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élhető helynek tartják a várost, ahol biztonságban tudhatják gyermekeiket.
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Fényképezte: Kámán Zoltán
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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Hősök tornya
Az önkormányzat 2,5 millió Ft ös�szegre pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírására. A pályázat
benyújtásához szükséges döntést
a képviselő-testület meghozta. A
pályázathoz önerőt biztosítani nem
kell. A szakvélemény arról írt, hogy a
Hősök tornya alatt lévő I. világháború hőseit idéző tábla mindenképpen
felújításra szorul. A Tornay Endre
András által készített „Mementó”, illetve a II. világháború hőseinek állított emléktábla felújítása is indokolt,
ugyanúgy, mint az épület ablakai.
Plusz egy fő
December 21-én Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Chernel Kálmán Városi Könyvtár
létszámának egy fővel történő megemelését engedélyezte.
A diplomás szakember felvételét
indokolta az elnyert pályázatok
megvalósítása, illetve a kapcsolódó
feladatok elvégzése. 2007 óta négy
fővel lett kevesebb a könyvtár létszáma, tavaly decemberben 8 fő volt a
dolgozók létszáma, a hat fő szakmai
dolgozóból csak három a diplomás
könyvtáros. Az érettségizett kollégák

25–30 éves tapasztalataik okán képesek ellátni a feladatokat.
A könyvtár aktív részese a város
kulturális életének. Gyűjteményével és szolgáltatásaival szolgálja a
lakosságot, az informális tanulás kiváló helyszíne. A könyvtár igazodni
kíván a 21. századi kihívásokhoz, a
változó könyvtárhasználati, olvasási szokásokhoz. Személyre szabott
szolgáltatást végeznek a dolgozók,
számukra az ifjúság olvasóvá nevelése fontos célkitűzés.
Többletmunkára
A Kőszegi Városüzemeltető Kft. által 2017-ben elvégzett feladataira
a költségkeretet 5,7 millió Ft ös�szeggel emelte a képviselő testület
a decemberi ülésen. Az indoklás
szerint az utak rossz állapota többszöri kátyúzást igényelt, a csapadékcsatorna rendszer tisztítása is
megkövetelte a többletmunkát,
ugyanúgy, mint a rágcsálóirtás.
Tavasszal folytatják
2017. július 11-én az önkormányzat a közbeszerzés alapján a kivitelezésre vállalkozási szerződést kötött a Sgraffitós-ház felújítására a
Szárnyasép Kft-vel. A vállalkozó jelezte, hogy a szakértők által készített „Restaurálási tervezet” alapján
a javasolt technológia alkalmazása
nem végezhető 5 Celsius fok alatt,
ezért a hideg levegő és a már lehűlt

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: február 7.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: február 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: január 24.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
SAS NORBERT a 7. sz. vk.önkormányzati képviselője
január 29-én (hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 7-én (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.

falazat kizárja az ilyen műemléki
kivitelezést a téli időszakban. A tervezett helyreállítás felhasználható
anyagait és módszereit az örökségvédelmi szabályozás is korlátozza.
A restaurálás csak kedvező időjárás
mellett kezdhető meg.
Idei programokról
A január elején érvényes adatok szerint közel 300 programot
tartalmaz 2018. évre a kőszegi
rendezvénynaptár. A képviselők a
decemberi testületi ülésen áttekintették az eseményeket. Pócza

Zoltán arról beszélt, hogy a felsoroltak még előzetes tervek, az
egész évben megtartott tényleges
programok mennyisége ennek
duplája is lehet. Kérte az érintett
szervezeteket, hogy küldjék meg
a rendezvényeik időpontját, hogy
azokat a www.koszeg.hu honlapon
nyilvánosságra lehessen hozni. Az
időpontok nyilvánosságának az is
célja, hogy a hasonló érdeklődést
kiváltó események ne legyenek
azonos időpontban. Huber László
polgármester szerint Kőszeg programkínálata bőséges.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám február 20-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

TUDJUK,
MI SZÁMÍT.

DOLLÁR
BETÉT
Nyisson a világra!

évi

1,50%
kamatláb

1,52%
EBKM

12 hónapos futamidővel
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030
*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. További részletekről
honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

www.sopronbank.hu

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban
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Idén is Ford, Ford, Ford
Új modellek, új tervek a Strauss Autószalonban
csúcs városi autó, a Fiesta alvázára épült Ford EcoSport. Ebben az évben érkezik az új Ford Focus – előtte van lehetőségünk a kifutó
szériát, „kifutó” áron megvásárolni! – és a kishaszongépjárművek is megújulnak, így az új Ford Transit Custom, a Connect és Courier
(a palettáról lekerült Fiesta Van kishaszon utódja) valószínűleg már kora ősszel megérkeznek Szombathelyre.

Az új, sokoldalúbb és kifinomultabb Ford
EcoSport még modernebb technológiákat kínál. Külső megjelenését a merész és
dinamikus SUV-stílus jellemzi, így méltó
párja a közepes méretű Kugának. Kínálatában most szerepel első ízben a jobb
tapadást kínáló összkerékhajtás, amely
az új, modern 1.5 literes EcoBlue dízelmotorral, 125 lóerős teljesítménnyel és
optimális CO2-kibocsátással elérhető.
Először rendelhető meg a sportos EcoSport
ST-Line modellváltozat. Opcionálisan elérhető a kontrasztos árnyalatúra festett
A következő hónapokban az új EcoSport
mellett fókuszba kerül a Focus, a Ford
C kategóriás, 1998 óta közkedvelt személyautója. A modell sikereihez hozzájárult az autó kitűnő úttartása, menetdinamikája, biztonságot nyújtó karosszériája,
a divatot követő rendszeresen megújuló
dizájnja és a számtalan kényelmi technológia, mint például a megunhatatlan
automata parkolórendszer.
A Strauss az új Focus érkezése előtt kiárusítja a kifutó modellt: rendkívüli ak-

tető, tetőoszlop, felső ajtókeret, hátsó
tetőlégterelő és külső tükörburkolat, a
8 colos érintőképernyő és fűthető kormánykerék, nem beszélve az intelligens
tárolási megoldásokról, amelyek közt a
több szinten rögzíthető csomagtérpadló
is szerepel.

A KT U Á LI S

Alig néhány hónapja, hogy megérkezett az új Ford Fiesta a szombathelyi Strauss Autószalonba, máris érkezik a szintén B kategóriában

ÚJ MODELL: FORD ECOSPORT

ciókkal találkozhatunk a szombathelyi kereskedésben.

KIFUTÓ MODELL: FORD FOCUS
Mottó: amíg a készlet tart, avagy: minden, ami a szalonban és telephelyen
található, néhány napon belül elvihető.
Sietnünk kell tehát, ha válogatni szeretnénk
a készletből.

Ugyanez a helyzet a Ford Transit egytonnás haszongépjárművét illetően: mielőtt megérkezne az új Ford Transit Custom (és kisebb testvérei, a Connect és Courier), a Strauss kiárusítja éppen a kedvezmények miatt megrendelt kifutó készletét. - a vállalkozások legnagyobb
örömére. Szintén a vállalkozások számára jó hír, hogy megérkezett a Strausshoz a Ford Ranger összes modellvariációja, az alapfelszereltségtől (XL) a csúcsminőségig (Wiltrak automata) minden kategóriában találunk kedvünkhöz, és pénztárcánkhoz illő terepjárót. A Strauss
flotta kedvezményt érvényesít már egy autó vásárlása esetén is a kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók, termelők, gazdák számára!
A meglepetéseknek nincs vége, megújult a Strauss osztrák anyacége, az Autohaus Strauss St.Michaelben. A Land Rover márkát is forgalmazó autóházat kibővítették, a modernebb épületben még szélesebb kínálat ígérkezik az egyre közkedveltebb terepjárókból.
Érdeklődésre szívesen ad (Forintra átszámított) ajánlatot a Strauss szombathelyi értékesítési csapata, magyar nyelven.
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Zoltán özvegye is, aki nagyon
„Első kézből!” dály
meghatódott a kőszegiek zenesze-

V Á RO SHÁ Z A
4

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Az új év kezdetekor kifejezetten
hasznos dolog visszatekinteni az
éppen csak elmúlt évre, hogy mit
sikerült megvalósítani terveink,
elképzeléseink közül. Ha igaz az
a népi mondás, hogy „minden jó,
ha a vége jó”, akkor nagyon jó év
volt 2017. Kőszeg város számára,
mert egy nagyon szép év végi
ajándékkal „lepte” meg a várost
a Kormány azzal, hogy egy régóta
meglévő és egyre nyomasztóbb
problémára, a Jézus Szíve Plébániatemplom tetőfelújítására 400
millió forintot hagyott jóvá.
De jó év volt számunkra 2017.
azért is, mert számtalan sikeres
rendezvény valósult meg Kőszegen,
melyekre igazán büszkék lehetünk,
és ezek tovább öregbítették Kőszeg
jó hírét. Ebben a sikerben oroszlán
része van a város több civil szervezetének, a lokálpatrióta lelkes polgároknak és a profi szervezőknek.
Már az év legelején felhívta magára városunk a figyelmet azzal, hogy
egy nagyon színvonalas Megyebált
rendeztünk a Jurisics várban. Aztán
folytatódott a már megszokott bálok sora, melyek kiváló lehetőséget
biztosítottak a különböző intézmények, nemzetiségi önkormányzatok
és civil szervezetek anyagi és közösségi megerősödéséhez. Valószínűleg ennek nagyon fontos szerepe
van abban, hogy az év további részében is igazi összeszokott csapatként jelentek meg és dolgoztak lelkesen az egyesületek, intézmények
és nemzetiségek kollektívái, támogatói. Városunknak ez az egyik fő
erőssége, melyre úgy érzem, hogy
a jövőben is számíthatunk. Még a
tavalyi év kezdetéhez tartozik az is,
hogy a JvMK és Várszínház szervezésében került megrendezésre az I.
Páratlan Párlatnap pálinkaverseny,
melynek folytatásaként most február 3-án lesz a II. Páratlan Párlatnap a várban. De még a tavasznál
maradva meg kell említeni a Kodály év kapcsán májusban a megrendezett emlékünnepet, melyen
igen neves kórusok léptek fel és
Hoppál Péter államtitkár úr is részt
vett az eseményen. Ugyancsak
megtisztelt minket jelenlétével Ko-

retetén, Kodály iránti tiszteletén.
Mint tudjuk, Kodály Zoltán 1937ben Kőszegen vendégszerepelt.
Tömegeket vonzott a városba a 11.
alkalommal megrendezett Ostromnapok, mely biztosan maradandó
élményt hagyott mindenkiben.
Változatos programkínálattal, sikeresen zajlott le a Kőszegi Várszínház tavalyi 36. évadja is. Régen
látott hatalmas nézőközönség előtt
folyt a szüreti felvonulás, melynek
szereplői rendkívül kreatívak és
szórakoztatóak voltak. Köszönet
illeti mindazokat, akik ezeken a
rendezvényeken aktívan részt vettek és ezzel hozzájárultak Kőszeg
kulturális értékeinek őrzéséhez,
hagyományainak ápolásához és a
kőszegi turizmus fejlesztéséhez. Azt
hiszem, hogy a város lakossága is
megtalálhatta ezen rendezvényeken a szórakozási lehetőségeit. A
tavalyi Orsolya-napi vásár volt az
első, melyen hivatalosan részt vettek a Városok Falvak Szövetsége
tagtelepülései, akik igazán új szint
és ízeket hoztak be a megszokottak
mellé. Idén is és minden bizonnyal
a jövőben is folytatódik ez az egyre
szorosabb együttműködés Kőszeg
és a VFSZ települései között. Az év
utolsó nagy rendezvénye volt az
immár három hétvégére karácsonyi hangulatot árasztó Adventi Vásár, melyet az Írottkő Natúrparkért
Egyesület lelkes tagjai és aktivistái
szerveztek meg. Ezúton is köszönöm odaadó munkájukat. A tavalyi
Advent egyik újdonsága volt az új,
hatalmasra nőtt „Mindenki Adventi
Koszorúja”, melyet ezúttal is Bakos
György virágkötő díszített fel, önkéntes felajánlásból. Köszönet érte!
De az Önkormányzat is hozzájárult
a karácsonyi hangulathoz azzal,
hogy fényfüzérekkel díszíttettük fel
a Városházát és a Hősök tornyát.
Tudom, hogy még sok mindent lehetne felsorolni a tavalyi év sikeres
rendezvényeiből, de erre ezennel
terjedelmi okok miatt nincs lehetőség.Viszont mindenképpen meg kell
említenem a már két éve működő
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
által szervezett rengeteg kulturális
programot és tudományos konferenciát, melyekkel a város kulturális, szellemi életét jelentős mértékben gazdagították és emelték. Úgy

gondolom, hogy megállapíthatjuk:
kimagasló tudományos, kulturális
és aktív társadalmi élet zajlott Kőszegen 2017-ben, amellyel a város
rangját sikerült tovább emelni.
A tavalyi költségvetésünk ugyan
szerény fejlesztéseket tartalmazott, de ezeket sikerült is abszolválni. Felújítottuk a Rohonci
úti játszóteret és a malomárok
zsilipjét, új járdát építettünk a
Rohonci – Dr. Ambró Gyula utca
között, két új vendéglakást alakítottunk ki, konténer WC-t helyeztünk el a kőszegfalvi temetőnél,
tovább bővítettük a közvilágítás
hálózatát és új aszfaltréteget kapott a Károlyi M. u. egy része.
Pályázati forrásból sikerült teljesen befejezni a Temető utca
útfelújítását, valamint elkezdtük
a Posztó utcai parkoló építését. Ugyancsak elkezdődött az új
tűzoltó laktanya kialakítása is a
Liszt F. utcában, amelyet ebben az
évben folytatunk, illetve tervezünk
befejezni.
Örvendetes, hogy folytatódhatott
a KRAFT program, amelynek
keretében megújult a Művésze-

tek Háza, valamint folyamatban
van a Festetics-palota (Chernel u.
10.), és a Sraffitós-ház rekonstrukciója, funkcióbővítő felújítása.
A városban működő oktatási intézmények korszerűsítéséhez, bővítéséhez is jelentős pályázati forrás
érkezett Kőszegre. Összességében
majd másfél milliárd forintból újul
meg a Jurisich gimnázium és a Dr.
Nagy L. EGYMI kollégiumi épülete, valamint új tornacsarnokkal
gazdagodik az Árpád-házi Szt. M.
Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Kollégium.
Végül beszélnem kell azokról a
projektjeinkről is, melyeken tavaly
sokat dolgoztunk, hogy idén végre
elkezdődhessen a megvalósításuk és látványos fejlesztésekként
mindenki számára érzékelhetők
legyenek. Ezek a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) közel
egymilliárd forint támogatásából
megvalósuló fejlesztések. Jelenleg
gőzerővel folynak a tervezések,
– de némelyik projekt már engedélyes és kiviteli tervvel is rendelkezik. Idén megvalósul a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, az
óvodák felújítása, elkezdődnek a
Városmajor rekonstrukciójának és
az új Pogányi út építésének, valamint a Gábor Áron utca útfelújítása, és kerékpárút kialakításának
munkálatai. Őszintén bízom benne,
hogy ezekről egy év múlva már
mint megvalósult fejlesztésekről
tudok beszámolni Önöknek. Addig
viszont még nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez így legyen, melyhez
kérem a türelmüket, megértésüket
és támogatásukat.
Huber László
polgármester

„Kincs” a szemétben
A Chernel utca 10. számú épület (Chernel-ház, vagy Festeticsház) felújítási munkálatai során
az egyik pincében egy bronzkori
sarló töredékére bukkantak 2017
októberében az épület bejárásakor. A felújítás során pincébe
került építési törmelék mellett
19-20. századi limlomok (üvegek,
korrodált vasszegek, szerszámok)
borították a helyiség döngölt padlóját. A lomok közül emelt ki az
építész egy jó megtartású fém

darabot, melyet a Kőszegi Városi
Múzeum régésze azonosított.
A körülbelül 3000 éves tárgy feltételezések szerint egy a 19. század közepén a Hétforrás közelében
előkerült kincslelet része lehet,
melynek darabjait a megtalálás
után szétosztogatták a városi közgyűlés tagjai között, így ma már
csak néhány tárgyat ismerhetünk
a leletegyüttesből. Az öntött bronz
sarló töredék a múzeum régészeti
gyűjteményét gazdagítja.
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A Városmajor, a jelenlegi piac fejújítása során zárt, temperáló fűtéssel
ellátott vásárcsarnokot alakítanak ki. A korábbi tervek nem erről
szóltak. A december 21-én tartott
testületi ülésen Huber László polgármester a lakossági fórumon elhangzott véleményekre, a piacosok
igényeire, és az építészi állásfoglalásokra hivatkozva jelentette be a
változást.
A korábbi tervváltozat a tűzoltóság
garázsaiban három darab üzlethelyiség – zöldséges, virágbolt, büfé
– kialakítását tartalmazta. Az új

változatban ezt elvetették. A 130
m2-es épületben mintegy 25 db
árusító pult helyezhető el. Itt lesz
a zárt, temperáló fűtéssel ellátott
vásárcsarnok. A korábban tervezett
három üzlethelyiség helyett csak
kettő lesz, várhatóan zöldséges és
virágbolt a jelenlegi garázsok melletti helyiségekben.
A vásárcsarnok előtt kialakítanak
egy stabilan kiépített fedett területet is, amely ugyancsak árusító
helyként szolgál. Mobil rendszerrel
lesz lehetőség a piactér további
bővítésére. A változások része az

Nem fogadták el
December 21-én az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletetről tárgyaltak
a képviselők.
Módosították Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december
31-ével történő megszűnése miatti
változásokat, illetve mivel a törvényi rendelkezések felülírják a helyi
népszavazás költségeiről szóló helyi
rendeleteket, ezért aktualizálták az
SZMSZ-ben rögzített, ezzel összefüggő rendelkezéseket.
Tóth Gábor módosításra tett javaslatot, amelyben kérte, hogy a

testületi ülések elején a képviselők vita nélkül döntsenek a polgármester és alpolgármester által
előző ülés óta történt írásban beadandó tájékoztatójáról. Szóbeli
kiegészítésében így fogalmazott:
„Már 50 perc eltelt az ülés kezdetétől, és még a 2. pontnál tartunk,
további 18 áll előttünk. Ha mindenki csak egy percet szól, akkor
ma nem megyünk haza. Ezért
kértem, hogy küldjék ki a két ülés
közötti eseményeket írásban. Érdemi hatása nincs a történetnek,
a beszámolót mindig elfogadjuk.

