könyv megírásához szükség volt
arra, hogy egy családtag több évtizedes „szünet” után ismét Kőszegre
költözzön, akit magával ragadva a
város hangulata „gyökeret eres�szen” és ősei emlékei megelevenedjenek. Az évszázadok során a
családon belül és kívül sokan foglalkoztak már a Küttelek történetével, de ilyen ismeretanyagról csak
dr. Küttel István most megjelent
könyvében olvashatunk.
A könyv 14 generáción keresztül,
1550-től napjainkig kíséri végig
a család történetét. A hét patikatulajdonoson kívül olvashatunk a
Szerecseny Patika Küttelek előtti
tulajdonosairól, és nemcsak gyógyszerészekről, hanem rendkívüli
életpályát befutott családtagokról
is. A könyv tudósít a családot ért XX.
századi megpróbáltatásokról. A családi kiadásban megjelent könyvben
korabeli fotók színesítik a Küttelek
nem mindennapi történetét.

Gratulálunk!
Nagysikerű kiállítása volt a Kőszegen élő Sodics László festőművésztanárnak Nagycenken, az Alkotóházban. A művész nyugdíjasként
tért vissza „ősei földjére”, Cákra,
ahol gyermekkorát töltötte, a gimnáziumot Sopronban végezte el.
Édesapja volt a kőszegi.

A Kvartett
Harmincöt éves lett a Kőszegi
Haydn Vonósnégyes. Illa Gábor
kezdeményezésére 1982-ben a kőszegi zeneiskola akkori tanáraiból
vonósnégyes alakult. Az kvartett
alapító tagjai voltak: Illa Gábor (I.
hegedű), Dolmányos Mária (II. hegedű), Ágotha Zoltán (mélyhegedű)
és Gamauf Márta (gordonka).
A vonósnégyes jelenlegi tagjai: Varga-Deák Márta hegedűművész, a
pécsi Pannon Filharmonikusok Ze-

nekar koncertmestere, Deák György a
szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskola hegedűtanára, Orosz
Sándor (gordonka)
a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola
nyugalmazott igazgatója és Ágotha
Zoltán (mélyhegedű), aki öt éve Németországban él és dolgozik.
Annak ellenére, hogy ma már a
kvartett egyetlen tagja sem kőszegi, továbbra is Haydn Vonósnégyes
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Kőszeg névvel adják koncertjeiket.
Rendszeresen szerepelnek Ausztriában, ahol a közönségüket mindig
nagy szeretettel invitálják városunkba, nem eredménytelenül.

Rendelésállomány növekedése miatt

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

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

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com
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Jubileumi koncertjük november 20-án, hétfőn
18.00 órakor kezdődik a Jurisics-vár lovagtermében.
Műsoruk természetesen Joseph Haydn muzsikájával
kezdődik. A „Pacsirta-kvartett” teljes egészében felcsendül. Ezt követi A. Dvorak
Amerikai vonósnégyesének
II. és IV. tétele, valamint két Keringője. P. Hindemith: Koncertkeringője
után pedig – mert a magyar szerzők
művei soha nem hiányozhatnak a
koncertjeikről – a 35. éves jubileumi műsor utolsó darabjaként Weiner
Leó: I. Divertimentójából három
tétel szólal meg.
Tóthárpád F.
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Értékeink
Kőszeg kiemelt értékei címmel
nyílt a Kőszegi Városi Múzeum új
időszaki kiállítása október 20-án.
A tárlaton városunk gazdag épített, kulturális és természeti örökségéből kaphatunk ízelítőt. A két
kiállítótérben a Kőszegi Települési
Értéktárba felvett szellemi, kulturális javakat mutatják be. Az első
teremben a Vas Megyei Értéktár
Bizottság által már megyei értékek
közé sorolt örökséggel ismerkedhet meg a látogató, ide tartozik
a kőszegi vár, az Arany Egyszarvú
Patika jezsuita patikabútorzata, a
Kőszegi-hegység flórája és faunája, a Szőlő Jövésnek Könyve, vagy
Chernel István szellemi és tárgyi
hagyatéka. A kiállítás második
termében a helyi, városi jelentőségű örökség kapott helyet. Olyan
kevésbé ismert tárgyak, épületek,
képzőművészeti alkotások is szerepelnek a tárlaton, mint a Bezerédy
Imre felesége által készíttetett 300
éves miseruha, vagy a Haranghy
Jenő képzőművész által tervezett –
az evangélikus szakközépiskolában
látható – falfestmények.
A Kőszegi Települési Értéktár folyamatosan bővül, az értéktár testület
örömmel várja a további javaslatokat, ötleteket, hisz egy-egy jelentős
emlék értéktárba történő felvételét
bárki kezdeményezheti. (A kiállítás
a Földművelésügyi Minisztérium és
a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg, és 2018. január
14-ig látogatható a várban.)
TáF
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Kukába dobták a leveleket?
A KT U Á LI S

Erről szólt októberben az egyik
tévé adása, de nem kérdés, hanem állítás formájában. Be is mutatták a szemétgyűjtőt a lakótelepi
Hiperaktív bolt előtt. Hozzátették,
még értesítő szelvényt is találtak.
Érdeklődtünk a tények után, nem
sokat kellett kérdezni, megtudtuk,
mi történt a Rohonci út 4xxx-en
lévő házban. „Valaki” rendszerint
ide, a postai címre bevitte, és a
tartóba tette a leveleket. Ott volt
az értesítés is, hogy az érintett vegye át az ajánlott levelét a postahivatalban. A ládában és mellette
gyűltek és gyűltek annak a lakónak a levelei, aki már régen nem
lakott ott. Nem tudni, hogy kinek,
de valakinek elege lett a levélhalmazból, és kidobta. Aztán persze
valaki(k) megtalálták, majd mások
nagy híreket kerekítettek ebből.
Fel is került az internetre, buktak
rá a „hírportálok”, de az odajutásról már egyik riport, tájékoztató
sem kérdezett meg senkit. Elindult
a „logikai” láncolat: levél – posta
– postások, és már meg is lett a

bűnös. „Bíróságig” nem jutott el az
ügy, mert a bíró az okfejtést biztosan az ablakon át hajította volna
ki, azzal együtt, aki odaviszi. Egy
asszony ismert egy postást, és neki
adta át a megtalált leveleket. Nem
tudjuk a levelek további sorsát, de
biztosan célba értek.
Hallottunk olyan panaszt is, hogy
a postás nem tudja, ki, hol lakik.
Miért kellene neki ezt tudni? Azért
van a címzés, na és a címzettnek
a házfalakon olvasható címe. Nem
„baj”, ha ki van téve a házszám,
megtalálható az utcanév táblája,
van postaláda, azon az olvasható
név, és nem annak a neve, aki már
tíz éve elköltözött. A címeknél van
akkora bizonytalanság, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik.
Kőszegfalván egy húszassal csúszik
a kiírt és tényleges házszám. Lehet
kutakodni a Gyöngyös és a Dózsa
utcában is, és a belváros közeli utcákban is keresgélni a házszámot.
Az új házaknál is a kapuban kell
lennie a postaládának, és nem a
bejárati ajtón, a lépcsőházakban

pedig a földszinten. A kormányrendelet (335/2014) előírja, hogy az
emeletes házaknál a postaládának
a földszinten kell lennie. Aki ilyen
esetben fölviszi az x-edik emeletre az ajtónál lévő postaládáig a
küldeményt, annak meg kell köszönni. Annak is, aki vasárnap viszi
ki a levelet, mert a túlterheltsége
miatt akkor tudta megtenni. Lehet nézegetni a folyóvizeket, mert
lehet, hogy „dinnyehéj” vagy egy

levél úszik ott, persze csak akkor,
ha úszik. Ha nem, akkor a neten
terjeszthető hírek oldaláról nem
volt egy szerencsés nap.
Azért a szűkszavú levélkihordók
névtelen beszélgetéseknél elmondták, hogy megszégyenítve érzik
magukat. Alaptalanul. A saját igazukat nem kereshetik. Tudják, hogy
minden abszurd helyzetet nem lehet megoldani úgy, hogy azzal mindenki elégedett legyen, de levelet
sem a kukába, sem a folyóba nem
dobnak soha.
Kámán Zoltán