V Á RO SHÁ Z A

Lesz vásárcsarnok

is, hogy csökken a parkolóhelyek
száma, és több lesz a zöldterület.
Tóth Gábor kérdezte, hogy a piactér,
csarnok úgy lesz-e kialakítva, hogy
az gyorsan átalakítható legyen kü-

Csak megy vele az idő”. Ehhez
kapcsolódva Rába Kálmán elmondta, hogy az érdemi munka
fontosabb, mint az események
elmondása.
Huber László polgármester a képviselő által megismételt javaslatról
beszélt, és a szóbeli tájékoztatót a
testületi ülések hagyományának
nevezte. Szavai szerint a városban
történt, a szóban elhangzott eseményekről minden képviselő tudomást szerez, azok is, akik nem voltak jelen az adott napi programon.
A képviselők két támogató igen
szavazat mellett nem fogadták el a
módosítást.
KZ

lönböző rendezvények megtartására.
Huber László polgármester válasza
szerint a tervezői elképzelések betonpultokról szólnak, de ez nem végleges, a részletes tervezés még nem
ért véget. Terplán Zoltán vetette fel,
hogy a Kossuth Lajos 1. számú végén, a tűzoltóság felé – a város tulajdonában lévő – épületrészt lebontják, de lesz-e lehetősége a lakóknak
a tűzifa tárolására. Az elhangzott
válasz szerint a Kratochwill-ház
műhely részén alakítanak ki tároló
blokkokat, amely igénybe vehető
erre a célra. Egyik hozzászólás szerint az épület pincéje romos, nincs
is kihasználva semmilyen célra, a
lakástulajdonosok kereshetik a hasznosítás lehetőségét. Ugyanakkor
az is igaz, hogy az épületben gáz-,
távhő és fafűtés egyaránt működik,
így tűzifa tárolására nincs minden lakónak szüksége. Majd a városvezető
elmondta, hogy a tűzoltóság feletti
épületrészben 16 db önkormányzati
lakás van, amelyek távhőre történő
átállításához a Városüzemeltető Kft.
az első lépéseket már megtette. A
kőszegi távhőszolgáltató kft. tulajdonosa, a Cothec Kft. vállalta, hogy a
lakások mérőórájáig kiépíti a fűtőcső
rendszert. A fűtésrendszer belső szerelése a tulajdonos, vagyis az önkormányzat feladata.
KZ

Távhő
Mint ismeretes a Cothec Kft. a
„Kőszeg távhőellátás fejlesztése,
új fogyasztók hálózatra kapcsolása”
címmel a KEHOP-5.3.1-17 kódszám keretében pályázatot nyújtott be, amely a Deák Ferenc és
Táncsics Mihály utcai kazánházak
korszerűsítését érinti. A pályázat
elbírálása január elején még nem
történt meg.
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Kávészünet Hernigl Lászlóval
Aktív korában katonatiszt, ma a darabontok kapitánya
KÁ V É SZ Ü NE T

Az 1532-es török ostrom idején polgárőrség működött a városban. Darabontoknak
hívták őket, a rendőrség akkori őse volt
a formáció. Fizetett városi alkalmazottak,
rendfenntartók voltak. Hagyományőrzési
szándékkal 2008-ban alakult a csoport Kőszegi Darabontok néven az Ostromnapok
alkalmából. A Kőszegi Ostromnapok Egyesület keretén belül tevékenykednek. Céljuk
a 16 –17. századi katonai élet bemutatása.
A darabont szó német eredetű, 16 – 17.
századi gyalogos katona, fegyveres szolga:
megyei vagy városi hajdú, képviselőházi teremőr. Főbb fegyverzetük: alabárd, kard és
különböző szálfegyverek. Az idén 10 éves
hagyományőrzők kapitánya Hernigl László,
nyugállományba vonulás előtt hivatásos
katonaként szolgált, ma az alaki kiképzésük felelőse. Az ő hivatásánál természetes,
hogy az ország déli részéből, Barcsról került ide 1972-ben, de ma már – 46 év után
– tősgyökeres kőszeginek számít. Megalakulásától a bezárásáig a Keresztkúton szolgált. 2001-től nyugdíjas, de a hely őrzését,
védelmét, 2013-ig ellátták. Megalapították
a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületét.
Nincs olyan társadalmi esemény, ahol ne
képviseltetnék magukat. A Bajtársi Találkozó a legnagyobb eseményük, az augusztus végi Jurisics-évfordulón, 60–70
fő részvételével. Szoros a kapcsolatuk a
Burgenlandi Bajtársi Szervezettel. Ezeken
a rendezvényeken részt vesz Wörterberg
település polgármesterasszonya, aki egyébként osztrák parlamenti képviselő. Hernigl
László a megyei nyugdíjas szövetség vezetőségi tagja is. Benne van az Önkormányzat
Idősügyi Tanácsában. Tartja a kapcsolatot a
megye más Bajtársi Szövetségeivel. Feleségével három fiút neveltek, két unokának
örülhetnek. Itt élnek a városban, mégis
ünnep, amikor hazajönnek a szülői házba.
Hernigl László kapitánnyal a 10 éves darabontok örömeiről, gondjairól, feladatairól
beszélgettünk egy kávé mellett.
(Valahogy össze kellett találkozni a darabontokkal.)
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– Pócza Zoltán javaslatára állt össze az a négyfős társaság, amelynek tagjai látásból ismerték
egymást.Tóth Botond,Vágfalvi Péter, Dan István
és én. Dan Árpi a felszentelt, fecskefarkú zászlónk vivője, rajta a város címerével és a palástos
Madonnával. Tóth Botond lelke, főszervezője
a bandériumnak, ő indította, de kezdettől ott
vagyok mellette. Az indulásnál egymillió Ft
támogatásból négy darabontot tudtunk felöltöztetni, kiállítani. A ruhákat Budapesten, a fegyvereket Tatán készíttettük. Jelenleg tizenketten

vagyunk, de jó lenne 15–20 főre feltornázni a
létszámot. Az idén legalább 10 kötelező megjelenésünk lesz, nem számolva az „ad hoc”
dolgokat. Tavaly a Lovagteremben rendezett
Megyebálon is így léptünk fel, mi fogadtuk a
vendégeket. Esküvőre is hívnak bennünket. A
hazai szerepléseinken túlmenően várnak bennünket Sárvárra, Velembe, Körmendre, Kapuvárra, talán a Savaria Karneválra is.

Petkovits Sándor, Seper András, Stipkovits István mindig segített megtalálni azokat a forrásokat, amelyek révén működésünk kiszámítható
volt. Nagy érvágás volt Szárnyas János távozása
is. Nyilván újra kell gondolni az Ostromnapok
Egyesület működését is.
(Lehetett azt is hallani, hogy kétévente legyen
Ostromnapok rendezvény.)

– Semmiképp nem jó gondolat. Kétévente újjáéleszteni egy korábban évente ismétlődő
hagyományt, nem lehet. Elfelejtődik. Új vezetőséget kell választani, új támogatókat kell
találni. A darabontokhoz is várunk új tagokat.
A közelmúltban vettünk több vég posztót, hogy
varrathassuk az új ruhákat az új tagoknak. Azt
már mondani sem merem, milyen nagy segítség
lenne, ha egy-egy ruha megvarrását felajánlaná valaki. Csepregben készülnek az új szablyák
is, az újak ruhát és fegyvert is azonnal kapnak.
Hál’Istennek sikerül a leírásoknak megfelelő
utánzatokat gyártani. Van két tűzfegyverünk is,
igaz, az egyik saját tulajdon. Fegyverviselési engedély és vizsga birtokában használható.
(Katonaember vagy, nyilván az alaki kiképzés
hozzád áll legközelebb.)

(Bizonyára ezeknek is van anyagi vonzata,
utazás, étkezés, szállás.)

– Megpróbáljuk ezeket az utakat viszonossági
alapon megoldani. Akármelyik település darabont bandériumát nézzük, mind utánunk alakultak. A 2003-ban alakult Gyulakeszi bandérium
szünetelteti a helyi rendezvényét, pedig NyugatDunántúl legnagyobb összejövetelét ők rendezték. Kőszeg rendszeres fellépői.Vannak meghívásaink, ahol útiköltséget fizetnek, vendégül látnak
bennünket és bizonyos összeggel támogatják a
működésünket. A Savaria Karneválon már két
ízben is felléptünk, a tavalyi jelenlétünk azonban elmaradt. Érezhetően támogat bennünket a
Jurisich Miklós Gimnázium, itt kaptunk egy helyiséget az eszközeink tárolására, a tornatermet
használhatjuk gyakorlásra. Vannak autentikus,
korabeli hangulatot idéző tárgyaink, fatányér,
szütyő, sőt most tarisznyát is kapott mindenki.
Természetesen a ruháinkat otthon tartjuk.
(Az előző gondolat folytatása, hogyan lehet
támogatni az egyesületet?)

– A helyzet az, hogy nem vagyunk önállóak, az
Ostromnapok Egyesületen belül létezünk. Tehát
a támogatás rajtuk keresztül érkezhet. Igazán
nem érintett bennünket jól a „Három Nagy
Ász” távozása az Ostromnapok Egyesületből.

– Mindenki volt katona közöttünk. Az egységességre törekedtünk. Fejtörést inkább a fegyverfogás okozott. Amit most fogunk gyakorolni, az
a szablyával való tisztelgés. Buzogányom csak
nekem van, mint kapitánynak. Botond már végigolvasta a fellelhető szakirodalmat, Budapesten összejövetelekre, vásárokra jár, hogy minél
több autentikus ismerettel felvértezve jöjjön
haza. Bariska István igazgató úr könyvében
írt a darabontokról, onnan tudjuk, hogy őrzés,
védelem és rendfenntartás volt a feladatuk. Mi
is egy díszelgő egységként alakultunk. Botond
irányítja az adminisztrációt, én pedig az alaki
dolgokkal foglalkozom. Igen látványos és hangulatos, amikor Cseh Tamás, aki most az ATARUban dobol, a szerepléseinken velünk van. Óriási
hangulata van a dobszónak, mintha csatazajjal
érkeznénk. Megnyílik a tömeg a látvány és a
hang tekintélyt parancsoló együtthatására. Új
kihívások várnak ránk az új évben, új helyet kell
találnunk, szélesíteni kell a döntésekben részt
vevők körét. Műanyag szablyákat veszünk a
gyakorláshoz. Ugyanis élesben nem veszélytelen
tapasztalat hiányában ezzel a vágófegyverrel
bánni. Ígéretet kaptunk a városvezetés részéről
ennek megvásárlására. Vívómesterünk már van.
Az idei programunk Kapuvárra, Velembe, Körmendre, Sárvárra, esetleg a Savaria Karneválra
készült. A Hősök napi koszorúzást most már Velemben is megtartják, május 27-én. Megkezdjük
áprilisban a Szőlő Jövésnek Könyve ünnepén a
szereplést. Ez azt jelenti, hogy amikor az Ostromnapokhoz elérkezünk, addigra már alaposan
felkészültünk a fellépésekre. Aztán következik
a Kőszegi Szüret, majd december 8-án az éves
nyilvános szerepléseinket zárjuk a Kiss János altábornagyról való megemlékezésen.
Kiss János
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Hulladékok elszállítása

Elvitték a hulladékot

2018. évben a sárga és kék színű szelektív hulladékzsákok
elszállítása KŐSZEGEN minden hónap első egész hetében, a
kommunális hulladék elszállításának napján történik.
FEBRUÁR 5 – 9.
MÁRCIUS 5 – 9.
ÁPRILIS 2 – 6.

November 30-án a képviselő-testület úgy döntött: ha az STKH Kft.
nem rendezi tartozásait, a kőszegi
Városüzemeltető Kft. által elvégzett
hulladékszállítás ellenértékét nem
fizeti ki, akkor januártól megtiltják
a tevékenység elvégzését. December 18-ig a pénz nem érkezett
meg, csak egy levél, amelyben határidő hosszabbítást kértek 2017.
december 31-ig.
A kőszegi polgár januárban azt láthatta, hogy újév napján a kukásautók elindultak a szokásos begyűjtő
útra. Január 11-én Kovács István,
a kőszegi kft. igazgatója arról adott
tájékoztatást, hogy megérkezett a

A sárga és kék zsák elszállítása továbbra is együtt történik.
A kommunális hulladék szállításának rendje nem változik.
KŐSZEGSZERDAHELY, BOZSOK:
január 22., február 19., március 26.
HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY, ÓLMOD, PERESZNYE:
január 23., február 20., március 27,
CÁK, KŐSZEGDOROSZLÓ, VELEM:
január 24., február 21., március 28.

várva-várt 66 millió Ft. Ezzel az
elmúlt évi munka I – III. negyedévre érvényes szolgáltatási díjainak
hiányzó része is kifizetésre került. A
IV. negyedévre jutó díjakat március
31-ig kell megfizetni.
Az igazgató arról is beszélt, hogy
ünnepnaptól, hosszú hétvégétől
függetlenül a kft. elvégzi a hulladékok elszállítását minden területen a
megszokott napon. Jelentős terhelés jut emiatt a dolgozókra, két kukásautó hétfőtől péntekig folyamatosan úton van. A hulladékszállítás
egy-egy napos kimaradását a kft.
nem tudná pótolni.
KZ

KÖ Z É R D E K
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LUKÁCSHÁZA, NEMESCSÓ, PUSZTACSÓ, KŐSZEGPATY:
január 25., február 22., március 29.
GYÖNGYÖSFALU, PERENYE:
január 26., február 23., március 30.

KIEMELT KÉRÉS!!!
A zsákokba kerülő hasznosítható hulladékokat, főként a műanyag palackokat, flakonokat LAPOSRA TAPOSVA és MINDEN ESETBEN TISZTÁN helyezzék el!!!!
Kommunális hulladékot ne tegyenek a zsákba!
A zsákokat teljesen töltsék meg, félig töltött zsákok ne kerüljenek kihelyezésre!
A kommunális hulladék szállítása ÜNNEPEKTŐL, HOSSZÚ
HÉTVÉGÉKTŐL FÜGGETLENÜL továbbra is a megszokott
szállítási napon történik.