Kőszeg tradícionális sör íze

Itt kapható

Bécsikapu Étterem
Csokiszeg
Kékfény Étterem és Pizzéria
Relax Café & Pub
Deck Bistro & Bar (Szombathely)
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Továbbá: Budapest, Eger, Komárom,
Őriszentpéter, Sopron

AKCIÓ
Legalább 1 karton (24 palack)
vásárlása esetén
kedvezményes ár
ingyenes házhozszállítás
Kőszegen és környékén
Érdeklődés és rendelésfelvétel:
koszegisor@gmail.com +36 30 205-6166
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ija načelnika Dušnoka, ki se je obrnuo
nazočnim s kratkim predstavljanjem
svojega rodnoga kraja. Uz Belu Basthyja vicenačelnika Kisega primjeni
su bili i peljači okolišnih manjinskih
samoupravov. Po kulturnom programu
oko „Švedskoga stola” svaki po svojoj
želji i mjeri si je mogao skupaspraviŠandor Petkovič, Petar Palotai i
Bela Basthy u pozdravu

ti jilo na pladnje. Na stoli črljeno vino
(Štefanichevo) i bijelo vino (iz Dušnoka)
se je nudilo za pilo. Muzički bend „Jonija
Timara” je veselu štimungu izazvalo za
druženje i za tanac.
*
A kőszegi Horvát napra november
4-én Dusnokról érkeztek vendégek
Palotai Péter polgármester vezetésével. ÷Biser”/Igazgyöngy tánccsoportjuk és tamburazenekaruk színvonalas programmal mutatkozott be. A
dusnoki és kőszegi horvátok többsíkú
és tartós kapcsolata ezúttal is jó hangulatot eredményezett.
KUD ÷Biser” iz Dušnoka

Auszeichnung – Pro Communitate
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórusért Egyesület és
a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
Pro Communitate kitüntetésre javasolta Szalai Barnabásnét, Ilus nénit. Ezt a neves kitüntetést a Királyi Városnapon vehette át.
Szalai Barnabásné több mint 35 éve aktív
tagja a kórusnak, illetve a Kőszegfalvi városrész
közösségének. Az egyik leglelkesebb őrzője a
német kultúrának és a német hagyományoknak. Önzetlen, áldozatos munkájával segíti a

Marija Fülöp Huljev
lentős az emberi kapcsolatok építésében, a civil
társadalom felemelésében és összefogásában. A
társadalom egy fontos csoportjának támogatásában kifejtett áldozatos, segítő munkájáért és
a közösség összetartásáért tett tevékenységéért
javasoltuk a díjra.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

kőszegfalvi emberek életét, jelentős szerepe van
az emberi kapcsolatok építésében, munkájával
hozzájárul a civil kezdeményezések sikeres megvalósításához. Ő az, aki csendesen, a háttérben
alázatosan végzi munkáját, sosem kér a rivaldafényből. Vidámságával,
humorával kiemelkedik Kőszegfalvi Baráti Kör szerezésében november 18-án 17 órakor
a közösségünkből, egyik tartják a Közösségi Házban az Idősek Napját. Először az óvodások, majd
színfoltja a falu életé- az asszonykórus ad műsort. Feltálalják knédlivel a szaftos húst, utána
ben. Tevékenysége je- folytatódhat a beszélgetés és az elmaradhatatlan éneklés. A szakács
szerepét a faluba visszatérő Puhr Ferenc vállalta. A programot támogatja: Gurisatti Kertészet, Nemescsói Zrt.; Rácz Gábor és a szervezők.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Svetom mašom se je začelo slavljenje na Danu
Hrvata u Kisegu 4. novembra otpodne u 4 ura. U
crikvi Sv. Emerika vlč. Štefan Dumović je celebrirao vjerski susret. Prvači mjesne hrvatske samouprave su zatim položili vijenac pod Miloradićevu spomenploču na zgaradu kade se je nekada
učio, - i sada stoji pod renoviranjem.Kulturni dio
se je vršio već u tvrdjavi Nikole Jurišića u Vitezkoj
dvorani.
Šarolik
program je nudilo
gledateljem KUD
iz Dušnoka. Nošnje
i tanci u tumačenju
plesačke grupe „Biser” su začarali publiku isto tako kao
i njihovi tamburaši.
Domaćine je „Zora”
reprezentatirala, ke
pjevače je Šandor
Petković predsjednik HS u Kisegu
predstavio
kao
najvažnije „stupe”
kiseške hrvatske
zajednice. Pozdravio je Petra Palota-

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Dan Hrvata u Kisegu
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Pedagógus díszoklevél

Találkoztak

Október 30-án Huber László polgármester látta vendégül a város nyugdíjas pedagógusait, akik 50 illetve 65 éve kapták diplomáikat és legalább
30 évig pedagógusi pályán dolgoztak.
Az ünnepségen jelen volt Básthy Béla alpolgármester, dr. Zalán Gábor
jegyző, Keszei Balázs bizottsági elnök, valamint Mezei Virág osztályvezető.
Huber László polgármester kiemelte a pedagógusi nevelőmunka fontosságát és megköszönte a nevelők áldozatos munkáját.
Dr. Katona Attila az ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bölcsészettudományi
Centrumának vezetője a pedagógusi pályán a személyes élmények fontosságát emelte ki, és átadta a díszokleveleket.

A MÁV Nevelőotthonban működött
Landler Jenő Általános Iskola utolsó
igazgatója, Pochán Ferenc minden
ősszel meghívja az egykori tantestület tagjait a hétvégi házába. A
házigazda egyben tartja a kis lelkes
csapatot, akik alig várják, hogy felidézhessék a „nagy időket”. Így van
ez már közel tíz éve, hogy a MÁV
gyermekintézménye is bezárta a
kapuit.
Most is emlegették, milyen jóleső
érzés volt, hogy az iskola jogutód
nélküli megszűnését követően a
vasutas intézmény örökbe fogadta őket, mint egykoron a ház falai

A 65 év emlékére vasdiplomát kapott Ficsor Tiborné (óvónő) és Gősy
Árpádné (tanító), ugyancsak ketten vehették át 50 év után az aranydiplomát: Márfiné Lepold Ilona (tanár) valamint Szendrő Erzsébet (óvónő
és gyógypedagógus tanár).
Az oklevelek és virágok átadását koccintás és kötetlen beszélgetés követte.

Gratulálunk!
Ecker Márton november 9-én
Horvátzsidányban lévő otthonában családja körében ünnepelte
95. születésnapját, három lánya,
hat unokája, és kilenc dédunokája
köszöntötte. Az ünnepelt boldogan
vette át Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt oklevelet. A fizikailag
aktív Márton bácsi ezen a napon
egy kicsit pihent, az előző napokban már befejezte a kertben az őszi
teendőket. Az idős férfit a munka
élteti, mindehhez a keresztény hite
ad lelki erőt. Szívesen gondol vissza
a munkáséveire, a téglagyárban eltöltött időszakra.
A családi ünnep utáni második
napon az egykori munkahelyének
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vezetői (Tóth József és Pontyos Gábor) ajándékcsomaggal érkeztek
meg az ünnepelthez. Márton bácsi
közel egy órában felidézte a régi
időket, jól emlékezett a régi munkatársakra.

között nevelkedő gyermekek oktató
pedagógusait.
A képen az ülő sorban Döbrősy
József korábbi igazgató, Horváth
Istvánné tanító, Surányi Imréné
igazgató helyettes (92 éves), Bodor Sándorné tanító. Akik állnak:
Rónay Gábor tanár, Pochán Ferenc
igazgató, File László tanár, Szendiné Kovács Katalin tanár, Sirhuber
Imréné tanár, Rákosi Györgyné tanár. A képről hiányzik Kákossy Endréné tanár, aki később érkezett és
Varga Zoltánné igazgató helyettes,
aki süteményt küldött a csapatnak.
Valamennyien jó egészségnek örvendenek. A tartozni valahová érzés erőt ad a hétköznapokra.
Kiss János

Köszöntések Életmű-díj
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit:
Dr. Gál Tibor Lajosné szül.: Bereczki Ilona (93 év), Schwahofer Lajosné szül.: Lackner Teréz (92 év),
Dr. Juhász Ferenc (92 év), Brückler
Teréz (91 év), Neisz Gergelyné
szül.: Hersics Anna (91 év), Surányi
Imréné szül.: Fatalin Erzsébet (92
év), Tájmel Béláné szül.: Küplen
Irén (91 év), Janzsó Károlyné szül.:
Szanyi Erzsébet (91 év).
Személyesen köszöntötte a városvezető Kelemen Lajosné szül.:
Fenyvesi Magdolnát 90. születésnapja alkalmából.