Fakivágások
Januárban, illetve februárban 20
db fát vágat ki a Városüzemeltető
Kft. a Velemi úton, illetve a Balog
iskola előtti területen. A fák többsége nyírfa, a kivágás oka különböző: száraz, útra hajlik, csökkenti
a lámpák fényét, egyéb módon veszélyezteti a közlekedőket. Kovács
István igazgató arról is tájékoztatott, hogy 30 db fát ültetnek el
pótlásként, a város utcáin a zöldnövényzet kényszerű ritkítását midig
követi az ültetés is. Az elmúlt évben
76 db fa később a fűtést szolgálta,
ennek pótlására 118 db-ot ültet-

tek el. Kiemelt szempont, hogy az
új csemete a városi környezetet
jól tűrje, kevés gondozást igényeljen. Az idénre tervezett kivágások
száma még nem végleges, hiszen
a városban újabb és újabb területeket vizsgálnak át. Egyik ilyen
lesz a Felsőkörút, ahol külső szakértő is véleményt alkot. Különösen
fontos ez, hiszen az elmúlt évben
a Munkás utca sarkánál tövestől
csavart ki a vihar egy védett fát,
és a környéken három napig nem
volt villany. A Felsőkörúton lévő fák
védettek, így a sorsukról szóló döntést mindig szakmai vélemények
alapján lehet meghozni.
KZ

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Az ÚJ ÉVBEN is INGYENES SZAKORVOSI
és DIPLOMÁS OPTOMETRISTA által végzett
szemvizsgálattal várjuk Önöket!
Évköszöntő AKCIÓINK:
• Minden szemüvegkeretre legalább
20% kedvezmény

• Szemüvegkeret vásárlása esetén az egyik
oldali szemüveglencsét INGYEN adjuk!
• Multifokális
szemüveglencsék
30% kedvezménnyel!
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Számos Egészségpénztár szerződött partnereként
állunk rendelkezésükre!

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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2018. | 01. | 16.
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 „KŐSZEG DÉLI VÁROSRÉSZÉNEK KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE”
CÍMŰ PROJEKT INDÍTÁSA
Kőszeg Város Önkormányzata a Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Támogató döntése alapján 299.999.000,- Ft,
100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A déli városrész fejlesztése egy komplex, Kőszeget és térségét érintő közlekedésfejlesztési terv része.
A projekt célja a településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, valamint
utak felújításával, tehermentesítésével és biztonságossá tételével. A tevékenységek a Pogányi utat, a Gábor Áron, a Forintos Mátyás és a Rákóczi Ferenc
utcát érintik.
A fejlesztés fő eleme a Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése a kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával együtt. Az útszakasz
kiépítése után tehermentesítő funkciót lát majd el a Rákóczi és Rohonci utcák forgalomcsillapítása érdekében.
II. ütemben a Rákóczi utca déli oldalán a Forintos Mátyás és Szent Lénárd utcák közötti szakaszon a járda átépítése történik meg oly módon, hogy ott a
kétirányú kerékpáros forgalom és gyalogos forgalom biztonságosan elvezethető legyen a tervezett új gyalogos és kerékpáros átkelőhelyig. Az átépítéssel
érintett szakaszon lévő autóbusz megállóhely áthelyezésre kerül, illetve a meglévő gyalogos átkelőhely megszűnik.
III. ütemben a Forintos Mátyás utca teljes keresztmetszetű felújítása történik meg vegyes használatú útként, lakó-pihenő övezetként kijelölve. A gépjármű közlekedés egyirányú lesz a Gábor Áron utca irányába, kerékpáros forgalom kétirányú. A Rákóczi utca felől forgalomlassító sziget készül.
IV. ütemben történik meg a Gábor Áron utca kiépítése, új burkolat készítése, teljes pályaszerkezet cserével, csapadékvíz elvezetés megoldásával, a
kerékpáros forgalom biztosításával.
A projekt megvalósítása után az Önkormányzat a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának növekedését, a közlekedésbiztonság javulását
várja el a gyalogosok, kerékpárosok, közösségi-közlekedés használói és a személygépkocsi-forgalom tekintetében egyaránt.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01 – 2019.12.31
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Készül a tűzoltóság új épülete
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság új
telephelyének beruházása megkezdődött a Gyöngyös-patak
mellett, a Liszt Ferenc utcában. A
közbeszerzési pályázat keretében
– nettó 72 390 994 Ft értékben –
a Szárnyasép Kft. nyerte el az építést. Október végén a munkaterületet átvették. Az első időszakban
az akkor még folyamatban lévő
közműépítés engedélyeztetése történt meg.
December óta a munkagépek ural-
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ják a terepet. Az első ütemben a
már meglévő szerkezetkész garázsok mellett készül el az új igazgatási, szolgálati épület. A kétszintes
építmény alsó szintjén lesz a tűzoltó
ügyelet helyisége, iroda, öltöző, valamint a kiszolgáló helyiségek. Az
emeleten kialakítanak egy előadó
termet. Ugyancsak az első ütemben
készül el az igazgatási épület előtti
terület térkövezése, és megépül egy
75 m3 térfogatú tűzivíz tároló is.
Az alapok betonozását január 19-

én (kép) kezdték el. Az első építési
ütem határideje 2018. augusztus
31., a teljes komplexum befejezése
a következő ütemekben készül el.
December 21-én a testületi ülésen
Huber László polgármester elmondta, hogy a tűzoltóság Városmajorból

történő kitelepítése kiemelt feladat.
Azért is, mert a piactér átalakítás
csak ezt követően kezdődhet el. A
tűzoltóság új tömbjének a megépítéséhez nagy szükség van további
kormányzati támogatásra.
(Az önkéntes tűzoltóság 2018-ban
ünnepeli az alapításuk 150. évfordulóját.)
KZ

December 21-én a testületi ülés után Soós Attila, a jégpálya tulajdonosa tartott tájékoztatót az beruházás végfázissáról a képviselőknek.
Az előző napokban érkeztek meg a sportolók kiszolgálását célzó konténerek. A beruházás január elején még tartott. Az aktuális információkról a facebook oldalon, illetve a 30/291-9391 és a 30/969-6153
számokon kérhető.
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„Kaptunk pénzt a templom felújítására”
Harangozó Vilmos esperesplébános azt szeretné, ha még ebben az
évben elkezdődne a Jézus Szívetemplom tetőzetének a felújítása
a Kormánytól kapott, 2017 decemberében közzétett támogatás
felhasználásával. Az atyával január
10-én az esti szentmise előtt beszélgettünk a templom műszaki
állapotáról, az elmúlt 11 évben elvégzett hibafeltáró munkájáról.
Harangozó Vilmos plébánost
2006-tól foglalkoztatja a Jézus
Szíve-templom tetőzetének állapota. Akkor ment fel először a
toronysisakba, a padlásra és látta a beázás okozta problémákat.
2007-ben a tetőszerkezetről kért
egy szakembertől állapotfelmérést.
A rajzokat, a pontos méreteket egy
mérnökasszony készítette el, majd
a Sopronból érkezett „fadoktor”
bejelölte a rajzon, melyik gerendát
kell cserélni, vagy erősíteni, illetve
azokat, ahol egyszerű kezeléssel
megoldható a hibaelhárítás. Akkor
vált egyértelművé, hogy az északi
oldalon, a toronyrésznél nagy bajok
vannak. A torony és a tető között
hatalmas méretű a rés, nem illeszkednek szorosan egymás mellé.
– Volt olyan nap is, amikor felmentem a toronyba és ott is esett
a hó – mondta Harangozó Vilmos
plébános. – A kezdet kezdetén a
harangok állapota is tragikus volt.
2011-ben közel nyolcszázezer Ftért javították meg a felfüggesztését, mert csak egy csavar tartotta,
és leesett a harang szíve is. Abba
nem érdemes belegondolni, hogy

mi történhetett volna, ha megindul
lefelé a harangtest.
Akkor újra megerősödött bennem, hogy óriásivá nőttek a beázás okozta hibák, és attól kezdve
mondtam és mondtam mindenhol
a bajt és annak nagyságát. Mondtam a püspökségen, a városban, a
miniszterelnökségen. Nem kaptam
rá pozitív választ. Időközben előtérbe került a Szent Jakab-, és Szent
Imre-templomok problémája, de
azok egy része megoldódott, mert
kaptam hozzá segítséget. Felújítottuk a bozsoki, a cáki templomot és
a temető kápolna tetőzetét. A Kálvárián szinte folyamatosan jelentkezik valamilyen műszaki hiba.

– Hogyan alakulhat a felújítás
menete?

– Évek óta foglalkoztunk a felújítás
mikéntjével. Kérdés volt: mi kerüljön
a tetőre: cserép, és abból sima vagy
mázas? Szakemberekkel beszél-

nem tudjuk, hogy elegendő lesz-e.
Jó lenne, ha elég lenne. Engem az
érdekel, hogy a tető rendben legyen.
– Mikor kezdődhet el a munka?
– Csak a közlönyben jelent meg a
határozat, de erről papírt az egyházközség még nem kapott. Kivel,
hogyan kell elszámolni, azt sem
tudjuk. Azt szeretném, ha idén
elkezdődne a felújítás. Körbe kell
állványozni a templomot, egyszerre
nem lehet a teljes felületen dolgozni, csak részletekben. Nem ázhat
be a tető munka közben, ki kell

– Romlott a tetőszerkezet állapota a kezdetektől?

– 2014-ben újra ellenőriztettem
szakemberekkel a Jézus Szívetemplom tetőzetét. A felmérésekből kiderült, hogy kétszer annyi
hiba van már, mint volt 2007-ben.
Ezek a hibák láthatók, de sok mindent nem lehet észrevenni. Deszkázva van, gombásodás is látszik a
felületen, ezért nem lehet teljes a
hibalista. Ki tudja most megmondani, hogy bontás közben mit találnak még. A templom építésekor
terméspalát használtak, de azt 90
évvel ezelőtt szétverte a jégeső.
Mit tudtam tenni ebben a helyzetben? Írtam a miniszterelnöknek,
beszéltem Ágh Péter képviselő
úrral, Hende Csaba – akkor még –
miniszter úrral, a városvezetéssel. A
templom emblematikus építménye
a városnak. A tetőzet rendbe té-

Jelentős támogatás
December végén jelent meg a kormányhatározat, amely a Jézus Szíve-templom részleges helyreállítására 400 millió forint támogatást
biztosít. A forrást a Szombathelyi
Egyházmegye koordinálásával lehet felhasználni – erről adott tájékoztatást Ágh Péter országgyűlési
képviselő először a facebook honlapján. Kiemelte, hogy sok fontos
feladat van Kőszegen, ezek egyike,
a város történelmi örökségét megőrizni a következő nemzedékek
számára. A kormányhatározat Kő-

teléhez óriási pénzre van szükség.
Egyházközség, de még az egyházmegye sem tudja ezt a beruházást
elvégezni. Bíztam abban, hogy kapunk segítséget.
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szeg egyik jelképének a részleges
felújításához járul hozzá. Arról,
hogy milyen feladatok vannak a
Jézus Szíve-templommal kapcsolatban többször konzultáltunk az
illetékes egyházi méltóságokkal.
Nagy öröm, hogy most elkezdődhet
ezeknek a kihívásoknak az orvoslása. Többen mondták már számomra: mivel a település emblematikus
műemlék épületéről van szó, vallási
hovatartozástól függetlenül, egész
Kőszeg számára komoly értéket
jelenthet a beruházás.

ve ez többször szóba került. Sima
egyszínűt nem szabad rátenni, ott
valamilyen mintát is ki kell képezni.
A toronysisakon lévő mázas cserép
Csehországban készült. Hat-hétféle szín van rajta, attól lett szép. A
templomkertben kiraktak a tervezettből különböző mintákat, mert azt
egyben kell látni nekünk is, és majd
véleményt alkot a műemlékvédelem
és az egyházmegyei építész is.
Tudtuk, tudtam, hogy egyszer meg
kell csinálni. A munka megtervezéséhez és előkészítéséhez idő kell,
ezért elkezdtük a munkát 11 évvel
ezelőtt, csak eddig még senki nem
segített, de bíztam benne, hogy
egyszer meghallgatásra találok.
Most kaptunk pénzt a templom felújítására. Jó hír ez nekünk, de azt

dolgozni a munka menetét. Léteznek erre szakosodott cégek, és meg
kell találni a feladatra alkalmas
embereket. Nem akarok sokféle
alvállalkozót, nem vállalom, hogy
egymásnak adogassák a kilincset.
A szerződésbe bele kell tenni, ki és
milyen munkát végez el, és van-e
hozzá referenciája. Egy templomot
hosszú évekre kell felújítani.
– A balesete után majd újra fel
tud menni a munkálatok közben
a tetőre?

– Egyre jobban vagyok.
(Harangozó Vilmos esperesplébános 2018. július 8-án 16 órakor
tartja Kőszegen a pappá szentelésére emlékeztető aranymiséjét.)
Kámán Z
Kép: Jézus Szíve-templom harangjai
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KŐSZEGI AKCIÓ
2018.01.17-01.30.

3.999

Pick Rákóczi Szalámi
midi

499

Ft
db

Magyar Félzsíros
túró
450 g, 1109Ft/kg

699

Ft
kg

179

Ft
kg

Farmer Uht Tej
1,5%, 1 l

Coop Párizsi Rúd

389

479

Ft
db

Coop
Cukrozott Tejszínspray
242 ml, 1607Ft/l

Ft
db

Ft
db

Eduscho Wiener Extra
őrölt kávé 250 g,
1916Ft/kg

289

229

Ft
db

Magyar Esl Tej
2,8%, 1 l

259

Coop Tejföl
20%, 330 g, 785Ft/kg

399

Ft
db

Tüskeszentpéteri
Finomliszt Bl-55 2 kg,
145Ft/kg

Ft
db

Ft
db

Rauch
Happy Day
Narancslé vagy
Ananászlé
100%, 1 l

2018.01.25-01.27.

249

Sertés Máj
előhűtött

Ft
kg

549

Ft
kg

Csirke
Alsó vagy Felsőcomb
előhűtött vagy fagyasztott
Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

499

Ft
kg

Citrom I.o.

128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper ÜZLET 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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13.
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Gáláns ajándék
Elismeréssel és köszönettel fogadta
el december 21-én a képviselő-testület a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület a város külkapcsolatairól szóló
beszámolóját, amely az elvégzett
sokrétű munkát is tartalmazza.
Dr. Mátrai István egyesületi elnök
elmondta, hogy tavaly informatikát tanuló lengyel diákok jöttek el
Kőszegre tanulmányozni az intézményekben működő rendszereket.
Idén építőipari tanulók érkeznek,
akik a Szárnyas Kft.-nél végeznek
szakmai gyakorlatot.
Az önkormányzat és az egyesület
feladatátvállalási megállapodást
kötött. A feladatok elvégzéséhez a
város többféle segítséget adott. Az
egyesület tagsága sokat tesz, hogy
a külkapcsolatok működtetését segítse. Az egyesület tagjai segítenek
a vendégek kíséretében, hogy a
delegációk érezzék a törődést. Az
elmúlt évben a Királyi Városnapon
az egyesület két aktív tagja, Lepold
Ágnes és Nagy Marietta megkapta
a Kőszeg Európai Kapcsolataiért
kitüntetést.
A egyesületi beszámoló szerint az
ifjúsági projekteknél ösztönözni
kell a lakosságot szálláshely biztosítására. Az elmúlt évek gyakorlata
szerint a szállásadó családokat is
meghívják a programokra és az
étkezésekre, mindezek a közös időtöltés előnyére váltak. A lakosság
szélesebb körű bevonása a külkapcsolatokba hatékonyan segítheti a
fogadó családban nyelvet tanulók
fejlődését is.
A Douzelage körben végzett
munkát az egyesület irányítja. A
szervezet elsődlegesen a fiatalok
cseréjére, az ifjúsági projektekre

koncentrál. A 2016os
esztendőben
zárult sikeres egészségnevelési projekt
elnyerte az EU Sikertörténet címét
is. Ezért felkérték
az egyesületet, hogy
az Erasmus 30 éves
születésnapi rendezvényén mutassák be.
Az
Erasmus+
program
számos
lehetőséget kínál. A
Jurisich Miklós Gimnázium folytatja az
aktív, sikeres tevékenységét, jó példa
az is, hogy a „TEKI”
is részt vett a programban: a szakképzés adta lehetőségeket használta ki fiatalok számára.
Az egyesület részt vesz Kőszeg
testvérvárosi kapcsolatainak ápolásában.
A horvátországi Senj városba a
kibővített tagság két évvel ezelőtt
látogatást tett, megkoszorúzták
Jurisich szobrát, találkoztak a város
polgármesterével is, de nem hozta meg a kapcsolatok erősítését.
Huber László polgármester arról
beszélt, hogy eredményt hozhat az
elmúlt évi Ostromnapok zárásakor
Horvátország magyarországi nagykövetének kőszegi látogatása.
Mödling közelsége erősítheti a közös programok szervezését, abban
csak reménykedni lehet, hogy az
egyes szervezetek ezt ki is használják. Az utóbbi két év kőszegi rendezvényén Mödling polgármestere
személyesen is jelen volt.