November 11-én „Szombathely
Sportjáért Életmű-díj”-at kapott
Lengyák György az atlétikában kifejtett kiemelkedő sporttevékenységért. 1972-ben kezdett edzősködni.

1988-ban költözött Kőszegre és
először a Haladás szenior versenyzőjeként képviselte Szombathelyt.
Több tanítványa ért el sportsikereket. Minden eszközzel támogatja a
fiatalokat, de nem irányít, hanem
segít. Munkáját Szombathelyen
végzi, szívében kőszegi. A Bersek
iskola tornatermében várja díjmentes oktatásra minden csütörtökön
18 órától az atlétika iránt érdeklődő
fiatalokat.
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Első és utolsó találkozás

Köszönet
Férjem sírkövét Bögötön a temetőben a szélvihar ledöntötte. A
síremléket négy évvel ezelőtt Csiszár Zoltán gyöngyösfalui kőfaragó
mester készítette el. A megrongálódott sír látványa nagyon szíven
ütött. Hosszú töprengés után, nem
sok jóra számítva, felhívtam a mestert. Meglepetésemre az eltelt évek
ellenére emlékezett a munkára, és
rögtön felajánlotta a segítségét.
Megígérte, hogy Mindenszentek

vádolta meg igaztalanul Harangozó Ferenc tanárát. (A plébános úr
rokonát.)
A Kőszeg és Vidéke 2014. márciusi
lapszámában így nyilatkozott: ÷Sok
mindent meg tudok bocsátani.
Megbocsátom azt, hogy elvették
a szőlőterületet, hogy apámat
a szolgálatból felfüggesztették,
hogy Gulagon kilenc évet raboskodtam, de azt, amit édesanyámmal tettek, ahogy bántak
vele kínvallatásunk idején, soha
nem tudom megbocsátani. Egész
életemben viselem ezt a nyomot.”

Fekete Iván tagja volt a
SZORAKÉSZ szervezetnek, amely
a Szovjetunióban raboskodott személyeket fogja össze. Minden év
tavaszán a szervezet tagjai a Balatonnál is összegyűlnek, és erre
mindig ellátogat Orbán Viktor miniszterelnök, aki Iván bácsit Velemi
Ivánnak szólítja. Az elnevezés az
igazságot tartalmazza. Fekete Iván
februárban lett volna 90 éves, erősen ragaszkodott Velemhez, mert
ott mindig jött valaki hozzá. Mindezt hangsúlyozva mondta október
elején telefonon keresztül. A távol
élő fiától eljött a saját otthonába,
az egyetlen gyermekének meg
kellett érteni, hogy Iván bácsi a
velemi házához ragaszkodik. A fiú
még erősebben az édesapjához, így
heti kétszer is megtette az utat a
száz km-re lévő városból. Nagyon
távolról fordult vissza Velembe Iván
bácsi utolsó napjaiban. A Gulakon
raboskodott férfi az utolsó telefonbeszélgetésünkön így fogalmazott:
„egy áldott jó szociális gondozó,
Betti gondoskodik rólam”.
ünnepe után rögtön hozzálát a sír
helyreállításának. A mester állta
a szavát, és a megadott időre elkészült az új sírkő. A legnagyobb
meglepetés csak ezután ért, nem
számolt fel semmilyen összeget a
munkájáért. Ritka manapság az
ilyen mester, aki igényes a munkájára, tartja a határidőt és fontos
neki a megrendelők elégedettsége,
bizalma. Kívánom, hogy jó egészséggel és tisztességgel tudja végezni munkáját a továbbiakban is.
Márfiné Lepold Ilona

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Október 16-án Németh János
festőművész lakásán találkozott
a Velemben élő Fekete Iván, aki
Gulagon raboskodott kilenc évet
és Németh Miklós, aki hadifogolyként négy évet élt Szibériában, az
Ural-hegységben. A 90 éves és a
98 éves férfiaknak ez volt az első
és utolsó találkozása. Iván bácsi öt nappal később csendesen,
örökre megpihent. A földi maradványai mellett a Barcsról érkezett,
102 éves sorstársa, Vitéz Kós Ottó
mondta el a végtisztességről ott és
akkor megfogalmazott gondolatait.
Iván bácsi és Miklós bácsi rabságáról is készült dokumentumfilm,
amely az ismerkedésüket is szolgálta, és ebben segítettek az egykori postai dolgozók is. A két férfi
a találkozásuk első percében úgy
ölelte át egymást, mint akiknek az
élete már száz éve összefonódott. A
mozgásában korlátozott Iván bácsit
Pálfy György, egykori postamester
vitte autóval a találkozóra. Kisbodakról a rokonok hozták el Miklós
bácsit Kőszegre. A két férfi ekkor
kötötte meg az életre, a rövid életre
szóló barátságot. A délutáni beszélgetést még egy esti telefonálás követte, és annak öröme, hogy a közös sors összehozza az embereket.
Első helyezést ért el a dokumentumfilm kategóriában a 13. Göcsej
Filmszemlén a szombathelyi Boros
Ferenc és Horváth Zoltán filmje,
amelyet Fekete Iván a Gulagon
címmel forgattak. Egy élettörténetet rögzítettek, amelyben az idős
férfi beszél a rabságban töltött
évekről. Azért vitték el fiatalon a
Gulagra, mert az AVO-nak nem

•
A 98 éves férfi, Németh Miklós
kétszer vonult be világháborús katonának. Másodszor 1944 augusztusában, Árpád fia születése előtt
egy hónappal. Csak a négyéves fia
kezét foghatta meg először. 1944.
október 19-én a Kárpátokon túl
járőröztek, két orosz katonát elfogtak, keresték a harmadikat, aki
golyózáport zúdított rájuk. A társa
meghalt, ő haslövést kapott. Szavai
szerint véresen fekve imával búcsúzott el a családjától. Ungváron
kezelték, de – a szovjet csapatok

megérkezése előtt – magára hagyták négy beteg társával. Egy idős
magyar asszony gyűjtögette nekik
a kórházban a száraz ételmaradékot. Később hadifogolyként kapott
orvosi ellátást, és januártól már
alkalmasnak látták a munkára.
Három hétig vonatozott az Uralhegységig, Krasznakafban lévő
papírgyárban dolgozott, a sorstársakkal együtt jeges tájon vágták a
fát, titokban fogtak el és ettek meg
négy birkát. 1948. október 20-án
érkezett haza a fogságból.
Kámán Zoltán
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Kőszeg – Beregszász
I SKO LÁ K

Kőszeg is támogatta a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola épületének újjáépítését Beregszászon.
Szeretek kényelmesen végigjárni számomra ismeretlen helyeken, bóklászni,
hátha valami érdekességre
bukkanok. Így leltem egy
szívet-lelket
melengető
feliratra a Kárpátalján, a
beregszászi magyar főis-

Rév – Kőszeg
„A bihari magyarság keleti végváraként említett Rév református
közösségben az utolsó évtized legnagyobb beruházására készülnek”
– erről tudósított október 18-án
helyi újság, a Megyejáró Napló.
A Nagyvárad melletti kis településen, Réven élte meg utolsó napjait Bersek József ’48-as
huszárezredes. Akkor eltemették

díszes sírhelyen, amely az 1950-es
években nyomtalanul porrá vált.
Kőszegen a temetőben egy sírtkert
őrzi az emlékét.
Hasas János a Pro Rév Egyesület elnöke meghívót küldött a
Bersek József Gyülekezeti Ház
ünnepélyes átadására, amelyet a
Magyar Szórvány Napja alkalmából november 12-én tartottak. A
reformáció 500. évfordulójához
kapcsolódva találkozott a környék
magyarsága, és református isten-

kola épületében. Egy tábla hirdeti,
hogy Kőszeg Polgármesteri Hivatala támogatta a termek
felújítsát. A
kétemeletes
épület belső
felújítása
2003–2008
között valósult meg 300
millió Ft-ból.
A
főiskola
forráshiány
miatt felhívással fordult

a magyarsághoz. Teljesítették az
ígéretet, hogy támogatókról nevezik el a termeket, a felújításhoz
hozzájárulók nevét is feltüntetik a
bejárat melletti táblákon.
Itt leltem Kőszeg nevére, amely a
Hatvan terem felújítását támogatta. A diákok nem az 1-es, 2-es
tantermekben tanulnak, hanem
óráikat az Esztergom, Győr, vagy
Hatvan nevét viselő tantermekben
tartják. Amikor ott jártam októberben, az aulában tartották a magyar
népdalversenyt az általános iskolások számára.
Kiss János

tiszteletet tartottak. A magyarság
értékeiről beszéltek az „itt állok
másképp nem tehetek” verses öszszeállítással, és kopjafát avattak a
templomkertben.
Az ünnepségre meghívót kapott a
Bersek iskola is, de az utazást nem
tudták vállalni.
„Lélekben és gondolatban Önök-

mazott: „Az anyaországban élő

kel együtt ünnepelünk és emlékezünk november 12-én” – írta

válaszlevelében Kovácsné Szabó
Éva igazgatónő. Majd így fogal-

magyarok számára különösen
fontos és jó érzéssel tölt el bennünket, hogy a kényszerűségből,
keserű történelmi okokból az
országhatárokon túl élő magyarság őrzi, ápolja gyökereit, megtanítja emlékezni a felnövő ifjú
generációt”.

A levél tartalmazza, hogy az iskola ápolja a Kőszegen született
huszárezredes emlékét.
KZ

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint
130 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több mint 15.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!

A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag
gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft., több mint 20 éve gyárt sikeresen üvegcsét,
ampullát és karpullát Lukácsházán.

CSAPATUNK ERŐSÍTÉSÉRE MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

GÉPKEZELŐ

Feladat:
• Termelőgépek önálló felügyelete és kiszolgálása
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása

VIZUÁLIS ELLENŐR
Feladat:
• Termékek vizuális ellenőrzése
• Elsődleges csomagolási feladatok ellátása
Elvárás:
• Középfokú vagy 8 általános végzettség
• 4 műszakos munkarend vállalása

Amit a munkavállalóinknak nyújtunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versenyképes alapbér
Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz
Törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok
Éves szinten tervezhető, kiszámítható munkarend
Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
Egyénre szabható Cafetéria
Ingyenes céges buszjáratok számos településről
Stabil, növekvő nemzetközi vállalat
Barátságos csapat és tiszta,
rendezett munkakörnyezet
• Vállalati rendezvények,
egészség- és családi
programok, sportolási
támogatások

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG! Osztozzon velünk sikereinkben!
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Időpont egyeztetés miatt keressen minket a +36 94 568 411, +36 20 8527939 telefonszámon
(H – P: 8.00 – 16.00) vagy küldje el önéletrajzát a karrier.pph@schott.com email címre.
SCHOTT Hungary Kft. 9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.www.schott.com

Reformáció ünnepe
1517. október 31-én Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes a
wittenbergi vártemplom kapujára
kitűzte az egyház megújítására
vonatkozó 95 tételét. Maga Luther
az ún. toronyélményéhez kapcsolja
megtérését, amikor a Szentírást tanulmányozva rádöbbent arra, hogy
„az igaz ember hitből él”. S ez a
felismerés megváltoztatta életét, s
ezen keresztül az egész XVI. századi
Európát.
Éppen ezért gondoltunk arra, hogy
gyülekezetünkben a „Kőszegi toronyélmény” címmel az evangélikus
harangtoronyban egy kilátó és toronymúzeum kialakítása lesz majd
a 2017. esztendő nagy projektje.
Ennek támogatására már egy kormánydöntés is született, azonban
végül a turisztikai pályázaton mégsem nyert ez az elképzelés. Ezért
jött az ötlete gyülekezetünk egyik
tagjának, hogy a templomban lévő
igencsak megkopott régi Luther rózsás ablak helyett egy művészi alkotás készüljön az 500. évfordulóra. A
támogatás és a megvalósítás is sok
önkéntes munkája által jött létre.
Így október 8-án, a vasárnapi istentiszteleten adtunk hálát a templomban Soós Csilla ólomüvegművész
által készített Luther rózsáért. Ekkor

került bemutatásra az az Evangélikus képeskönyv is, amely egész
októberben látható volt a templom
várköri bejárata előtt. A nagykönyv
a reformáció történetét mutatta be
látványos módon.
Az októberi reformációi programok között budapesti múzeumlátogatás, az Orsolya-napi vásár
idejére időzített reformációi séta,
a nemescsói ifjúság Luther életét
bemutató előadása a várban, valamint a református hittanosokkal
közös reformációi hittanverseny is
megtalálható volt a széles palettán.
Sőt mindkét kőszegi protestáns
gyülekezet „örökbe fogadott” egyegy a reformátoroktól származó
idézetet tartalmazó követ a Budapest-Kálvin téri installációk közül,
amely később kerül majd elhelyezésre a református, illetve az evangélikus templom előtt. Örültünk a
kőszegi városi múzeum reformációi
kiállításának is, és a nemrég Szombathelyen a megyei levéltárban
megnyílt kiállításnak.
A sokféle program csúcspontja
azonban kétségtelenül az október
29-i vasárnapi ünnepi úrvacsorai
istentiszteletet volt, melyen evangélikusok és reformátusok együtt
adtunk hálát Istennek az egyházat

A színdarab

dal. Azért harcolt, hogy ne a papok
kiváltsága legyen Isten igéje, hanem minden házban ott legyen!
Az előadáson nem csak a fiatalok
által hitelesen alakított szerep, a
kísérő zene, az ének ragadta magával a nézőket. A színdarab nem
csak Luther Márton életét mutatta
be, hanem példamutatás is volt,
hogy mindig hittel és szeretettel
kell cselekedni. Sárváron is már
bemutatták a darabot, és a fiatalok
az adományokból szeretnék minél
több helyen előadni.
Október 31-én az ünnepi reformációi istentiszteleten az evangélikus
templomban, Acsád, Meszlen, Nemescsó, Kőszegdoroszló evangélikus templomában elhelyeztek
időkapszulákat, melybe üzenetek
kerültek. Erre az alkalomra készült
még egy jubileumi, névre szóló
evangélikus énekeskönyv is.
Kiss Alexandra

A reformáció 500. évfordulóján a
Nemescsói Társgyülekezet Ifjúsága
október 29-én, a lovagteremben
mutatta be „Akinek szívében Krisztus keresztje…” című, Luther Márton életét feldolgozó színdarabot.
Baranyay Csaba, a Kőszegi Evangélikus Gyülekezet lelkésze köszöntötte a jelenlévőket. Kalincsák
Balázs, a Nemescsói Evangélikus
Gyülekezet lelkésze nem csak az
előadásra érkezőket köszöntötte,
hanem köszönetet mondott Pócza
Zoltánnak is, amiért lehetőség volt
a lovagteremben bemutatni az előadást. A színdarab az egyház megújítását mutatja be Luther Mártonon keresztül. Az Ágoston-rendbe
tartozó Luther Mártont Isten a Biblia lapjain keresztül megszólította.
Ő a nyelvével harcolt és nem kard-
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megújító kegyelméért. Az istentiszteleten Donatin Tamás kőszegi
református lelkész hirdette Isten
igéjét, az igehirdetéssel párhuzamosan pedig a szeretetotthon konventtermében a kisgyermekeknek
Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész
tartott gyermekalkalmat.
Az ünnepen felcsendült J. S. Bach
„Ein feste Burg ist unser Gott” című
80. kantátája a Kőszegi Vonósok,
meghívott szólisták és a Kőszegi
Evangélikus Gyülekezet Énekka-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

rának előadásában Scheer Uwe
vezetésével.
Az emlékévében nem csupán emlékezünk, hanem kérjük a Szentlélek
ajándékát, hogy Ő maga újítson
meg bennünket, hiszen a reformáció nem csupán egy történelmi esemény, amely valóban hatással volt
az élet minden területére, hanem a
Szentlélek Isten munkája bennünk
és általunk. Mert az egyháznak
mindig reformációra van szüksége.
Baranyay Csaba
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Európai Unió