Szenc városával három éve írták
alá a testvérvárosi szerződést. Egyre
erősebb az ott élő magyarság révén
a civil kapcsolat.
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A magyar kisebbségben lévő
Nyitragerencsérrel
való
barátság is húszéves. Két éve
írták alá a polgármesterek a
települések közötti szerződést. A kapcsolat folyamatos.
A Vaihingen testvérvárossal
való, szerteágazó kapcsolat
1989-ben indult. Támogatásukkal az untersteinbachi
táborban évek óta kőszegi diákok tölthetnek el két hetet.
Gáláns ajándék tőlük, hogy
egy-egy fiatal számára több
éve biztosítják az egyhónapos
nyelvi kurzuson való részvételt a Tübingeni Egyetemen.
KZ
(Kép: 2017. november 6-án
a Királyi Városnapon a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes nevében Dvorák László
adta át Vrábel Annának,
Nyitragerencsér polgármesterének
a tiszteletbeli tagságáról szóló oklevelet. Az együttes aktív szerepet
vállal(t) a kapcsolat ápolásában.)

KÜ
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Z AK

X X X I . É V F O LYA M , 1 . S Z Á M

„Közösségi Kultúráért”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen,
január 19-én Kondora Bálint, a
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a kitüntetetteket. „Közösségi
Kultúráért”-díjat kapott lapunk fotósa, Németh Iván. A Dr. Kiss Gyula
Kulturális Egyesület által alapított
rangos elismerést Szombathelyen, a
Megyeháza dísztermében tíz másik
kitüntetettel együtt vehette át. Németh Iván 29 éve a Kőszeg és Vidé-

ke fotósa. A város eseményeinek hű
krónikása. A közösségi oldalon látható képei kordokumentumok, több
mint harmincezer felvételt rendszerezett és tett eddig közzé. Óriási a
látogatottsága. Húsz millió feletti a
megtekintések száma – hallhattuk
a laudációt tartó Pócza Zoltántól, a
JVMK igazgatójától, lapunk kiadójától. A kitüntetéshez gratulálunk,
töretlen alkotókedvet kívánunk!
K.J.

Horváth György, az egyesület elnöke adja át a díjat.
A háttérben Kiss Gyula lánya és Pócza Zoltán.
Fotó: szombathely.hu/Benkő Sándor
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Másfél százan báloztak

B Á LO K

Január 20-án a lovagteremben
Petkovits Sándor nemzetiségi elnök
köszöntötte a 37. Horvát bál vendégeit. Huber László polgármester
arról beszélt, hogy ezek a rendezvények is hozzájárulnak ahhoz,
hogy megőrizzék, erősítsék azt az
összetartó erőt, amellyel a kőszegi
horvát nemzetiség büszkélkedhet.
Hergovich Vince a Magyarországi
Gradistyei Horvátok Egyesületének
az elnöke a többi mellett emlékeztetett arra, hogy a horvátországi
Senj (Zengg) városában is ott áll a

híres kőszegi kapitány mellszobra.
Horvát bálon csak horvát muzsika
szórakoztathatja a vendégeket. Az
est műsorát a horvátzsidányi néptáncosok (kép) és a tamburazenekar adta. A csoport különleges
produkciót is hozott. Az anyaország
hegyvidékéről Glamočból származó koreográfiával vonták magukra
leginkább a figyelmet. Az átéléssel
előadott komoly hangulatú öszszeállítás „eltáncolja”, a hegyi élet
egyes mozzanatait – tudtuk meg
Csizmazia Gábortól, a csoport ve-

Fúvós Bál

hagyom a várost, Hűtlen, Minden
sarkon álltam már és a Kör – egyvelegével lepte meg leginkább a
közönségét.
Éjfélkor Bakos György elnök kihirdette a független zsűri által választott legjobb jelmezeket. A kikötés
az volt, hogy feltűnő, ötletes és
egyedi legyen a maskara. A csoportos győzelmet a Steampunk-ok
aratták, egyéniben pedig Freddie
Mercury és egy hatalmas pöttyös
kutya nyert.
A tombola fődíjaként egy kétnapos
BMW tesztvezetést sorsoltak. A bál
teljes bevételének összegét három
vadászkürt megvásárlására fordítja
a zenekar.

Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának jelmezes farsangi bálja
évről évre népszerűbb a vendégek
körében. Január 20-án megtelt
a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola sportcsarnoka. Az est
folyamán a Cabo Wabo Party Band
szórakoztatta a jelmezes kavalkád
résztvevőit. Találkoztunk középkori
lovagokkal, a négy muskétással, itt
volt Kleopátra, az „Ataru Taiko”, az
aranycsapat, s jót buliztak az ördögök és angyalok is. A fúvószenekar
a népszerű Edda dalok – Kölyköd
voltam, Álmodtam egy világot, El-
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zetőjétől. A nyitótáncot követően
az ízletes vacsora (Strucc Étterem)
és zamatos kőszegi borok emelték
a hangulatot, hogy aztán a Tímár
Trió muzsikája elég okot adjon
arra, hogy hajnalig ne ürülhessen
ki a tánctér.
A kapunyitást megelőzően egy
héttel korábban még minden
bizonytalan volt, végül: a sűrű
farsangi szezonban sokan, százöt-

venhárman választották a horvát
kisebbség legnépszerűbb rendezvényét. Pedig ebben az évben
több külföldi vendég is hiányzott,
mivel a bécsi horvát bál is ezen
a napon volt. A kőszegi horvátok
erejét mutatja ez az alkalom is,
de – nem titok – a siker egy szűk
csapat, a Zora Nemzetiségi Kórus
kitartó közösségének az érdeme
leginkább.

Január 20-án a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes táncházat tartott
a KÖSZHÁZ-ban. Az idei farsangi
szezonban lemondtak a bálról, és
helyette a facebookon meghirdetett közösségi néptáncra hívták az
érdeklődőket. A családias hangula-

tot a távolról érkezők is erősítették,
nekik is a néptánc az életük. Ezúttal
is hajnalig. A batyuban hozott sütemény mellett fogyasztották Rácz
Gábor által frissen készített kolbászt
is. Cáki Tóni mindezt megsütötte, a
táncházasok pedig megették.

Kőszegszerdahely: December 31-én
a hagyományokat követve a képviselők
meghívták a falu lakosságát óév-búcsúztató forralt borozásra.
A Közösségi Házban folyamatosan teltház volt. Olyanok is elmentek egy-egy
koccintásra, akik később máshol töltötték a szilvesztert. Ott voltak a fiatalok és az idősebbek is, beszélgetéssel,
nótázással telt az idő. A polgármester
rövid köszöntőt mondott. A falu legidősebb lakója, Németh Gyula ezúttal is
elmondta versét, köszöntő szavait, mint
a korábbi években. Éjfélkor pezsgővel
köszöntötték az új évet, majd a fiatalok
hajnalig mulattak.

„Kőszeg a világ közepe”
„Ezentúl minden másképpen volt?”
ellentmondásos kifejezést választotta eladása címeként Fejérdy Tamás
építész. A Bécsikapu Étteremben
szervezte a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete a műemlékvédelemről szóló beszélgetést a Tudomány a
kocsmában sorozat részeként.
Az előadó a műemlékek rekonstrukciójáról szakmai véleményeket
mondott el köznapi nyelven, sok
képi illusztrációval. Álláspontja
szerint műemléket nem építenek,
hanem azzá válik. A „Velencei
Charta” megfogalmazása szerint
a régi épületek rekonstrukciója
elvégezhető a „kortárs építészet”
rendszere alapján. Az elhangzottak szerint alapszabály, hogy nem
szabad rombolni semmit, meg kell

őrizni, és érdemes jelölni a stíluskorok különbözőségét.
A műemlékek egyik példája Velencéhez kötődik. 1902-ben az erősen rossz állapotban lévő tornyot
(Campanile) az összeomlása után
újra felépítették az eredeti rajzok
szerint. A mostani Öreg hidat lerombolták a háborúban, majd újat
építettek, az összeomlott darabok
múzeumba kerültek.
Magyországon óvatosan nyúltak a
műemlékekhez. Ennek egyik példája a visegrádi oroszlános kút,
amelyet a töredékekből rakták
össze, megtartva a mögötte lévő
szerkesztési elveket.
Az előadást követő kérdések órájában elmondta álláspontját Dr.
Miszlivetz Ferenc, aki a műemlékvédelemmel foglalkozó előadót,
Fejérdy Tamást 2000-ben ismerte
meg. A professzor akkor már tudta, hogy „Kőszeg a világ közepe”.
A hozzászólásában így fogalmazott:
– Mit akarunk akkor, amikor a
régi épületeket rendbe akarjuk
hozni. Egyik megközelítés szerint
olyannak kell lennie, amilyen volt.
Mások azt mondják, mi itt élünk
a 21. században, és élni akarunk, használni akarjuk a teret, a
templomot, a házakat, úgy ahogy
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mást is használunk. Tudnunk kell
fűteni, legyen benne víz, lehessen
ott aludni, oktani és minden más
egyebet.
A szemléleteknek mindez fontos.
Meg kellene tanulnunk a saját
örökségünkön keresztül, hogy kik
vagyunk. Kőszegnek fantasztikusan mély történelme van, amelylyel birkózik, és nem nagyon jutott
még dűlőre. Ez egy nagyon nehéz,
komplex dolog. Nagy feladat. Ezt
sem építészet, sem művészet nem
tudja önállóan kifejezni.
Voltak harcaim a kulturális örökséggel: hogyan és mit lehet egy
tetővel csinálni. Ezek a kérdések
újra és újra előjönnek. Itt vagyunk
Kőszegen ezzel a kilenc fantasztikus épülettel. Jönnek a kérdések:
mit csináljunk a zsinagógával.
Nagyon sok megközelítés létezik
erről is, és ezekben ott van: legyen
benne istentisztet, csak múzeum
legyen, hozzon a városnak hasznot, mert ide jönnek a turisták.
vagy maga a város gyarapodjon
azzal, hogy tudja mi volt a történelme az elmúlt évszázadokban.
Ez mind releváns kérdés.
Jó lenne ebben állást foglalnunk.
Kulturális értéke annyi, amennyit
mi abból felfogunk. Hatszáz évvel
ezelőtt máshogy nézett ki a Zwinger. Hogyan építsük át a Festetics
Palotát, mit mutassunk meg ebből.

Monológ a szilveszteri túráról
–Tavaly nyáron olvastuk a Natúrpark honlapján a szilveszter éjszakáján az Óház-kilátóhoz történő túraajánlót. Két évvel korábban már
köszöntöttük itt az újesztendőt, így
nem volt kétséges, hogy mennünk

kell. Csak most többen voltunk a
családból és a baráti körből. Ha
jól számolom, akkor tizennyolcan
érkeztünk meg éjszaka tíz órára a
Szénsavas-kúthoz. Ott akkor már
jónéhányan összegyűltek, a szervezők azt mondták, hogy 120
főnél is többen vagyunk, nemcsak
kőszegiek, hanem távolról érkezettek is. Ezért, a turisták miatt
is jó ötlet egy ilyen túrautat megszervezni. Szerintem a közel húsz
gyermekből tíz évnél fiatalabbak
is voltak, közülünk tízéves volt a
legkisebb. Másfél óra alatt Bogáti
András vitte fel a csapatot a hegyre, ő egy abszolút profi túravezető. A Hermina úton át indultunk
felfelé, elértük az erdei-tornapályát, majd aszfaltos úton áthaladva újra erdőben gyalogoltunk.

Vittünk magukkal lámpákat, de a
telihold olyan fényt adott nekünk,
hogy láttunk mindent, a sötéthez a
szemünk is hozzászokott. Őszintén
megmondom, olyan volt az élmény,
amit csak ott és akkor túrázás közben élhettünk. A mindennapokból
átmenni a természet csendjébe, na
ezt az érzést nem tudom elmondani. Nem kell szerintem reklámot
csinálni a kőszegi hegynek, de oda
eső után is el lehet indulni, a sziklás
talaj nem sáros, csak nedves.
Már az Óház-kilátó közeléből is
láttuk a fényeket, ugyanis a szervező, az Írottkő Natúrpark Egyesület
önkétesei előre mentek, lobogott
a tűz, főztek nekünk virslit, teát,
forralt bort, és még pezsgőt is kaptunk. Mi élveztük az éjszaka hangulatát, ők dolgoztak, de azt láttam,
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A mának építjük, ma élünk meg
holnap. Nem az a lényeg, hogy
pontosan ugyanolyan legyen.

A felvetésekre Fejérdy Tamás építész a következőt mondta el:
– A szakmával szemben régi vád,
hogy saját magának épít. Kétoldalú a támadás. Egyik, hogy túl
kemények vagyunk, a másik az,
hogy engedékenyek. Igen, azt tudom mondani, hogy kellene tanítani az embereket, kinyitni a szemeket. Egyik építész mondta erről:
csak jól kell csinálni. Ez így igaz,
de erről nincs recept. Tudni kell,
hogy legtöbb esetben egyetlen
dokumentum a múltról a megmaradt épület. Ha mi átépítünk egy
várat, attól kezdve ez a dokumentum már nem létezik, és kialakul:
Ezentúl minden másképpen volt?

Kámán Z
hogy nekik is élmény ez az éjszaka.
Megérkezésünk után még fél óránk
volt éjfélig, de az gyorsan eltelt.
Többen felmentek a kilátóba, és
hangos volt a visszaszámlálás. Biztos vagyok abban, hogy a közösen
énekelt Himnusz hangjait messziről
is lehetett hallani, és azt gondolom,
hogy mások és máshol is voltak
akkor a hegyekben az újesztendőt köszönteni. A hegyről láttuk
a városban maradók tűzijátékát.
Több helyről csillogtak fények, szép
volt, köszönjük a „városiaknak”.
Pula felől óriási volt a fényáradat,
onnét egy helyről indították a rakétákat. Szépen kezdtük meg a
2018-as évet. A gyermekeken egy
óra tájékán láttuk a fáradságot, és
indultunk visszafelé, de akkor még
sokan ott maradtak az Óház-kilátónál. Köszönjük a szervezést!
Tuczainé Gergye Alíz mondtait
lejegyezte: Kámán Z
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Szalagavató a Jurisichban

I SKO LÁ K

„Az emberben ott rejlik az egész
világ, s ha tudod, hogyan szemléld
és hogyan tanulj belőle, a kapu
előtted, a kulcs pedig a kezedben.”
Ezekkel a gondolatokkal kezdte

Hani Tibor, a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 12.a osztá-

Keringőztek

tombolatárgyak előkészítése, a terem berendezése és az egyéb szervezési munkálatok mind-mind a
szülők és a pedagógusok hatékony
együttműködésének gyümölcse.
A belépőjegyek idén is hamar
elkeltek, a bálterem megtelt ünneplőbe öltözött vendégekkel.
Megtisztelt minket jelenlétével
Básthy Béla alpolgármester úr és
Harangozó Vilmos plébános úr is.
Petra nővér nyitó gondolatai után
nyolcadikosaink angol- és bécsi
keringőt táncoltak, majd az este
legmeghatóbb mozzanataként a
parkettre vezették a szüleiket is.
A bálozókat nem kellett sokáig
biztatni: szülők és tanárok, „öregdiákok” és gimnazisták sokan és
szívesen kapcsolódtak be a táncba,

Amikor megkezdődik a farsangi
szezon, egymást érik a bálok Kőszegen és környékén is. Minden
hétvégére akad egy-két szórakoztató rendezvény.
Az Árpád-házi Szent Margit Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium bálja 2018. január 13-án,
szombaton került megrendezésre,
sok éves hagyományt követve, a
Dr. Nagy László Gyógypedagógia
Intézmény dísztermében.
A vidám estét természetesen alapos
előkészület előzte meg: a nyolcadikos diákok – Debreczeni Attila irányításával – hónapok óta gyakorolták a nyitótáncot. A dekoráció és a
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lyának osztályfőnöke a szalagavatói köszöntőjét. Az érkező szülők
személyes igazgatói üdvözlése után

kezdődött az ünnepség. Az avatandó tanulók nevében Mórocz Dániel, Horváth Anikó, Zsédenyi Loretta és Takács Roxána szavalatokkal, Fillinger Ágnes és Palkovits
Eszter énekszóval, Honvéd Bernadett és Végh Bence gitárkísére-

tével köszöntötte a vendégeket. A

épp csak egy tombolasorsolásnyi
pihenőt hagyva a zenészeknek. Aki
éppen nem táncolt, annak alkalma
nyílt fényképezkedni az idén újdonságként jelentkező fotósaroknál,
vagy beszélgetni az ismerőseivel.