Lukácsháza, 2017. október 16.
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület: Lukácsháza, Tanács u. 12.
„Tűzről pattant…” Társadalmi szerepvállalás erősítése a fiatal és idős
közösségek fejlesztésével a Vas megyei Gyöngyös mentén

Sajtóközlemény
Elindult a „Tűzről pattant…” pályázatunk a Gyöngyös mente térség 8
településén, mely eredményeként a közösségek aktív együttműködésével elkészült a civil, közösségfejlesztési stratégiánk
Az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület, az Európai Unió EFOP-1.3.5-162016-00511 számú pályázata lehetővé tette, hogy a 2018-2020
időszakban a Gyöngyös mentén található 8 településen, Gyöngyösfaluban, Lukácsházán, Kőszegpatyon, Pusztacsóban, Nemescsóban, Kőszegdoroszlón, Kőszegszerdahelyen és Cákon elindulhasson egy, a civil
közösségeket aktivizáló, azok tagságát segítő civil program.
Célunk a helyi fiatalok és idősek közösségeinek erősítése, támogatása,
programjaik segítése. Tevékenységeiket, szervezeti munkájukat önkéntes civil koordinátor alkalmazásával összehangolva, természetben való
aktív mozgásra alapuló rendezvényeik segítésével, tudásátadó és örökítő korosztályos megmozdulásaik fedezetének biztosításával szeretnénk a helyi civilek erősödését és önrendelkezési képességét fokozni.
Eddigiekben a térség településein szervezett, tájékoztató és aktivizációs
fórumokon bemutattuk a projekt lehetőségeit, a közösség tagjaira
gyakorolt hatásait. Sikeres és tanulságos tanulmányutat szerveztünk
Alsómocsoládra a civil vezetők és képviselők részére, ahol a közösségfejlesztési jó gyakorlatot számtalan nemzetközi és hazai díjjal elismert
település eredményeit és jövőbeli terveit ismerhettük meg.
Meghallgattuk és rögzítettük a helyi fiatalok és civil közösségek elképzeléseit, program és önkéntes civil megmozdulásokra vonatkozó
javaslatait. Az így nyert adatokkal felvértezve, a tervezés CLLD-s
módszertanára alapozottan elkészítettük a 8 település Közösségfejlesztési Stratégiáját (KFS). Az elkészült dokumentum tartalmának
disszeminációja után 2018 év elejével elindul az aktívizációs és támogató civil programunk!
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Kőszegi Advent, 2017. …napról napra várjuk…
KÁIVRÉÁSZ
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Idén is korán kezdődik és különlegesen gazdag lesz az Advent Kőszeg-hegyalján.
Kőszeg Város Önkormányzata támogatásával megújul
az adventi koszorú, karácsonyi
díszkivilágítást kap a Hősök tornya és a történelmi Városháza is.
Sőt, az idén már 3 hétvégén
is adventi vásár és programok
várnak mindenkit a Jurisics
téren. Mindhárom szombaton és
vasárnap, azaz a december 2–3án, 9–10-én, és 16–17-én is
14.00–19.00 óra között vásárosok, fellépők, étel-ital, karácsonyi
muzsika és baráti beszélgetések
várják a vendégeket a középkori
város Adventjén, a Jurisics téren. Az
adventi vásári lehetőség hétvégén
délelőtt, sőt hétköznap is várja a
kőszegieket és az ide látogatókat.
25 éves jubileumát ünnepli, és
már november 24-től, a 17.30kor tartott megnyitótól folyamatosan várja a látogatókat az Advent
a Natúrparkban… ahogy mi
szeretjük… című adventi kiállítás
és vásár a Virágudvarban, egészen
december 23-ig.
Az adventi ünnepi gyertyagyújtásra az első három héten vasárnap 17.30 órakor kerül majd sor.
Zenei élményekben is gazdag
lesz az idei adventi programsorozat: a Kőszegi Vonósok és a
Concordia-Barátság Énekegyesület
koncertje és Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara játéka mellett, a
Kőszegfalvi Német Nemzetiségi
Énekkar Adventsklang-ja, a cáki
zenélő udvar adventi délutánja
várja vendégeit. Ismét lesz Hajnalcsillag-karácsony és az idén Arts
koncert az Írottkő szálló előtt. December 22-én, pénteken, Cirákulum
koncert lesz a várban.
Számos iskola, közösség és az egyházak is tartanak karácsonyváró
adventi ünnepeket, vásárokat.
A Jurisics várban újra kinyit a
Karácsonyi bütykölde, mely
gyermekeknek szóló kézműves
foglalkozásokat takar. Többször is
kézműves készülődéssel vár a Kőszegi Városi Múzeum, és az idén
a Chernel Kálmán Könyvtár is. Jó
közösen készülni a díszítésre, az
ünnepre.

Így a kőszegiek és a Kőszegre látogatók az idén is igazi, szinte
alpesi kisvárosi adventi élettel
találkozhatnak. Ünnepünk és a
készülődés részeként, jó szívvel
ajánljuk a natúrparki települések
mellett az ausztriai, így a rohonci, a
lékai, a szalónaki és a Kirchschlag-i
adventi vásárokat is.
Külön öröm, hogy a Jurisics téri
Kőszegi Advent sikeréhez az idén a
rohonci önkormányzat több kis faház
rendelkezésre bocsájtásával is hozzájárul, míg tőlünk, több natúrparki
kézműves részvétele gazdagítja a
rohonci és a lékai karácsonyi vásárt.
Ízelítő a Kőszegi Advent gazdag
programkínálatából
Állandó programjaink
December 2–3., 9–10., 16–17., 3
hétvégén is, szombat és vasárnap 14.00–19.00

• Kőszegi Advent a Jurisics téren – ajándékokkal, fellépőkkel,
étel-itallal és baráti beszélgetésekkel. Az adventi vásár hétvégén
délelőttönként és hétköznapokon
is nyitva lesz a Jurisics téren!
November 24 – december 23.
minden nap 10.00–18.00

• Advent a Natúrparkban…
ahogy mi szeretjük – 25. jubileumi kiállítás és vásár a Virágudvarban.
• December 3., 10., 17. 17.30-kor
Adventi ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren (a negyedik gyertyagyújtás ideje később
pontosul.)
Adventi programok részletesen
December 2.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
(a legszebben feldíszített adventi
házikó díja)
• Mikulásváró a Patikamúzeumban
• Természet palackba, üvegbe,
zacskóba zárva – Virágudvar
• 14.00–16.00 Karácsonyi Bütykölde a Várban (előzetes jelentkezéssel: 360-113)
• 17.00 Adventi tárlat és árverés,
Csók István Művészkör Egyesület,
Hotel Írottkő
December 3.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
• 8.45 Hagyományos Mikulás napi
túra a Kőszegi-hegységben (16
km), indulás a Kiskakas vendéglőtől

• 17.30 Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren (Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara fúvósainak részvételével)
December 5.
• Mikulásváró a Patikamúzeumban
• 16.30 óra Mindenki Mikulása, Jurisics vár belső udvara (rossz idő
esetén a lovagteremben)
December 7.
• 17.30 Az Esterházy Trio koncertje,
Dr. Nagy László EGYMI 3. emeleti
díszterme, műsoron Liszt művek
December 9.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
(a legszebb kézzel készített karácsonyi ajándék díja)
• 10.00–12.00 Karácsonyi dekoráció-készítés a Chernel Kálmán
Városi Könyvtárban
• 14.00–16.00 Karácsonyi Bütykölde a Várban (előzetes jelentkezéssel: 360-113)
• 16.00 Hosszú hangok a virágudvarban – adventi virágkötés és
fúvószene
• 18.00 „Úton a jászolhoz” – a Kőszegi Vonósok adventi koncertje a
Jurisics vár lovagtermében
December 10.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
• Kézműves foglalkozás a Patikamúzeumban
• 16.00 Adventsklang, Karácsonyi
éneklés, a Kőszegfalvi Német
Nemzetiségi Énekkar vezetésével
• 17.30 Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren
(Concordia-Barátság Énekegyesület részvételével)
December 13.
• Egésznapos kézműves foglalkozások a Patikamúzeumban (Előzetes bejelentkezéssel: 360-240)
• 14.00 és 15.00 Karácsonyi versmondó verseny a Bersek iskolá-

ban, iskolásoknak és óvodásoknak
December 15.
• 16.00 Udvari Advent, a Bersek
Iskola Horvátzsidányi tagiskolájában
December 16.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
(a leghangulatosabban feldíszített kőszegi üzlet/kirakat díja)
• 14.00–16.00 Karácsonyi Bütykölde a Várban (előzetes jelentkezéssel: 360-113)
• 15.00–18.00 Arts Koncert és
adventi találkozások, Csók István
Művészkör, Hotel Írottkő előtt
• 18.00 óra Hajnalcsillag karácsony
a Jurisics vár lovagtermében
December 17.
• Kőszegi Advent a Jurisics téren
• 17.00 Advent a cáki zenélő udvarban a Kőszegi Vonósokkal
• 17.30 Adventi Ünnepi gyertyagyújtás a Jurisics téren (Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara
részvételével)
December 22.
• 18.00 óra Cirákulum koncert –
Jurisics vár lovagterem
December 23.
• 19.00 óra Concordia-Barátság
Énekegyesület Karácsonyi Hangversenye a Jézus Szíve Templomban
December 24.
• 14.00 óra Jézuskaváró filmvetítés
a Jurisics vár lovagtermében
A további karácsonyi programokat,
így a negyedik gyertyagyújtás és a
pásztorjáték részleteit hamarosan a
www.koszeg.hu és a www.naturpark.
hu honlapon találják majd.
Kőszegi advent, 2017
… napról napra várjuk…
www.naturpark.hu
www.koszeg.hu

A Kőszegi Plébánia és a helyi Karitász csoport
szeretettel vár minden segítőkész adakozót

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYRE.
Az egyházzenei áhítatot a kőszegi rászorulók karácsonyi ajándékozása
céljából Kőszegen a Jézus Szíve-templomban tartják

2017. november 26-án (vasárnap) 16 órakor.
Közreműködnek: Kőszegi Jézus Szíve Templom Egyházi Énekkara
vezényel: Dr. Csabáné Király Erzsébet karvezető; Árpád-házi Iskola
Énekkara; Bazsó Cecília orgonaművész; Kalmárné Asbóth Zsuzsanna
fagottművész; Soskó András operaénekes; Horváth Ildikó kántor.
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Nyílt nap a TEKI-ben

Könyvtári hírek

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2017. december 8-án (pénteken) 15 órától az iskola dísztermében
beiskolázási nyílt napot tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár!

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár szeretné megismerni a használók véleményét annak érdekében, hogy minél színvonalasabb szolgáltatásokkal
várja a könyvtárlátogatókat. Ezért arra kéri a lakosságot, töltsön ki egy rövid kérdőívet névtelenül. A kérdőív nyomtatott formában a könyvtárban érhető el. Továbbá a Kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár facebook oldalon az alábbi linken is https://goo.gl/forms/gUajlj9PJgE5D3603 kitölthető.
Rendezvény:
November 14-17. (kedd-péntek) 10.00-17.00 és 18. (szombat)
9.00-12.00: Selejtezett dokumentumok vására.
November 20. (hétfő) 13.00: IRÁNY A KÖNYVMOLY-GALAXIS!
Könyves akadályverseny alsó tagozatos csapatok részvételével.
November 23. (csütörtök) 17.00: Olvasókör. Elolvasandó Eszterházy
Péter Egy nő című regénye.
November 30. (csütörtök) 17.00: Utazás Édenbe. Útiélménybeszámoló Ciprusról.
GYERMEKKÖNVHETI RENDEZVÉNYEK (november 27–december 1.):
November 27. (hétfő) 13.00: IRÁNY A KÖNYVMOLY-GALAXIS!
Könyves akadályverseny a felső tagozatosoknak.
November 29. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
December 1. (péntek) 10.00: Ünnepvárás. Verses, mesés, zenés szöszmötölés a Felsővárosi Óvoda óvodásaival
16.30: Ifi olvasókör. Karácsony az irodalomban.
December 9. (szombat) 10.00-12.00: „Öltöztessük ünneplőbe…!”
Karácsonyi dekorációk készítése.

Falinaptár 2018
A Tóth Pincészet kiadásában megjelent a 2018-as Kőszeg Falinaptár
Trifusz Péter 12 csodás fotójával. Kapható a Rákóczi utcai borboltban
és városszerte az írószerboltokban, ajándékboltokban és a könyvesboltokban.
•

Kőszegen és Szombathelyen készített akvarelleket kedvenc városrészletekről Rónaszéki Linda képzőművész, a Jurisich Miklós Gimnázium
tanára. Az ezekből összeállított 21 x 21 cm-es 2018. évi falinaptár
a szombathelyi Líra könyvesboltban, és több kőszegi üzletben –
Csokiszeg, Városkapu, Líra, Korda könyvkereskedés – kapható.

TV-adás Kőszegről
A Hazahúzó című magazinműsor Kőszeget bemutató adását televíziók
várhatóan az alábbi időpontokban tűzik műsorukra.
ATV: November 30. (csütörtök) 23.00 óra • December 1. (péntek) 5.00 óra
Echo Tv: November 29. (szerda) 11.00 óra • November 30. (csütörtök)
00.30 óra
Az adásokat követően a televíziók videótáraiban is újranézhető az adás.
http://www.echotv.hu/musor/380/Hazahuzo
http://www.atv.hu/musorok/hazahuzo

Borászképzés
Kőszeg környéke Magyarország egyik legrégibb borvidéke. A hagyományokra alapozva a borvidék fejlesztése érdekében a Pannon Egyetem
Kőszegi Kampusz 2018 februárjában Szőlő- és borgazdasági szakirányú
továbbképzési szakot indít.
A jelentkezők – szaktanácsadói vagy szakmérnöki végzettséget szerezve – megismerhetik a borászat és a szőlőtermesztés biológiai alapjait,
technológiáját valamint a borértékesítés elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzés azoknak ajánlott, akik a borászatban dolgoznak, vagy
borászati tevékenység indítását tervezik, és mindazoknak, akik mélyebb
szakmai ismereteket szeretnének szerezni.
Részletek: Kőszeg, Chernel u. 14., ill. a koszeg.uni-pannon.hu honlapon.
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Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete TUDOMÁNY A KOCSMÁBAN következő előadását
2017. november 20-án 18 órakor tartja a Tóth Pincészetben
(Kőszeg, Rákóczi út 6.).
Előadó: Dr. Nagy András egyetemi docens (Pannon Egyetem)
Téma: 1956 továbbélése a nemzetközi politikában és az irodalomban
Tisztelettel várják az érdeklődőket!

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének 2. születésnapja alkalmából
az

ESTERHÁZY TRIÓ Koncertjére
várják a zeneszerető közönséget

2017. december 7-én (csütörtök) 17.30 órakor
Dr. Nagy László EGYMI Dísztermébe (Kőszeg, Kiss János utca 31. 3.em)

SEBESTYÉN ERNŐ – HEGEDŰ
MÉREI TAMÁS – CSELLÓ
BOGNÁR FERENC – ZONGORA (Bösendorfer)
MŰSOR: Liszt Ferenc: 2. Magyar Rapszódia – Tristia / Obermann Völgye
Pesti Karnevál /Magyar Rapszódia No.9.
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Labdarúgás: Októberi pontszüret

Ökölvívás

Az ötös vereségsorozat után Répcelak ellen végre újra győzelemnek örülhettek a kőszegiek. Szolyák duplája három pontot ért. Lukácsházán kétszer
is sikerült megszerezni a vezetést. A házigazda a 92. percben egyenlített
másodszor is. Nagy kár az elhullajtott pontokért. Az élmezőnyhöz tartozó jánosháziak bizonnyal győzelmi reményekkel jöttek Kőszegre. Ezúttal
szerencsére borult a papírforma. A hazai drukkerek örömére Réti Milán
vezető gólját a 64. percben kiegyenlítették ugyan, de három perc múlva
Réti újra eredményes volt. Mivel az eredmény már nem változott, a KFC
bravúros győzelmet könyvelhetett el. A rumi vendégeskedés sajnos nem
sikerült ilyen jól. A Kőszeg a 23. percben hátrányba került, s a 92. perc
ezúttal sem hozott szerencsét. A házigazda bebiztosította a győzelmét. Ez
a három pont még hiányozhat. A Rum győzelmével egy győzelemnyire
megközelítette a KFC-t a táblázaton.