12.c és a 12.a osztályok egy-egy
dal közös eléneklésével emelték az
ünnep fényét, majd Hani Tibor a
12.a osztályfőnöke, Dr. Szárnyasné
Tóth Teréz a 12.c osztályfőnöke
és Pupp Anna a 12.d osztályfőnöke feltűzték a szalagokat. Idén
88 végzős tanuló kapta meg a
ballagás és az érettségi vizsgák
közeledtét is jelző hagyományos
kék színű szalagot. Felemelően
megható, ám fiatalosan vidám keretek között zajlott az ünnepély. A
program a Béri Balog Ádám Általános Iskola bálteremmé alakított
sportcsarnokában
folytatódott.
19 órakor a végzősök a szüleikkel
keringőt táncolva nyitották meg a
bált, amelyen az erre az alkalomra készült – osztályonként más
– koreográfiával, tánctudásukat is
bemutatták. A jó hangulatot megalapozó zenét a Kvarc együttes
szolgáltatta a 23 órás bálzárásig.
Fotó: Tóth Ákos
Reméljük, minden résztvevő vidám
szívvel, örömteli élményekkel, s ha
szerencsés volt, tombolanyereményekkel gazdagodva térhetett haza
otthonába.
Tóth Krisztina Veronika nővér

Kőszegi Vonósok
Január 19-én 16.45 órakor sugározta a Mária Rádió a Kőszegi
Vonósok és az Árpád-házi iskola
diákjai, nővérei által bemutatott
zenés darabot. A karácsony előtt
előadott produkciót január 10-én
rögzítették szalagra. A szöveget
Tóth Krisztina Veronika nővér írta,
és ehhez a zenét Scheer Uwe szerezte és vezényelte. A zenekarban

ott voltak a nővérek is, a kürtszólót
Beke János, a trombitaszólót Marton Zsolt játszotta.
Az iskola az elmúlt években is
rendszeresen előadott egy-egy
színházi darabot az ünnep előtt.
Tavaly tovább léptek, a vonósokkal
erősítették a meglévő kapcsolatot.
Scheer Uwe ismét bizonyította zeneszerzői tehetségét.

„Évkezdő Tekergő”
Január 13-án hatodik alkalommal
rendezte meg a GesztenyeKék Természetbarát Egyesület a járt és
„járatlan” utakon a teljesítménytúrát. A reggeli szitáló eső nem szegte kedvét a 220 fő túrázónak, hogy
elinduljanak a 15 km-es távon, az
útközben található szebbnél-szebb
tájon.
A túra érintette az Andalgót, a
Pintér-tetőt és a hóba burkolódzott Óház-kilátót. A sár és a hó

nehezítette a szervezők munkáját,
az eszközök mozgatását, de mindezt kárpótolták a túrázók elismerő
szavai.
Bőséges volt a résztvevők ellátása:
müzli, szabad tűzön készített tea,
zsíros kenyér, főtt kolbász fogyasztása pótolta az elvesztett kalóriát,
a négylábú kísérők is ajándékfalatokat kaptak. A gyaloglás végcélja
volt – a szokásoknak megfelelően
– a Kálvária-templom, ahol a tűz-

2018. JANUÁR 23.

nél melegedve jó hangulatú beszélgetések alakultak ki, nemcsak
a szervezők és a túrázók, hanem a
távolabbi településekről érkezettek
között is.
Jövőre várhatóan új lesz a rajthely,
csökkentve ezáltal a városi gyaloglást, a tervek szerint egy rövid, 6
km-es, kisgyermekes családoknak
szánt táv is kialakításra kerül.
Az egyesület idén új típusú túra
megrendezését is tervezi. Az érdeklődők a honlapon és egyéb közösségi oldalakon kaphatnak erről
információt.

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.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Téli túrák
Február 3.
Falujáró túra az Alpolkalján
Útvonal: Kőszegfalva – Abért-tó –
Kőszegdoroszló – Doroszlói erdő –
Csömötei-hegy, kilátó – Pöse – Lukácsháza. Táv: 11 km. Időtartam:
4 óra. Túravezető: Rábai Péter 06
70/240-9687. Találkozó: a szombathelyi vasútállomáson, a 08.06kor Kőszegre induló vonatnál.
*
Február 10.
Téli séta az Alsó-erdőn
Útvonal: Jurisics vár – Tőzegmohás láp – ólmodi Szent Márton templom – borsmonostori
(Klostermarienberg)
cisztercita
kolostor – Klastrom-dűlő – Kőszeg. Táv: 15 km. Túravezető: Láng
Zoltán 06 70/403-3219.Találkozó:
09.00 órakor Kőszeg, Jurisics várnál (Rajnis u. 9.)

T E R M É SZ E T
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Korbácsolás
Nemescsó: Hagyomány december 13-án a lucázás. A fiúgyermekek szalmával járták a házakat és
jókívánságokat mondtak a gazdag
termésre, az állat szaporulására. Az
eladósorban lévő lányos házaknál
megviccelték a házigazdát: a kaput
leemelték, a kukoricaszárakat szétszórták, vagy a fogatos szekeret
felvitték a padlásra. A Luca szalma
megvédte az állatokat a következő
évi betegségtől.
December 28-án apró szentek napján a fiúk reggel korbáccsal a kezükben házról-házra jártak. A jövő
évi egészségmegtartásról mondtak
verset, és eközben megkorbácsolták
fonott korbáccsal a háziakat. Új
évkor újévet köszönteni mentek. Így
tett Mayer Irén, a Tézsula Hagyományőrző Egyesület elnök unokája,
Dénes, aki a házakat járva mondta
a jókívánságokat.
Kiss Alexandra

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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Birtokba vették a bölcsődét

VIDÉK

Lukácsháza: December 16-án
adták át az új bölcsődét, – és ahogy
Virág János polgármester megfogalmazta – Lukácsháza és Gyöngyösfalu gyöngyházát, a térségi

települések gyöngyeinek házát.
Megépült egy csoportszoba kiszolgáló helyiségekkel, ehhez kapcsolódóan a fedett terasz, a játszó
udvar és parkoló. Az önkormányzat

Kis falu nagy koncertje
Kőszegpaty: Január 6-án, Vízkereszt napján tartották a Kőszegi Vonósok az Újévi koncertet. A mostani
zenei esemény volt az ötödik, így
hagyománnyá vált, a zenészek és
az önkormányzat kapcsolata révén
lesz folytatás is. A katolikus templom ismét teret adott a zenés eseménynek, amely jól szolgálta a falu
közösségének erősítését. Scheer
Bernadett szavai szerint a zenészek
ismét szívesen tettek eleget az önkormányzat felkérésének, az a szeretet, fogadtatás, amit ott és akkor
kapnak, hiányozna a vonósoknak,
ha nem lenne. A kicsi faluhoz, a felújítás alatt lévő templomhoz képest

nagy volt az érdeklődés. Kőszegpatyon a Kőszegi Vonósok egy keresztmetszetet adtak az „Úton a jászolhoz” december 9-én a lovagteremben megtartott évzáró koncertjük
darabjaiból. Liszt művek kerültek
a középpontba, de más dallamok is

Kellemes feladat

16

Bozsok: Kabaréesttel és ünnepi
közgyűléssel nyitja meg jubileumi
évét a 10 éves Bozsoki Kökörcsin
Egyesület. A néhány éve alakult
felnőtt színjátszók fél órás bohózata után az egyesület minden érdeklődőt szeretettel vár ünnepi
közgyűlésére január 27-én 18
órakor a Bozsoki Kultúrházba!
A 350 lelkes faluban 31 tagja van a
kulturális egyesületnek. Ennek keretében működő Bozsoki Csúzli Szín-

játszó kör 20 évével a „legöregebb”
csoport, de ugyanolyan aktivitással
gyarapítja a település kulturális életét a Bozsoki Dalárda és a Nyugdíjas
Klub. Az egyesület megalakítását indokolta az 1998 óta működő gyermek színjátszó csoport és a 2002 óta
aktív dalkör. Alapszabályában fogalmazták meg a célokat: a vidéki élet
minőségének javítása, kulturális élet
erősítése, és a közösségi élet kereteinek a biztosítása.

már a beruházás megkezdése előtt
gondolt a jövőre, és elkészültek a
második csoportszoba tervei is.
A Nagycsömötei úton lévő épület
a kezdetektől közösségi célokat
szolgált. Először iskolaként, aztán
óvodaként várta a gyermekeket.
A 2017. július 3-án tartott alapkőletételt követően a Szárnyas
Kft. kezdte el az építkezést. A tetőn találtak egy gerendát 1936os évszámmal. Az építőmester így
hagyott nyomot a jövő nemzedékének, az önkormányzatnak is ez a
célja – mondta a polgármester.
A beruházás összköltsége 121 millió Ft. A falu a Vas megyei TOP1.4.1
kódszámú pályázaton a beruházáshoz 50 millió Ft-ot nyert. Az alapkő
letételénél Ágh Péter országgyűlési képviselő „A jövő elkezdődött”
mondattal jellemezte a beruházást.
„Most, hogy birtokba vették a gyermekek, a jövő folytatódik” – vitte
tovább a gondolatot Virág János.
felidézték a karácsony hangulatát.
Hegedűszólót játszott Volcsányi Veronika, Rajczi Lili, Scheer Bernadett.
Vállalta a fellépést az osztrák gordonkaművész, Luke Linton-France.
A tapsot a zenészek kiérdemelték. A
falu, az önkormányzat ezúton is kifejezi a zenészeknek a nekik nyújtott
zenei élményért a köszönetét.
KZ

Mit hozott az egyesület? A tagság
és a csoportok tagjainak lelkesedésével, az önkormányzat támogatásával, valamint számos vállalkozó
és magánember hozzájárulásával
mindig megújulva tudta teljesíteni
a célokat.
A nemzeti és társadalmi ünnepek,
a helyi rendezvények a színjátszók
és a dalárdások éves programjának
kellemesen kötelező feladataivá
váltak. A szerenádok, születésnapok, Bozsoki Kalapos Napok, Bozsoki Szüreti Mulatság, a Szent

Az átadási ünnepségen az országgyűlési képviselő megfogalmazása
szerint a bölcsőde megépítése azt
is jelenti, hogy az itt élők bíznak a
jövőben. Az elkövetkezendő évtizedekben is lesznek gyermekek, akik
megtöltik ezt a szép és korszerű
épületet. Ahhoz, hogy legyen bölcsőde, szükség volt a segítségre. Az
elmúlt években Lukácsháza ezt a
segítséget többször is megkapta. Azt
ígérte, hogy a falu érdekében végzett munkáját a jövőben is folytatja,
hiszen „a munkánk a szolgálat”.
Az új épületet megáldotta Porpáczy
József esperesplébános és Kalincsák
Balázs lelkész.
Kámán Z

Felajánlások
Pusztacsó: Az elmúlt év végén
befejeződött a ravatalozó felújítása.
A munkák elvégzésére az árajánlatok meghaladták a kilenc millió
Ft-ot. Ennyi pénz nem állt rendelkezésre. Az önkormányzat a korábbi évek jó pénzügyi gazdálkodása
miatt a Kormánytól 2,95 millió Ft
konszolidációs támogatást kapott,
ehhez tett még hozzá önerőként a
település 1,2 millió Ft-ot. A felújítás elvégzése érdekében több felajánlás érkezett. Első munkanapon
20 fő dolgozott társadalmi munkában. Szárnyas János és Ferenc óriási értékű segítséget nyújtottak a
gépeikkel. Tizennégy munkanapot
dolgoztak a hétvégeken, kitisztították a temető melletti bokros területet, pótkerítésként majd tujákat
ültetnek. A felújításhoz tartozóan
óriási változás, hogy a villanyt is
bevezették az épületbe.
KZ
Anna búcsú, a Jézuska várás sok
szép közös élménnyel és fényképpel gazdagították a bozsokiakat.
A helyi Hírharang újság kiadása,
a népi és keresztény hagyományok és szokások életben tartása
és megélése – locsolás, betlehemezés, passió, májusi és októberi
litániák – szintén a feladatok közé
tartoznak.
Amit az egyesület tagsága évek
alatt létrehozott, megvalósított, az
szép, nemes, és tiszteletre méltó.
KZ
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Január 19-én, a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Szombathelyen
a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület által alapított kitüntetéseket
Horváth György elnök adta át. A
„Közösségi Kultúráért” elismerést
kapta meg a Gyöngyösfalu Szent
Márton Templom Kórusa.
Húsz éve alakult a kórus, az indulásnál az énekeseket a már tíz éve
pappá szentelt Bejczy Tibor kísérte
gitáron – kaptuk a tájékoztatást
Simkó Zsuzsanna kórusvezetőtől.
Megköszönte mindenki segítségét,
aki a húszéves fennálláshoz bármilyen módon hozzájárult. Kiemelte,
hogy továbbra is a falvak közösségi életében való jelenlétet fontos
feladatnak tekintik. Összetartó erő
számukra az, hogy a két település
lakói az énekesek, Gyöngyösfalu
és Lukácsháza önkormányzatának

támogatásával működnek. A falvak
kulturális életének kiemelt szereplői, a tagság önállóan vagy a kórus
egységesen vesz részt a rendezvényeken. Egyházhoz való kötődésük
lévén a Szent Márton-templom egyházi ünnepein énekelnek, és minden
hónap első vasárnapi miséjén.
A Szőlőfürt Egyesülettel közösen
ápolják a néphagyományt, ennek
egyik állomása a Pösei sárkány
című – önállóan összeállított –
népdaljáték bemutatása a falunapokon. Szerepléseikkel túllépik a
két falu határát, rendszerint Kőszegen és távolabb az idősek otthonában szerepelnek, hogy szebbé
tegyék az ott élő emberek egy-egy
óráját. Szakmai kapcsolatokat építettek ki a Rumi énekkarral, illetve
a Szombathelyen működő Csiri-biri
Kórussal. Hangsúlyt fektetnek a

Lukácsházi hírek
December 18 – 20. között Lukácsháza küldöttsége Csíkkozmás
testvértelepülésre látogatott. A
Lukács-házi Boszorkányok kezdeményezésére megmozdult a település, és egy mikrobusznyi adomány
gyűlt össze. Egyik alapítvány és az
önkormányzat számítástechnikai
eszközökkel, dr. Jónás Zsigmond
két harmonika teljes felújításával
járult hozzá az adományokhoz. Az
erdélyi faluban a Dr. Boga Alajos
Általános Iskolában adta át a küldöttség az ajándékokat.
December 21-én a Közösségi Házban tartották a Mindenki
karácsonya című ünnepi műsort,
amelyet az ötletgazda, Virág Zsuzsa
tanárnő 30. alkalommal szervezett
meg. Fellépett a Gyöngyház Óvoda
Süni csoportja, a Dr. Tolnay Sándor
Általános Iskola jelenlegi és volt
diákjai, a Temesi Zoltán és Tislerics
Tamás által felkészített betlehemes
csoport, Madár Ágnes által felkészített Ács Mihály Zeneiskola növendékei, valamint Hajnal Edit által
vezetett Derű néptánccsoport.
A Lukács-házi Boszorkányok
Egyesülete által defibrillátorra
kezdeményezett gyűjtés során
545.000 Ft felajánlás érkezett.
Az AED Zoll Plusz típusú készüléket beszerezték, az ebből hiányzó

40.000 Ft-t az önkormányzat biztosította. Az önkormányzata ezúton
is köszöni a szervezők munkáját, és
a felajánlott segítségét!
December 29-én a Közösségi
Ház nyugdíjas klubja jó hangulatú
előszilveszteri rendezvénnyel búcsúztatta az Óesztendőt.
December 30-án a kilátóhoz
várta az önkormányzat a település lakóit. A Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete a gyerekeknek
kézműves foglalkozást tartott, míg
a Borbarát Hölgyek Egyesülete a
vendéglátásban segített a képviselőkkel együtt. A Gyösgyös-PinkaRépcementi Polgári Egylet is kivette a részét a vendéglátásból. Virág
János polgármester köszöntőjében
az elért és a jövőbeli eredményekről beszélt, kiemelte a civil közösségek szerepét és a település lakosainak az összefogását. A jó hangulatú
rendezvényt tűzijáték zárta.
Január 1-jén a SCHOTT Lukácsháza
SE lovas szakosztály hagyományos
újévi fogatos kirándulást tartott. Bejárták a két falut, és a szőlőhegyet.
A rendezvény a Biotájházban közös
vacsorával és beszélgetéssel zárult.
December 21-én kapta az értesítést az Önkormányzat, hogy a
megyei TOP energetikai pályázatán
76,8 millió Ft támogatást nyert el a

különböző programjaikkal a saját
közösségük erősítésére.
A kórus egyik hagyománya az Adventi koncert megtartása. Az elmúlt
év végén, december 4-én tartották
Lukácsházán a teltházas Közösségi
Házban. Horváthné Nagy Katalin
népművelő múltja okán szervezi
a színházi jellegű programokat, az
adventhez kötődőt is megrendezte.
Három zenei részre osztotta fel az
estét. Az első blokkban a csillagjárás került a középpontba. Felidézték azt a hagyományt, amikor a
karácsonyi csillaggal házakat jártak

az emberek, hogy megmutassák,
miként lehet eljutni Betlehembe. A
kórus a népdalok előadásával ezt a
hagyományt idézte fel. A korábbi
koncertek hangulatát folytatta Seregély Krisztina és Kamarásy Henrietta énektanárok klasszikus dalok
előadásával. Majd a kórustagok az
adventhez kötődő zeneirodalom
dalait énekelték, a siker „csillagait”
magukhoz ragadták. Mindezek koronája lett a közönséggel való közös
éneklés, az ismert karácsonyi dalok
jelezték a szép ünnep érkezését.
Kámán Z

település a Közösségi Ház energetikai korszerűsítésére.
December 29-én a Kormány
döntése alapján Lukácsháza járdafelújításra közel öt millió Ft
támogatást nyert el. Várhatóan a
Nagycsömötei u. 1-35. közötti járdaszakasz újulhat meg.
Január 13-án Kőszegen a tekecsarnokban a SCHOTT Lukácsháza
SE 9. alkalommal szervezte meg
a Sportközösségek tekeversenyét.
A csapatversenyt a „Szurkolók”
nyerték (Szalay Miklós, Kovács Lőrinc, Reseterics Árpád, Tar Csaba)

a „Sportvezetők” és a „Sakkozók”
előtt. Egyéniben Szalay Miklós lett
az első, őt követte Reseterics Árpád
és Kunovits Gyula. A sprint kieséses rendszerben zajlott, az aranyat
Csejtei Péter szerezte, a további érmeken osztozott Tar Csaba, Bolfán
Tamás, és Reseterics Árpád. Az önkormányzat köszöni Huber László
polgármester támogató segítségét.
Január 27-én a gyöngyösfalui Szt.
Márton kórus farsangi rendezvényét tartja a Közösségi Házban.
Február 3-án a Nyugdíjas Klub
farsangol a Közösségi Házban.

Peresznye

sokkal inkább a település lakói elé.
Képzés: Február 17-étől kezdve,
hétvégenként az önkéntes tűzoltó
egyesület 40 órás alapképzési tanfolyamot indít. Az oktatás célja, hogy
az alapképesítés megszerzése után a
kiképzett személy alkalmas legyen
a különböző feladatok ellátására. A
megszerzett ismereteket saját gazdaságban, munkagépek közelében
is lehet hasznosítani. Jelentkezni
lehet (nemcsak a faluból) a helyi
parancsnoknál, illetve a következő
telefonszámon: 30/261-7380.
Nyertek: Az elmúlt év végén a
Peresznyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600 ezer Ft értékben nyert el
bevetéshez szükséges felszereléseket a Magyar Tűzoltó Szövetség
által kiírt pályázaton.

Advent: December 16-án rendezték meg a Szent Egyed Római
Katolikus templomban az Adventi
hangversenyt. A szervezést vállalta
a „Zviranjak” Peresznyei Horvát Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület, a Községi Önkormányzat és a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat.
A zenészek, szereplők több településről érkeztek. Bükről a „Danica” horvát énekkar és a Clemens
Madrigál kórus, valamint a Kőszegi
Zeneiskola tanítványai, a Tücsök zenekar. A helyi énekesek adták a produkció alaphangját. A „Zviranjak”
Egyesület énekkara és a Szent
Egyed Templom kórusa színvonalas
előadással lépett a közönség, vagyis

VIDÉK

„Közösségi Kultúráért”
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Horgászok új elnöke
CI V I L SZ E RV E Z E T E K

Az elmúlt év október 29-én a tisztújító
közgyűlésen a Kőszegi
Sporthorgász Egyesület új elnököt választott. A horgászok
bizalmát Horváth Ferenc villamosmérnök
kapta meg, aki öt éve
tagja az egyesületnek,
Szombathelyen él. Ötven éve horgászik, a
kőszegieket különböző
versenyeken képviselte az elmúlt években.
A mozgáskorlátozottak világbajnokságán
2016-ban vett részt
Csehországban,
az
Elba-folyón. Kérdésünkre egy nagyon jó
kőszegi horgászegyesületről beszélt
az elnök. Az elmúlt év végén 532 fő
volt a taglétszám, és ezzel Kőszegen a legnagyobb civil szervezet.
Vas megye bővelkedik tavakban és
folyóvizekben, és az ezekre szervezett egyesületek közül a kőszegi

keznek a kőszegi tavak, amelyekbe az elmúlt év novemberében 20
mázsa fogásérett halat telepítettek.
Az egyesület tagsága aktív, a vezetőség elvégzi a rájuk bízott feladatokat, a két tó gazdája gondozza a
vizek környezetét.
A kőszegi horgásztavak egyre jobban erősítik a turizmust, a városba
érkezők közül sokan választják a
horgászbotot szabadidős tevékenységként. A megvásárolt napijegyek
erről tanúskodnak. Évek óta fejlődik
a „fogd meg és dobd vissza”, valamint a kíméletes bánásmód sport-

horgász szemlélet. Egy 7 – 8 kg-os
halat közel tízperces fárasztás után
tud partra emelni a horgász, ennek
megtörténte jelenti a sikert. A horgász annyi halat visz haza, amenynyit elfogyaszt. A kereskedelmi célra
történő horgászat pedig tilos.
Az egyesület idén először tett próbát december 17-én két kondér
halászlé főzésével. A Boszorkánykonyha melletti kapualjba sorra
érkeztek a kóstolók, és a kondérok
gyorsan kiürültek. A siker láttán
lesz folytatás is.
KZ

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Fábián Gábor és Borhy Éva fia Máté, Szántó Gábor
és Homor Judit fia Gábor, Hódosi Richárd és Bedő Alexandra Tímea fia
Richárd, Nagy Ferenc és Gyécsek Ágota lánya Eleonóra, Riegler Péter
és Markovits Szabina Teréz fia Álmos.
az első ötben biztosan benne van.
Horváth Ferenc céljának tekinti az
eddigi eredmények megőrzését, a
horgászat kulturált formájának a
biztosítását. Ehhez rendezett környezetre, és gazdag halállományra
van szükség. Mindkettővel rendel-

HÁZASSÁG: Hortobágyi Dóra – Bollók Ádám, Rusu Krisztina – Láng
Péter, Rudolf István – Szigeti Vivien, Mailach Mária – Kiss János.
HALÁLOZÁS: Bujtás Lajosné szül. Horváth Anna, Scheck Mihály, Kiss
Sándor, Szeidelné Kálmán Anna Ilona, Tóth Petra, Molnár Csaba Jenő.
Statisztika: 2017-ben Kőszegen 72 gyermek született, (38 fiú és 34
lány) a horvát falvakban 10 gyermek jött a világra, fele fiú és fele lány.

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / offen Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage
Thai Hát Nyak és Fejmasszázs
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage
Thai Talp-Reﬂexológia Masszázs
Thai Fußreﬂexzonen Massage
Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage
Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage
Thai Gyógynövény Masszázs
Thai Kräuterkugel Massage
Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage
Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage
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30 perc / min

60 perc / min

90 perc / min

120 perc /min

4900 Ft / 16 €

–

–

–

4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 8900 Ft / 30 € 12900 Ft / 44 € 15900 Ft / 56 €
5900 Ft / 19 € 9900 Ft / 33 € 13900 Ft / 47 € 16900 Ft / 58 €
–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

14900 Ft / 52 € 17900 Ft / 62 €

–

Minden Vasárnap / Jeden Sonntag: 25% Kedvezmény/Rabatt!
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Külhoni magyarok
Soskó András operaénekes „Hazám,
hazám te mindenem” dalt sokszor
előadta. Fontos számára, hogy a
külhonban élő honfitársak érezzék
és tartsák is meg a magyarságukat. A művész több mint tíz éve
szereplője a Burgenlandi Magyar
Kulturális Egyesület által szervezett
újévi koncertnek, amelyet évenként
más-más városban rendeznek meg.
Idén, január 5-én az Oberwart mel-

BE-JÓ
December 10-én vett részt a BE-JÓ
Táncegyüttes három korcsoportja a
XXXIII. Zuglói Országos Amatőr
Táncverseny Mikulás Kupáján.Több
mint 1400 versenyző 292 produkcióban mérte össze tudását. A BEJÓ lányai sorra gyűjtötték a csillogó
érmeket és a különdíjas kupákat.
Majorette kategóriában a junior
korcsoport „Carmen” c. tánca a II.
helyen végzett. • Gyermek csapat az Anasztázia rajzfilm „Volt
egy régi december” ismert dalla-

letti, Árpád-kori magyar
határőrtelepülést, Őrszigetet (Siget in der Wart)
választották helyszínként.
Soskó András neve vonzotta a kőszegieket, akik a
két és félórában elhangzott
operettdalokat élvezhették.
Az előadóterem megtelt döntően
Burgendban élő magyarokkal, és
osztrákokkal. A kőszegi kötődésű

művész mellé csatlakozott Debrei
Zsuzsanna primadonna, és a Buffo
elnevezésű párt alkotó Jurina Bea

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

és Hertelendi Attila művészek. A
koncert szervezését Hérics Tímea
fagottművész vállalta magára, és vezette a – magyar, osztrák és szlovén
zenészekből álló – kamarakórust. A
színpadra lépett művészcsapat előadását állva tapsolva köszönte meg
a közönség, Kálmán Imre, Lehár
Ferenc, Johann Strauss, Ábrahám
Pál, Szirmai Albert zeneszerzők dalai sikert arattak. Erről tudósított a
Burgenlandi Rádió magyar adása,
amelyben nyilatkozott Huber László
polgármester is.
KZ
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mára, melyet Kumánovich Kata
énekelt a tündérszárny-táncosok
körében, ARANY minősítést és egy
MIKULÁS KUPA különdíjat kapott.
• A felnőtt lányok legújabb musical-revü esernyős tánca ugyancsak
ARANY minősítést érdemelt ki. • A
legnagyobb sikert a táncversenyen
a „The Black Nag” című hangulatos történelmi társastánc aratta. A
lányok anyukákkal kibővítve harmincan léptek a színpadra. A generációs táncbemutató I. helyezést
kapott, és a zsűri nekik ítélte a Budapest Bajnok Különdíjas Kupát is.
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!

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
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lapját Azt kívánta, hogy legyen az
országban sok-sok Rábai-család,
mert akkor nem kell félni a nemzet
fogyásától. Rábai József és felesége, Sulyok Mária nyolc gyermeket
nevelt fel, 14 unokára és két dédunokájukra is büszkék lehetnek.
Jóska bácsi ácsként éppen Szentgotthárdon dolgozott, amikor – az
idei esztendőben boldoggá avatandó – Brenner Jánost, négy falu
káplánját megölték. Emlékszik az
akkori félelemre, rettegésre.
A „műemléknél” 1959-ben kezdett
el dolgozni, 30 év után innét ment
nyugdíjba. Első munkája a Jurisicsvár lovagterme volt, ahol állványoztak, a tetőzetet javították, lakhatóvá
tették az előtte raktárként, laktanyaként funkcionáló épületet. Alig van
ház a Chernel utcában, amelynek a
felújításában ne vett volna részt.
Az idős házaspár jó érzéssel mutatta azt a családi fotót, amely a

Viszi magával a táblát
KÖ SZ Ö NT É S

Kőszegfalva legidősebb lakója,
Rábai József december 26-án ünnepelte a 90. születésnapját. Karácsony másnapján összejött a nagycsalád, alig lehetett megmozdulni
a lakásban. Másnap „csendesebb”
volt a ház, amikor Huber László
polgármester az önkormányzat nevében és mint egykori szomszéd is
köszöntötte Jóska bácsit.

Így fogalmazott: „Igazán teljes
életük azoknak lehet, akik munkájuk révén maguk is sokat tesznek a földi életük teljességéért.
Jóska bácsi nagyon sokat tett,
példaképpé vált élete során. Az
ajándék nem a dobozokban van,
ha Te vagy önmagadban”. Majd

a városvezető átadta Orbán Viktor
miniszterelnök gratuláló emlék-

60. házassági évfordulójukra (2015.
október 18.) emlékeztet. A sportért
mindent megtevő Gábor hiányzik a
képről, Szenteste napján hirtelen az
örök életbe költözött. Aznapi teendőit elkezdve a reggeli órákban a szülői
ház minden helyiségébe benézett.
A két idős embernek küzdelmes volt
az élete, beszélgetéseikben rendszerint visszatér a múlt. Keresztény
hitük születésüktől velük van, talán
Jóska bácsi azért is büszke arra,
hogy a Jézus Szíve-templom és a
kőszegfalvi templom felújításáért
sokat dolgozott. Megtartotta 58
évvel ezelőtt tett fogadalmát, minden évben elzarándokol Vasvárra, a
Mária-búcsúra. Akkor hosszantartó
betegségében, egyik kórház udvarán
lévő szentkút mellett látta a gyógyulásokért elhelyezett emléktáblákat.
Jóska bácsi fogadalmi zarándoklatával viszi magával ezt a „táblát”.
Kámán Z

Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

Megrendelés: +36 30 181-2500
Áfa csökkenés!!!
START
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Havidíj (bruttó)

2.070 Ft

2.645 Ft

2.890 Ft

4.875 Ft

5.375 Ft

A csatlakozási
pont kiépítésének
(végberendezés
elhelyezésének) díja

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

Üzleteink

Hűségidő
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9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
info@microweb.hu • www.microweb.hu
A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
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„Amíg élek, ez a gyerek itt marad!”
Ebben a rohanó világban sok mindenről megfeledkezünk, csukott
szemmel járunk. Sokszor panaszkodunk, elégedetlenek vagyunk.
Nem figyelünk egymásra, de szembesülnünk kell azzal, hogy élnek
emberek a közelünkben, akiknek
szüksége van segítségre.
Ötvenegy éve Kőszegen él a lengyel származású, 72 éves Horváth
Istvánné. Kaziméra néni az ólmodi
születésű, 78 éves férjével, István
bácsival nevelik ketten a két unokát. Márk 18 éves, Martin két évvel
idősebb. Édesapjukat 40 éves korában, 2008-ban a leukémia vitte el.
Anyjukat a sajátos életformája vitte
tovább, az elmúlt tíz évben egyszer
már meglátogatta a gyermekeit.
Nem vállalta a nevelésüket, őt az
egykori kőszegi református gyer-

mekotthonból vette magához a két
idős ember.
Martin a TEKI-ben megszerezte
a szőlész-borász-kertész képzettséget, jelenleg a Dr. Nagy László
EGYMI-ben tanulja az asztalos
szakmát. Terve, hogy az iskola végeztével egy jól fizető munkahelyen
dolgozzon.
Márk születésétől kezdve ágyhoz
kötött, 24 órás felügyeletre van
szüksége. Tíz éve nem jelentkezik
nála az epilepszia a rendszeresen
beszedett gyógyszerek miatt. TB
által lehetőségük volt ingyen hozzájutni egy elektromos kerekeszszékhez, amely megkönnyíti Márk
mozgatását, sétáltatását. A sérült
gyermeket a szombathelyi Aranyhíd EGYMI iskolába viszi hetente
háromszor a betegszállító, olyan
sorstársakhoz, akik nem tudnak

mozogni, beszélni. A foglalkozásokon a gyógypedagógusok tárgyakat mutatnak, szavakat ismételgetnek Márknak, de eddig nem
mutatkozott eredmény. A fiú 24
éves koráig „járhat” ebbe az iskolába, kaphatja meg a segítséget.
Egy éve gyógymasszőr kezeli a fiút,
azóta csökkent testének a merevsége. A gondoskodó nagymama
éjszaka négyszer felkel Márkot
megfordítani az ágyban.
Martin az árvasági ellátása nagy
részét a nagyszülőknek adja, mert
a nyugdíj kevés lenne a megélhetéshez, a két gyermek eltartásához.
Márk ellátásához sok pénzre van
szükség. Martin készségesen segít
testvére gondozásában, fürdetésé-

MESTER CENTER Szakkereskedés

Akció 2018. február 28-ig:
Stihl gépek Cetelem részletﬁzetésre 0% THM-et biztosít.
150000 Ft vételár alatti gép esetén maximum 6 hónap, felette
maximum 10 hónap futamidőre INGYEN HITEL igényelhető.
Pl. láncfűrészekre:
MS170: Vételár: 69900 Ft; Önerő 9900 Ft; Havi részlet 6*10000 Ft
MS211: Vételár: 119900 Ft; Önerő 11900 Ft; Havi részlet 6*18000 Ft
MS261: Vételár: 224900 Ft; Önerő 24900 Ft; Havi részlet 10*20000 Ft
A részletekről érdeklődjön az üzletben.