Hámori győzött a Négy Nemzet Tornáján

Eredmények: 9 forduló: Kőszegi FC-Répcelaki SE 2:0 (0:0), gólok: Szolyák
(2), 10. forduló: Schott Lukácsháza SE-Kőszegi FC 2:2 (0:0), gólok: Keresztényi, marti Christopher, 11. forduló: Kőszegi FC-Jánosháza VSE 2:1 (0:0) gólok:
Réti (2), 12 forduló: Rum KSC-Kőszegi FC 2:0 (1:0).

Budapesten a Halasy Olivér Sportcsarnokban mérte össze erejét a magyar, román, horvát és szlovák válogatott a Négy Nemzet Tornáján. A Gróf
Széchenyi Család Alapítvány támogatásával rendezett torna gróf Széchenyi Istvánnak is emléket állít, aki a sportág itthoni meghonosításában is
szerepet játszott. 91 kg-ban Hámori Ádám a Fitt-Boksz ÖE versenyzője
képviselte a magyar színeket. Súlycsoportjában hárman indultak. Hámori
a román-horvát mérkőzés győztesével a román U22-es Európa bajnokkal
meccselt. Az első két menetben jelentős előnyt épített ki, így bár a harmadik menet hajrájának nagy adok-kapokjában rá is számolni kellett, ez
nem változtatott a végeredményen. Pontozásos győzelemmel lett a Négy
Nemzet Tornájának bajnoka.

Női OB Bükön

Legutóbbi lapszámunk óta két papírforma győzelemmel folytatta a
Kőszegfalva. Gyöngyösfaluban hátrányból fordított, az Újperint gárdája ellen öt rúgott gólig jutottak. Az élmezőnyből következtek ellenfelek.
A pillanatnyi ezüstérmes Torony érvényesítette győzelmi esélyét. OszkóGyőrvár ellenben megszenvedett a kőszegfalviakkal. Háromszor is vezettek (közte két tizenegyesgóllal), de Németh Róbert két találata után már
Kőszegfalvának állt a meccs. A hajrában ők sem koncentráltak eléggé:
Oszkó-Győrvár a 90. percben pontot mentett.
Eredmények: 8. forduló: Gyöngyösfalu SE-Kőszegfalvi SE 1:3 (1:0)
gólok:Németh Róbert (3), 9. forduló: Kőszegfalvi SE-Újperint SE 5:2 (2:1),
gólok: Nagy Milán (2), Németh Krisztián, Slankovits, Mészáros, 10. fordu-

ló: Kőszegfalvi SE-Torpny KSK:1:4 (0:1), ) gól: Németh Róbert, 11.
forduló: Oszkó-Győrvár és Térsége SE-Kőszegfalvi SE 4:4 (3:2) gólok:
Németh Róbert (2), Nagy, Molnár.

Teke: Lendületbe jöttek
A teke megyei csapatbajnokság is elkezdődött. Öt csapat állt csatasorba,
hogy kétszer oda-vissza körmérkőzéssel döntsön a bajnoki cím sorsáról.
Remélhetőleg nem szakad szét a mezőny, s a negyedik körben is izgalmas
tétmeccseket vívnak egymással a csapatok. Négy-négy játékos páros csatában 100 vegyes gurítással dönt egymás ellen. A többletfáért továbbra
is két jutalompont jár. A nyitó fordulóban a Horváth-Gravitáció biztosan
győzött a kőszegiek ellen. Utána a Bulcsú Vezér első és második csapata
is fejet hajtott a KSE előtt. Újra a Gravitáció következett. Hazai pályán
volt esély a győzelemre. Két nagyon szoros pár után, a vendégeknél Tóth
Henriett 426 fája elég volt, hogy elvigyék a többletfáért járó pontokat.
Reméljük a szombathelyi gárda nem válik a KSE mumusává! Az ötödik
forduló szünnapja után Szentgotthárd ellen kiütéses győzelem következett
a sorban. A csapat minden tagja 400 fa fölé, hárman 430 fölé jutottak.
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Eredmény: 1. forduló: Horváth-Gravitáció TKSE-Kőszegi SE 5:1 (6:2,
1662:1514),Táncsics 369, Sárközi Z. 399, Pesti 386, Horváth 360, 2. forduló: Kőszegi SE-Bulcsú Vezér TK I. 5:1 (6:2, 1636:1549), Pesti 409, Sárközi
Z. 429, Németh 431, Horváth 367, 3. forduló: Kőszegi SE-Bulcsú Vezér TK
II. 5:1 (7:1, 1530:1447), Pesti 393, Sárközi Z. 398, Táncsics 349, Horváth 390, 4. forduló: Szabadnap, 5. forduló: Kőszegi SE-Horváth-Gravitáció
TKSE 2:4 (4,5:3,5, 1507:1531), Pesti 369, Sárközi Z. 367, Táncsics 352,
Horváth 399, 6. forduló: Kőszegi SE- Thermalpark Szentgotthárd VSE II. 6:0
(7:1, 1707:1586), Pesti 401, Sárközi Z. 432, Németh 441, Horváth 433.
(Vastagítva a pontszerzők.)

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség megbízásából a Fitt-Boksz ÖE rendezte a Caramell Premium Resort országos női ökölvívó bajnokságot. Négy
korcsoportban 40 aranyérem talált gazdára. A legfényesebb érmeken 22
egyesület osztozott. A Fitt-Box ÖE kőszegi és büki szakosztályának versenyzői szép éremkollekciót gyűjtöttek össze. Lakotár Hanna (junior 52
kg), Hámori Luca (j. 60) és Ambris Viktória/Bük (j 66) a dobogó legfelső
fokára állhatott. Lendvai Liliána/Bük (j 52), Pesti Gabriella (j 57) Luif
Dorina/Bük (j 60) és Nagy Guzyván Fruzsina/Bük (felnőtt 64) nyakába
bronzérem került. A versenyzők sikere mellett a kőszegi ökölvívó klub
jelentős eredménye a rengeteg elismerés, amit a varsányi Áron vezette
rendezői csapat zsebelhetett be a bajnokság magas színvonalú megrendezéséért.

Junior OB

Farkas Richárd (75 kg) a Büki szakosztály versenyzője képviselte a FittBox ÖE-t az egri Junior Ökölvívó Bajnokságon. Farkas egy ferencvárosi
rivális legyőzésével jutott az elődöntőbe. Ellenfelét a 3. menetben a bíró
két számolás után leléptette. A döntőbe jutásért kiélezett küzdelmet vívott
miskolci ellenfelével. Hajszálon múlott a győzelem. Bronzéremmel térhetett haza. Edzői nagy jövőt jósolnak a korábban diákolimpián és OB-n is
érmet szerző első éves junior bokszolónak.