Aktuális ajánlatunk: PEPO kandallóbegyújtó
k
Útszórósó
áto
t a la n ít ó
p
m
o
r
a
o
K
l
(környezetkímélő is)
Hó
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
+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
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ben, sétáltatásában. A szomszédban
élő Pesti Józsefné segítségére is mindig számíthat a két idős ember. Rábai Ferenc, a kőszegi karitász egyik
vezetője rendszerint ajándékcsomagokkal látogatja meg a Horváth
családot. Hálásak ők az egészségügyi dolgozóknak is. Kiss Gabriella
doktornő hívás esetén azonnal megy
Márkhoz, dr. Nedeczky Veronika
rendszeresen jár Horváth Istvánhoz,
és ilyenkor Márkó is a középpontba kerül. Dr. Graselli Magdolna, a
szombathelyi kórház koraszülött
osztályának főorvosa készségesen
kezeli a beteg fiút, emeli, forgatja,
kocsira helyezi az asszisztensével.
Horváth István és felesége teljes
odaadással és szeretettel neveli
a beteg Márkot és a tisztelettudó
Martint. Nagyon szeretnék a helyi
járatos busz visszaállítását, nekik

A KT U Á LI S
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ez nagy segítség lenne. Egykor a
konyhán dolgozó asszonynak, és
a korábbi posztógyári lakatosnak
minimum alatt van a havi jövedelme. István bácsi nem érti, nem
tudja elfogadni azt, hogy nyugdíjasként nem kaphatnak gyermekgondozási díjat.
Kiss Alexandra

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit: Lausch Kálmánné szül.: Bujtor
Angélát (93 év), Döbrösi Lajosné
szül.: Bruckner Franciskát (92 év),
Biritz László Ferenc (91 év), Molnár
Bélát (91 év), Nagy Imréné szül.:
Hegedűs Mária Teréziát (91 év).
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Porka havak muzsikája
KU LT Ú R A

Vannak olyan programok, amelyek nélkül sokakban hiányérzetet
hagynának az advent és a karácsony meghitt napjai. Ilyen rendezvény a Cirákulum koncert is.
A KÖSZHÁZ mikrokörnyezete ma
már nem elégséges ahhoz, hogy az
érdeklődők Cirákulum-muzsikához

juthassanak. Az együttes kezdeményezése eseménnyé nőtte ki
magát. Ahogy a rajongók száma
szaporodott az évek során, a bensőséges együttlét is egyre inkább
kiszélesedett, mégis – talán a „ki
mit hoz” jellegnek köszönhetően
– megmaradt a közvetlen kap-

csolat, az ünnep élménye.
December 22-én a lovagteremben
teltház fogadta a zenészeket. A közönség soraiban nemcsak kőszegi,
hanem budapesti, szentgotthárdi
és szombathelyi barátok is helyet
foglaltak. Az öt népszerű előadó
(Gelencsér Ildikó, Szarvas Péter,
Tompa Krisztián, Török Miklós,
Trifusz Péter) teremtette meg azt
a hangulatot, amivel teljessé vált a
várakozás. Karácsonyi dalok, a téli
ünnepkörhöz kapcsolódó énekelt
versek csendültek fel. A zenekar a
középkori és kortárs szerzők műveiből is merített. A műsorból ezúttal
sem maradtak ki a saját megzenésítések sem. A tizenhét művet
sorakoztató előadást a „Porka havak esedeznek” kezdetű regösének
keretezte, s ezen kívül is több dalban felbukkant a régi népszokás,

melyben jókívánságokat kántáltak
a hallgatóságnak. Az együttestől
megszokott, hogy dalra ösztönzi
a nagyérdeműt. Most sem volt ez
másként. Kányádi Sándor versével,
közös énekkel idézték fel a hólepte
téli táj hangulatát.
A koncert – mint szokott – most
sem fejeződött be azzal, hogy „…végét vetik a zenének. S hazamennek a legények” és a leánykák.

Ezek azok a percek, amikor különösen jólesik, ha az előadók és a
közönség szót válthatnak egymással, és nem mellékesen, sok-sok
finom, többségében házi készítésű
sütemény társaságában. Így volt
ez a korábbi években, és reméljük
így lesz még sokáig: minden karácsonyi Cirákulum örömzenélést
követően!
TáF.

Concordia
Advent a Concordia kórus életében
az év legjelentősebb időszaka. A
második gyertyagyújtás előtt a Jurisics téren énekeltek, megküzdve
a hideggel, széllel. Hagyományos
karácsonyi hangversenyük főpróbáját a modern csornai Jézus Szíve
templomban tartották. Kis létszámú, de lelkes, hálás közönség előtt
léphettek fel.
Szenteste előestéjén a kőszegi
Jézus Szíve-templom csaknem teljesen megtelt, amikor felcsendült:
„Karácsony ünnepén kegyes keresztények. Zengjen, zengedezzen örvendező ének.” Kovács Richárd káplán
ajánlotta a közönség figyelmébe a
Concordia-Barátság Énekegyesület
több mint három évtizednyi hagyományú karácsonyi hangversenyét,
melyet egykor a kórus Örökös, Tiszteletbeli Karnagya, dr. Schrott Géza
hívott életre. A műsorban időben és
stílusban is változatos dalok szólaltak

meg, klasszikus karácsonyi énekek
feldolgozásai. Zenei különlegességet
jelentettek a 20. századi finn zeneszerző Heikki Klemetti és a ma élő
norvég Ola Gjeilo művei. A Fehér
karácsonyt angolul énekelte a kórus. A musical és könnyűzenei dalok
illeszkedtek az ünnep hangulatához.
A repertoárhoz tartoznak a karnagy,
Szilágyi Miklós alkotásai, feldolgozásai. A karvezető valósággá tette,
hogy a dalosok a dallamok hangulatát is át tudják adni a közönségnek.
Az összhangzást fokozták a hangszeres kísérők, szólisták. Kovács Róza

Kurze Nachrichten aus Kiszsidany
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Am 08. December war das Alten Fest im Dorf Haus. In Rahmen einem kurzen
Kulturprogramm, und ein schönes Abendessen konnte die Gäste einen schönen, und erlebnisvollen Abend mit einander verbringen. Grosse Freude, dass
alle mitbetroffene dort waren, leider um die Zeit ging schnell vorbei. Unsere
letzteVeranstaltung ist in diesem Jahr, wie immer, das Weihnachtfest des Dorfes.
Die Kinder von Kiszsidany kriegten Weihnachtgeschenke von dem Deutschen
Selbstverwaltung, und wir konnten wieder uns gut amüsieren. In Namen alle
Bürger von Kiszsidany wünsche ich für alle Leser ein Glückliches neues Jahr!
Marquard Borbala

versmondása méltán érdemelt ki
hangos tetszésnyilvánítást. A Mennyből az angyal… vezérszólamát a
közönség együtt énekelte a kórussal.

Az énekkar Zorán: Kell ott fenn egy
ország című dalának feldolgozásával köszönte meg a hallgatóság
tapsát.

Gratulálunk!

köszöntötte a nagyszülőket. A jubiláló házaspár ezúton is köszönetet
mond mindenkinek, akik még emlékezetesebbé tették a meglepetésekkel tűzdelt kerek évfordulót.

A Kőszegszerdahelyen élő Jagodics
Imre és Banga Veronika 1968. január 13-án kötöttek házasságot.
Az 50. évforduló előestéjén a
Flórián férfikar és az Önkénes
Tűzoltó Egyesület szerenáddal,
díszsorfallal köszöntötte a jubiláló házaspárt. A késő éjszakába
nyúló programon a szomszédok
és baráti házaspárok is részt
vettek. Január 13-án a házaspár újra örök hűséget fogadott
egymásnak, Fekete Szabolcs
atya megáldotta Veri nénit és
Imre bácsit. A szertartás után
a négy unoka – Martina, Krisztina, Szonja, Bettina – verssel
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Jubilarna XV. Maligan tura Kisežanov
Već je petnaest ljetna tradicija med kiseškimi
Hrvati da se prvu subotu svakoga novoga ljeta ganu na cijelodnevno pišačenje med kiseške
brige. Na takozvanoj „Maligan turi” dostanu uz
prirodnu lipotu i prijateljsko gostoprimstvo kiseških vinarov. Ljetos je termin ture pao točno
na svetak Tri kraljev. Pokidob vlasnik prve pivnice, farnik Vilmoš Harangozó je poslovno bio
zauzet, kušanje novoga vina počelo se je kod
Štajricheve garaže. Oko tridesetimi su skupadošli ovom prilikom, a u protulićnom vrimenu
mogli su se diviti i prirodi uz pišačenje. Bela
Farkaš je goste primio u svojoj novoj „duplastoj”

garaži, a tatarski beefsteak na prženom kruhu
je bio dobar temelj za kušanje vina. U Avarovoj
i Nagyevoj pivnici – zahvalno ugodnoj temperaturi – na terasi su nam poslužili fajne falate
iz svinjokoljske ponude. Doznali smo od njih da
lani vino nij’ bilo od svojega grojza napravljeno jer urodjaj je bio priklani jako slab.Ljetos
ali nudili su nam svoju tekućinu, jer grojza je
bilo puno i dobroga kvaliteta. Nije ni čudno
da su se kupice gustokrat natakale. Kao svaki
put „Maligan tura” se završila u Štefanichevoj
vinarskoj „tvrdjavi”. Uz perkelt i vino volju je
dizala i muzička pratnja Vlašić - Šteiner benda.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Bilo je radosti i veselja jer slavilo se je ne samo
novo vino nego i rodjendan Julije Brezovich.Već
je noćna misečina pratila k domu veselu i zadovoljnu „četu”, ka je redovito po 15. put ovako
pozdravila početak novoga ljeta u organizaciji
Hrvatske samuprave Kisega.
Január 6-án a kőszegi horvátok a 15. jubileumi borkóstoló túrájukra indultak a kőszegi
hegyekbe. Vendéglátóik a Stajrich, Farkas,
Ávár, Nagy és Stefanich gazdák és párjaik voltak. A túrázóknak lehetőségük volt finom falatok mellett a kiváló új bor ízlelésére,
kóstolására is. Viszonzásként a borászok
meghívást kaptak az idei Horvát bálba.
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Marija Fülöp Huljev

Jubilarna grupa XV. Maliga ture

Skrbitelji Maligan turov

Német nemzetiségi hírek
„Weihnachten in der Welt” – in der résztvevő a hangulatos délután emlékére egy
könyvjelzőt és gyönyörű kézműves mézeskalács
Balog Schule
karácsonyfadíszt vihetett haza.
Ambrusné Kluk Andrea

Schwabenball in der Jurisics Burg
Január 6-án a lovagteremben rendezte meg a
Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat a 16.
sváb bált. A megnyitó beszédében Huber László
polgármester minden német báljának nevezte
a Vízkereszt napján tartott rendezvényt. Szavai
szerint a jó hangulat feltételeit
a szervezők biztosították. A báli
műsort a német nemzetiségi
iskola kamarakórusa, a harmonikás fiúk és a két német
nemzetiségi kórus tagjai adták, akik együtt nótáztak az
össztánc indulásáig. Ehhez a
talpalávalót a Mulatósok(k)
szolgáltatták. Éjfélkor a kórustagok „Asszonyfarsang”-ot varázsoltak, a férfiakat is táncba
vitték. Jó hangulatban, a jövőre újra találkozás reményében
váltak el egymástól.

KŐ SZEGI NÉM ETEK

A 2016-ban megrendezett karácsonyhoz kötődő
népismereti vetélkedő alapján az elmúlt év végén szervezte meg a német nyelvi munkaközösség a „Weihnachten in der Welt – Karácsony
a nagyvilágban” versenyt a felső tagozatos diákok számára. December 12-én tíz csapat mérte
össze tudását, a támogató – a Kőszegi Német
Nemzetiségi Önkormányzat – nevében az elnök,
Kőszegfalvi Ágnes nyitotta meg a versenyt. A
német önkormányzat segítségével részesültek
jutalomban és vendéglátásban a versenyzők. Az
első fordulóban kvízjátékon bizonyíthatták a diákok a felkészültségüket, a különböző országok
jellegzetes karácsonyi szokásaiból, ételeiből. A
második részben meglepetésként a versenyzőknek illóolajok illatát, szaloncukor ízét kellett felismerniük, illetve az elhangzott karácsonyi dalok
nemzeti nyelvét. A kézügyességüket bizonyítva
girlandot fűztek pattogatott kukoricából, ragasztottak papírcsíkokból, készítettek mézeskalácsot.
A legjobb eredményt elért diákok: Banga Boglárka, Kohl Hédi és Tulok Laura csapata (6.a),
illetve Füzi Hanna, Kelemen Ádám és Kovács Lóránt csapata (8.b). Jutalmul egy-egy
könyvvásárlási utalványt kaptak. Valamennyi
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Karitász önkéntesei
KA R I T Á SZ

Karácsony, Advent időszakában
jobban kinyílnak a lelkek, adakozóbbak lesznek az emberek. Az
elmúlt év végén, az ünnepek előtt
a rászorulóknak a helyi karitász
több, mint 250 csomagot adott
át. Kisebbet az egyedül élőknek és
nagyobbat (12 kg-os) a nagy családosoknak. Mindannyian meghívó
levelet kaptak az átvételhez, hiszen
ismerték őket a karitász önkéntesei. Az ajándék eljutott Kőszegszerdahelyre és Velembe is. Az önkéntesek november 25-től tartottak
a TESCO-ban adománygyűjtést,
ahol hihetetlenül sok kocsi megtelt.
November 26-án a Jézus Szívetemplomban tartott Jótékonysági
hangversenyen 154 ezer Ft került a
perselybe. December 20-ig a Plébánián tartott adománygyűjtésen
98 ezer Ft gyűlt össze a sok-sok
tartós élelmiszer mellett.
A rászorulók egész évben érzik a
szükséget. Harangozó Vilmos plébános vezetésével a Kőszegi Jézus
Szíve Plébánia Karitász értékrendje, apostolkodása arról szól, hogy
az emberi sorsok visszásságában
élőkön segítsenek, azokon, akik
akaratuk ellenére alig tudnak

kilépni a mindennapi sorstalanságukból. A rászorultak teszik a
dolgukat, mindazt, amit az életük
rájuk mért. Ők tudnak örülni az
„adománynak”, amely nekik óriási, míg az a darabka csomag vagy
annál sokkal több megléte sok em-

karácsony előtt is rengeteg önkéntes munkát végzett.
Másoknak még „nehezebb” háttérben maradni. Baranyai Tibor
karitász munkájáét 2017-ben a
Királyi Városnapon vehette át Kőszeg Város Önkormányzata Kitüntető Oklevelét. A város 2016-ban
ugyanezt a kitüntetést adományozta Rábai Ferencnek. Sárközi Antal-

ber számára természetes. Akinek
van miből, és akar, tud is adni, ők
a névtelen adakozók. Akik mindezt
összegyűjtik, ők a karitász önkéntesei. Sok esetben nekik is szükségük lenne egy-egy csomagra, de
ők inkább továbbviszik. Háttérben
akarnak maradni, de nem teheti
meg ezt mindenki, mert a munkájuk révén szem előtt vannak. Magdi
és Csilla egész évben, és az utóbbi

né, aki Caritas Hungarica-díjat kapott, húsz év után próbál háttérbe
vonulni. Aztán vannak az „autós”
önkéntesek, akik minden hét egyegy napján kora reggel indulnak a
TESCO-ba az élelmiszerbank által
szervezett maradék, de fogyasztható ételek Brenner-házba történő
szállítása miatt. Hét óra után már
várakoznak a rászorulók a napi
adagért. Jó cél érdekében sokat tesz

a hat autós: Básthy Béla, Kalmár
Péter, Marton András, Polnis Attila,
Terplán Zoltán, Tóthné Somfai Rita.
December 22-én a határon túlról
érkezett egy férfi nagy csomaggal,
gyermekeknek szánt ajándékai az
önkéntesek közreműködésével a fa
alá kerültek. Egyik óvónő 16 éve
készít saját kezűleg ajándékokat,
amelyeket az ünnep előtt a nyugdíjasok vehettek át. A finom pékáru
rendszeres adomány a helyi vállalkozótól, Gyöngyös Csaba hidegtálai,
Láng és Stefanich Pincészet borai is
az ünnep előtti „pillanatokat” tették
szebbé. Többen élnek közöttünk,
akiknek igazi ajándék az átadás,
mert azt érzik, hogy valaki gondol
rájuk, érzik a törődést.
December 22-én a Brenner-házban
a nyugdíjasok karácsonyát tartották.
A műsorban az Alpensänger énekes
köszöntőt, az Árpád-házi iskola diákjai Betlehemes játékot mutattak
be. Kocsis Jánosné (Erzsike) saját
versét mondta el. Harangozó Vilmos plébános Karácsony üzenetéről
beszélt az idős embereknek, majd
december 23-án megfogalmazta a
hajléktalanoknak Jézus születésének
emberekre gyakorolt hatását. Az ünnepi órákban jutott idő beszélgetésre a terített asztal mellett.
KZ

kántor, orgonaművész Bach egyik
korálfeldolgozását is megszólaltatta.
Horváth Ildikó, Kőszeghegyalja
kántora az utóbbi években többször szerepelt a jótékonysági koncerteken. Ezúttal orgonán szólaltatta meg Mendelssohn-Bartholdy
romantikus zeneszerző egyik orgonadarabját. Kalmárné Asbóth
Zsuzsanna fagottművésznő már
nagy sikerrel szerepelt az 2016. évi
hangversenyen is. Idén is elfogadta a felkérést, Telemann-szonátát

adott elő. Liturgikus és hagyományos ének-feldolgozásokat mutatott be az Árpád-házi Szent Margit
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felső tagozatának
énekkara Süléné Fodróczy Gabriella vezényletével. (fotó)
A fellépő művészek részéről is adomány volt a koncert, aznap este a
Brenner-házban jutott idő beszélgetésre karitászok által előkészített
fehér asztal mellett.
KZ

Művészek adománya
November 26-án a Jézus Szívetemplomban tartotta a Kőszegi
Plébánia és a helyi karitász csoport
a Jótékonysági hangversenyét. Harangozó Vilmos plébános megköszönte az önkéntesek éves munkáját, és a jószándékú támogatók
2017. évi adományait.
Majd megszólalt Jézus Szíve Temp-

lom Egyházi énekkara dr. Csabáné
Király Erzsébet vezényletével. Dr.
Székely László egykori apátplébános „Cecília-köszöntője” versét
énekelték, amelyet Bárdos György
zenésített meg. Az egyházi éneket
orgonán kísérte Bazsó Cecília, aki
a továbbiakban két orgonajátékával is lenyűgözte a közönséget. A

Akiktől búcsúztak

24

Az elmúlt év elején temette el a helyi karitász csoport Polli nénit, Gyarmati Miklósnét, akit augusztusban
követett hosszú betegség után Mészáros Istvánné. Éva nénit ápolták
a hosszú betegségben. Mindketten
alapító tagok voltak, húsz éven át
dolgoztak önkéntesként.
Novemberben további két karitász

társ költözött az örökkévalóságba.
Nagyné Dán Elvira és Keszthelyi
Mátyásné, Ilonka néni. Amíg egészségük engedte, sokat segítettek a
karitász feladatok ellátásában. Ilonka néni igazi lelki társ is volt, Elvira
utcaapostola volt lakókörnyezetének.
Az aktív karitászosok búcsúznak tőlük, és imáikban emlékeznek rájuk.