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

DIÁKSPORT
Duatlon sikerek Marcaliban

Szépszámú kőszegi induló vett részt Marcaliban, a Duatlon Diákolimpia
Országos Döntőn. A Kőszegi Triatlon Klubban készülő versenyzők, többségükben az Árpád-házi iskola diákjai, az „A” kategória (igazoltak) versenyén rajtoltak, de „B” kategóriában (amatőrök) is versenyeztek kőszegi
diákok. Hóbor Eszter ezüst, Molnár Gábor és Pillisz Réka bronzérme mellett
Schwachofer Balázst (4.hely) klubtársa előzte meg orrhosszal a dobogóért
vívott küzdelemben, s Palatkás Anna (5.hely) is pódiumra állhatott az eredményhirdetésnél.
Csapatban mindhárom fajta éremből
jutott az Árpád-háziiskolának. A IV. korcsoportos fiúk arany,
az V. korcsoportos
lányok ezüst, a III.
korcsoportos
fiúk
bronzérmet értek el.
Eredmények: „A” kategória III. korcsoport fiú egyéni 14. Hóbor Lehel 13:31,
19. Medvegy András 13:44, 24. Pongácz Alex 13:49, 26. Laki Barnabás
13:52, 36. Kiss Gábor 14:12, 40. Neudl Gábor 14:29, csapat 3. Árpád-házi
iskola 41:04. lány egyéni 15. Stumpf Anna 14:03. IV. korcsoport fiú egyéni
8. Thaler Levente, 12. Hóbor Zalán 25:15, 15. Nyul Marcell 25:32, 26. Marton
Zsolt 27:04, 31. Medvegy Gábor 28:14, csapat 1. Árpád-házi iskola 1:15:31.
lány egyéni 5. Palatkás Anna 27:15. V. korcsoport fiú egyéni 3. Molnár
Gábor 31:34, 4. Schwachofer Balázs 31:38, 15. Fekete Gellért/Jurisich 35:41,
lány egyéni 5. 2. Hóbor Eszter 34:17, 8. Medvegy Nóra/Jurisich 36:24, 11.
Spanraft Liza 37:05, 15. Gurisatti Jázmin 39:13, 20. Doszpoth Piroska 41:50,
csapat 2. Árpád-házi iskola 1:50:35. VI. korcsoport lány egyéni 3. Pillisz
Réka/Jurisich 34:57. „B” kategória III. korcsoport lány egyéni 24.Sárközi
Tirza/Balog 13:39, V. korcsoport fiú egyéni 5. Pillisz Ákos/Jurisich 33:35.
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gimnázium hagyományosan szinte teljes csapattal indult. Versenyszámonként, korcsoportonként és nemenként két tanuló indulhatott iskolánként.
A csapatversenyben a fiúk és a lányok is lemaradtak a győztesnek járó
serlegről. Mindkét csapat második helyen zárt. A fiúkat (115 pont) a Bolyai gimnázium (120) előzte meg, a lányoknál a rendező Tinódi gimnázium
(111) végzett a Jurisich előtt (93). Az összetett pontverseny élére viszont,
208 ponttal a Jurisich gimnázium került, a 184 pontos szombathelyi Bolyai gimnázium és a 169 pontos sárvári Tinódi gimnázium elé.
A Jurisich dobogósai: 1. helyezett Pethő Márton távolugrás 612, Pászner
Benedek 800 m 2:15,2, Vörös Bálint magasugrás 175, fiú 4x400 m váltó
3:43,4, Medvegy Nóra 1500 5:46,6, Pillisz Réka 1500 5:40,5, 2. helyezett
Keresztes Gréta 1500 5:51,1, lány 4x400 m váltó 4:51,1, 3. helyezett Varga
Márk 1500 4:58,0, Pászner Benedek súlylökés 10,75, Sántha Luca súlylökés
860, Klemencsics Fanni távolugrás 458.

Régiós mezei kőszegi részvevőkkel

A Sport XXI. Nyugat-Dunántúli régió mezei futóversenyen (Szombathely,
10.16.) nagy létszámmal képviselhette megyénket a Balog iskola. A 11
éves korosztályban a 2. helyezett csapatban nyolcból 7-en a Balog iskolába
járnak. Pápai Nerina (1. hely) Marton Olivér (5.) Csöglei Péter (10.) az első
tíz között ért célba. Az 5. helyezett vasi csapatban is három balogos futott.
A 13 évesek között győztes vasi csapatban hatan, a 3. helyen végzőben
hárman képviselték a kőszegi iskolát. Róka Bora (2.) Béres Milán (2.) Pádár Petra (4.) Csöglei Patrik (4.), Ecker Nikolett (9.) fért be az első tízbe.

Kitüntető élmény

Vas megye legnagyobb középiskolás atlétikai versenye a sárvári gimnázium által rendezett Tinódi Kupa, Pönkösty Huba Emlékverseny. A Jurisich

Mindig öröm, ha valakinek elismerik a teljesítményét. Nem
kell mindig hatalmas díjakra
gondolni. Tihanyi Lucát a
Bersek iskola teniszezőjét,
mint a 2017. évi UNIQUA
ITN gyermek- és ifjúsági
körverseny egyik győztesét a
bécsi ATP verseny döntőjére hívták közös fotózásra. A fiataloknak igazi élményt jelentett a nagy versenyek légkörének megtapasztalása.

Kosárlabda: Rajt vereségekkel

Asztalitenisz: Elrajtolt a bajnokság

A megyei bajnokságban (Szombathely Város-Városkörnyék Bajnoksága) két
csoportban 15 csapat kezdte a bajnokságot. A kőszegiek a 8 csapatos csoportba kerültek, oda-visszavágós körmérkőzés után a csoportok első négy
helyezettje a felsőházban, a többiek az alsóházban folytatják. A másik csoport azonos besorolású csapataival szintén oda-vissza körmeccs következik.
A felsőház legjobb négy csapata play off villámtornán dönt a bajnoki címről.
A Kőszegi SE október 13-án kezdte meg szereplését. Nem kezdtek jól.
Cellben nem volt nagy különbség a csapatok között. Az ellenfél kicsit gyorsabb játékot játszott, több cserelehetőséggel. Igazán szoros így is csak az
első negyed végéig volt a találkozó. A nagyszünetig olyan különbség alakult ki, hogy a második félidőben a házigazda nyugodtan kosarazhatott. A
második fordulóban, Szombathelyen a Vasi Kosár Klub végig uralta mérkőzést. A pályán magabiztosan győzött. Az eredményt a versenybizottság
utólag megsemmisítette és a mérkőzést 20:0-lal a kőszegieknek adta. (Az
ellenfél két játékosának sportorvosi igazolásával volt formai hiba, így ők
jogosulatlan játékosnak minősültek.) A döntésért a kőszegieknél legfeljebb
Varga Áron – a csapatban másodszor szereplő játékos – bánkódhat. 16
dobott pontja is törlődött. Az első hazai találkozón a 9700.hu Ingatlaniroda ellen az ellenfél számított favoritnak. A szombathelyi csapat élt is az
eséllyel. Nagy különbséggel hozták a kötelezőt.

Elrajtolt a megyei asztalitenisz csapatbajnokság. Öt fordulón vannak túl a
csapatok. A KSE egyszer győzött kétszer vereséget szenvedett. Két mérkőzését az ellenfelek kérésére halasztották. Az első mérkőzésen a káldiakat
tartalékosan, két alapjátékost nélkülözve fogadták. Csak szorossá tudták
tenni a meccset. A következő körben a megerősödött Haladás a legerősebb felállásban is túl nagy falatnak bizonyult. (Az ellenfél egyesítette az
előző évi bajnokságban induló két csapatát, s az NB III-ból is erősített.). A
harmadik partin Egervölgyön a házigazdák álltak fel tartalékosan. Döntő
fölénnyel 16:2-re nyertek a kőszegiek. A KSE-ben bemutatkozott a Pápáról Kőszegre kerülő Szűcs János, aki korábban évekig az ottani megyei
bajnokságban játszott.

Eredmény: CVSE KSZ-Kőszegi SE 71:52 (18:15, 19:8, 22:15, 12:14), Vasi
Kosár Klub-Kőszegi SE 0:20 (A pályán elért eredmény törölve.), Kőszegi SE9700.hu Ingatlaniroda 51:86 (18:27, 13:18, 9:16, 11:25).

Eredmények: serdülő lány 3. Molnár Kitti, női egyéni 1. Sághegyi Ramóna,
3. Molnár Kitti, férfi amatőr 3. Kelemen Gábor, nyílt férfi páros 3. Szücs János/
Terplán Zoltán.

Tinódi kupa: Összetett győztes a Jurisich

SPO RT
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Eredmények: Kőszegi SE-Káld 8:10, győzött Terplán 3, Ihász 2, Agg 2. Szabó
1, Haladás- Kőszegi SE 11:7, győzött: Terplán 3, Markovits 2, Ihász 1, Egervölgy-Kőszegi SE 2:16 győzött. Markovits 4, Terplán 4, Ihász 3, Szücs 3 valamint a Markovits/Ihász és a Szücs/Terplán páros.

Október 23-át jó hangulatú sok játékost megmozgató versennyel ünnepelték Vasszécsenyben. A kőszegiek nem tértek haza üres kézzel. Egy
aranyérem mellett négy bronz került a zsákba.
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MOZAIK

Hitel
határok
nélkül
Külföldi jövedelme esetén
hitelfelvételét egyszerűen,
személyre szabottan, akár
fordítói költségek nélkül
tesszük lehetővé.

THM: 2,97%-5,37%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030
*A THM meghatározása a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés,
a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint
Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű és a hirdetés nem minősül
nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.
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