A kőszegi tűzoltók éve
Köztünk élnek, tudunk róluk, jönnek, ha „dolguk akad”, de ismerjük-e őket igazán? 150 éve „Isten
dicsőségére, felebarátunk segítségére” teszik a dolgukat a kőszegi
önkéntes tűzoltók.
Világviszonylatban a második legrégibb önkéntes tűzoltóság a holland mintára Debrecenben alapított
diáktűzoltóság volt. Debrecent követte Arad (1834) és Óbuda hajógyára (1855), majd Sopron (1866),
Nagyvárad (1867) és Pozsony
(1867). Temesvárral, Varasddal,
Nagyszombattal egy esztendőben
Kőszeg is hozzálátott a szervezkedéshez, és „Vasvármegyében”
elsőként – „rendszeres alapon” –
tűzoltó egyesületet hozott létre. A
közeljövőben megjelenő, róluk szóló
könyvben olvasható: 1868. augusztus 23-án a városháza nagytermében megtartott alakuló közgyűlésen
„H. M. Dr. Waisbecker Anton szívélyes üdvözlő szavai után, amelyekkel a nagy számban megjelenő
tagokat köszöntötte, és amelyekkel
hangsúlyozta a tűzoltó egyesület oly

nagy fontosságú szerepét” – köszönetet mondott.
150 év után Kőszeg is köszönetet
mondhat a nagyhírű egyesületnek,
amely ebben az évben több alkalommal is megmutatja magát. A
kőszegi tűzoltók éve már február
16-án kezdetét veszi, amikor a
Kőszegi Művészeti Egyesület Tűz
című kiállítása megnyílik. Március
a „csapat-összekovácsolás” hónapja. Felkeresik, megszólítják a régi
(gyári) tűzoltókat is. A nosztalgiázás a „felkészülés” időszaka lesz ez.
Május 4-től 6-ig a hivatalos programoké a főszerep. Flórián katonái
ekkor tartják ünnepi közgyűlésüket.
Megemlékezések, koszorúzás, kiállítások és a díszvendégek teszik
különlegessé a háromnapos tűzoltóhétvégét, amelynek mottója: 150 év,
150 vendég. A jeles alkalomhoz társrendezvények kapcsolódnak majd.
Augusztus fő attrakciója a Tűzoltó
utcabál. Az együttünneplés hosszú
hétvégéjén a tűzoltók köszönete is
megnyilvánul mindazok irányában,
akik évek óta segítik a munkáju-

2018. JANUÁR 23.

kat. Tűzoltó-bemutató, felvonulás,
technikai látványosságok, térzene és a meghívott csapatok teszik
majd látványossá, szórakoztatóvá
az ünnepet. Itt nyílik alkalom arra,
hogy kinyilvánítsák barátságukat
azokkal az egyesületekkel, művészeti csoportokkal, amelyekhez erős
szálak kötik az önkéntesek csapatát. Jubileumi érem készítését is
tervezik, és jubileumi kőszegi borral koccintanak majd a barátokkal.
Ezekre a programokra feltétlenül
várják a város lakosságát, hogy –
mint a „régi időkben” – hangsúlyt
kaphasson az egyesület és
a civilek kölcsönös támogató kapcsolata. Az ünnepi
év rendezvénysora még
folytatható: nemzetközi
ifjúsági tábor, megyei tűzoltó szervezetek, külföldi
csapatok látogatása…
Számukra, civilek számára
természetes, hogy amikor
baj van, azonnal meghallgatásra talál a segélykiáltás: „Kérem, siessenek!” A
kivonulás rohamtempóban
indul! 2018 a kőszegi tűzoltók éve.Többször is alkalom
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nyílhat arra, hogy kifejezzük hálánkat és megbecsülésünket azok iránt,
akik – mint Stipkovits István elnök
megfogalmazta – „nem saját tetteik
dicsőítése érdekében mentik önként
mások életét és értékeit. Tudatosan
vallják, hogy a Hazánkért, Magyarországért, a városért, a környező települések lakosságáért, de mindenkor
a szükséget szenvedő emberért s
azért, mert az önként vállalt munka
a munkát végző embernek becsületet, a szükséget szenvedőnek pedig
önzetlen segítséget ad!”
Tóthárpád F.
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IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:

+36 30 5 870 870
NYITVA TARTÁS:
FELNŐTT ÉS
GYERMEKFOGÁSZAT
SZÁJSEBÉSZET

HÉTFŐ, PÉNTEK 8-16h
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK 12-20h
9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

IMPLANTÁCIÓ
ÍNYBETEGSÉGEK
KEZELÉSE
FOGPÓTLÁS

Látogassa meg
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu
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Bort – békességet!
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Amennyire sanyarú szájízzel zárt a
2016-os év, olyan sikeres és mosolyra, elégedettségre fakasztó volt
az elmúlt 2017-es szüret eredménye
– erről is beszélt Láng József elnök a
Kőszegi Szőlőtermelők Szövetkezete
évindító találkozóján, amely egyben
amolyan pótszilveszteri mini bállá
kerekedett január 5-én.
Elmondta: a borozók ellátásának
nehézségeit enyhítette, hogy –
tagjaiktól – megfelelő borkészlethez jutottak Sopronból. Ezen kívül
az Agrár Környezetgazdálkodási
programból, illetve a kárenyhítési
alapból kapott milliós nagyságrendű pénz is segítette átvészelni
a 2016-os rendkívüli rossz évet. (A
támogatáshoz azok a gazdálkodók
juthatnak, amelyek a környezetvé-

delmet szem előtt tartva használják
a növényvédőszereket és tápanyagokat.) Megújult, megfiatalodott a
szövetkezet vezetősége. Jelenleg az
alábbi személyek irányítják a mintegy 40 fős tagság munkáját: Láng
József elnök, Albert László, Banga
László, Harkai András, Horváth
András, Grüll Milán, Stampf Ervin
és Stefanich Mátyás. Az elnök megemlékezett a közelmúltban elhunyt
tagjaikról, Cserkuti Istvánról és
Laib Rudolfnéról.
A szövetkezet felújította a Rajnis
utcai borozó kapuszínét, és a
Hegyalja utcai pince düledező kéményét is rendbehozták, azonban
még nagy feladatok állnak előttünk
2018-ban – mondta Láng József.
A természet pótolta, amit 2016-

Borászok év végén

Az együttműködést és a baráti viszonyt példázza, amit a kőszegi
borászok évről-évre tesznek az év
utolsó napján. Idén a Kampits Pincében értékelték az évet, és beszéltek a rövid és hosszú távú terveikről. Szó esett a minőségi palackos
borok kiemeléséről, a területek
állapotáról, az utolsó szüret tapasztalatairól, az éves programokról

és az összefogás lehetőségeiről. A
2018-as év sok újdonságot hoz a
hagyományok mellett, és bizakodnak egy hasonló kiegyensúlyozott
szőlészeti évben. Sok és jó bormámoros pillanatot kívánnak az
új évre minden Kedves Olvasónak,
és bíznak benne, hogy továbbra is
számíthatnak a fogyasztók kőszegi
bor iránti hűségére.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!
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ban elvett. Ekkora mennyiségű
szőlőt emberemlékezet óta nem
dolgozott fel a szövetkezet, mint az
elmúlt szüret alkalmával. Nyolcvan
tonna (nyolc vagonnyi) szőlőt szüreteltek, ezért új tárolóedényekről
is gondoskodniuk kellett. „Mintha
ki is nőttük volna a Hegyalja utcai
pincét – hallhattuk – valamit lépnünk, tennünk kell” amellett, hogy
a nagy mennyiségű bort természetesen el is kell adni.
A bevétel megalapozza a további
tervek megvalósítását. Elhatározták, hogy új feldolgozót építenek.
November 23-án megérkezett a
jóváhagyott okirat, amelyben a
szövetkezet pályázatát támogatottként elfogadták. Ötven százalékos
állami támogatással felépíthetik
az új létesítményt. Az ötvenmilliós
beruházással új fejezet kezdődhet.
A feldolgozó mellett kóstolóhelyiséget is kialakítanak, ami aztán
csatlakozhat a hegyi túraútvonalak
kedvelt állomásai közé.
A rendhagyó ülés meghívott vendége, Básthy Béla alpolgármester úr köszöntötte a szövetkezet
tagjait. A közösségről elmondta,
hogy ők azok, akik az évszázados

kőszegi borász hagyományokat élik
és továbbviszik. A várossal szőtt
tervekkel kapcsolatban elmondta,
hogy az új létesítmény megvalósulásával újabb tervek születhetnek, és mód nyílhat arra, hogy egy
önkormányzati tulajdonú területen,
a Hidegvölgyben, a hagyományos
szőlőművelést is bemutathatják.
Szép turisztikai látványosság is
lehetne a majdan szövetkezet művelésében álló ültetvény. Válhasson
valóra a kívánság: „Vegyél egy palackkal, vidd el, és keltsd jó hírét a
városnak!”
A „korelnök szüretelő” – Pászner
Jenő – zárta a felszólalók sorát.Verses újévi köszöntője alapozta meg
a késő éjszakába nyúló ünneplést:
„… Azt kívánom az új év elején …
kerülje el házunkat a bánat, csak
jót adjon az Isten a családnak…!”
Úgy legyen!
Az asztalokra meleg étel, ízletes
házi sütemény került, és természetesen mindenki megtapasztalhatta,
milyen zamatos borokat eredményezett az elmúlt év munkája. Az
önfeledt szórakozáshoz a Mozaik
Duó muzsikált.
Tóthárpád F.

A rejtély
A Kőszeg és Vidéke 2017. novemberi lapszámában adtuk közre két idős ember háború utáni
raboskodásának a történetét. A Velemben élt
Fekete Iván () a halála előtti napokban találkozott először a 98 éves Németh Miklóssal. Az
akkor elmondott történetek tovább folytatódtak,
és visszatértek az ismeretlen múltba.
Miklós bácsi beszélt a Szent Családot ábrázoló
kép különös történetéről, amelynek útját már
soha senki nem tudja megfejteni.
2011 novemberében Mosonmagyaróváron régi
családi iratokat rendeztek, és egy imakönyvből
kiesett egy szentkép, első oldalán a Szent Családot ábrázolva, hátsó oldalon Németh Miklós
saját kezű írásával a felesége részére. A felirat:
Emlék Herta nővértől Németh Miklósnénak

2018. JANUÁR 23.

az ungvári kórházból 944.XII.25.”

Egy távoli rokon találta meg a szentképet, amelyet Miklós bácsi leánya révén eljuttatott Kisbodakra, Németh Miklóshoz, de az Ungvár és Kisbodak közötti teljes út ismeretlen.Titkos történet
a szentkép élete!
Az idős férfi 1944. október 19-én súlyosan megsebesült, az ungvári kórházba egy szál lepedőbe
tekerve került be. Műtétje előtt a magyar anyanyelvű apáca, Herta nővér megkérdezte tőle,
hová irányítsák haza, ha szállítható állapotba
kerül. Miután megmondta, hogy Magyaróvárra,
a nővér megkérdezte tőle, pontosabban? Kisbodak válasz után, a nővér rákérdezett: ismeri-e
a falu tanítójának, Érsek Imrének Magdi nevű
lányát, mert ők együtt jártak iskolába. Magdi
tanítónő lett, Herta nővér apáca.
Németh Miklós ’44 karácsonyán Ungváron raboskodott orosz fogságban. A férfi két mankóval

Három költőről – szubjektíven
Aki végignézi Kőszeg honlapjának azt a rovatát,
amely az irodalmi sétautat mutatja be dr. Bokányi Péter jóvoltából, tíz névvel találkozik. Kilenc
alkotó és egy főhős nevével.
Széchy Mária
Wesselényi Ferenc nádor özvegyeként és száműzöttként költözött 1676-ban a városba, férje halála után kilenc évvel. Az 1679-ben bekövetkezett
haláláig gyógyítással is foglalkozott, gyógyszertára és segédje is volt. Végrendeletében Kőszeget
jelölte meg végső nyughelyéül. Sírja a Szent Jakab-templom altemplomában van. Az 1644-ben
kötött házasságot megszépítő módon ábrázoló,
reformátusból katolizált Gyöngyösiről pedig azt olvashatjuk, hogy nézeteit, pártfogóit, megtiszteltjeit
rugalmasan változtatgatta. E műben is megtalálta
a módját, hogy Wesselényi és Széchy érdekházasságát mitológiai magasságba emelje. A későbbi
nádor elsősorban a felvidéki Murány várát akarta

megszerezni, Mária pedig – aki özvegyen, két nővérével és sógoraival élt a várban –, a kisemmizése ellen keresett támaszt. Gyöngyösi műve a költőpéldakép Zrínyi Miklós halálának évében, 1664ben jelent meg, s a Szigeti veszedelem Vergiliust
követő magasztos stílusával szemben az életöröm
ovidiusi modelljét ültette át a barokk költészetbe.
(A történetet Kisfaludy Károly egy drámája, Petőfi
és Arany egy-egy verse is őrzi.)
Faludi Ferenc
1704-ben, Gyöngyösi halálának évében született. Tízévesen került először Kőszegre a gimnázium diákjaként, majd ő is három éven át volt
a város lakója, 1751–1754-ben, mint a jezsuita
rendház rektora és a gimnázium tanára. Irodalmi
munkássága fordításokkal kezdődött, s az élete
végén Rohoncon írt 42 versével zárult. Híres
verskezdő sorát „Fortuna szekerén okossan ülj”
– azok is ismerik, akik nem tudják, hogy Faludi
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el tudott menni a karácsonyi szentmisére, 1944.
XII. 25-én, de az ajándék képet, amelyet Herta
nővértől kapott, teljesen elfelejtette.
Miklós bácsit hazatérés helyett Oroszországba,
az Ural menti Krasznokamszkban lévő fogolytáborba vitték. Nem voltak személyes tárgyai,
ruhát is a mellette lévő ágyon meghalt kimlei
katonatársáról kapta meg. /Hazatérése után felvette a kapcsolatot az időközben Németországba kitelepített szülőkkel. Nekik írta le levélben a
társ végső napjait, ezzel segítette az elfogadhatatlan halál miatti megnyugvást./
Németh Miklós 1948. augusztus 22-én ért haza
Kisbodakra.
2011-ig eltelt 67 év! Senki nem tudja ki forgatta egy életen át az imakönyvet, amelyből a
szentkép kihullott. Talán az igazság, az élet segítette a célba érkezést.
KZ

KÜILÖ
FJÚNFÉ
SÁ GLÉ K
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írta. Őt tartják az 1770-ben felfedezett első ös�szefüggő magyar szövegemlék, a Halotti beszéd
és könyörgés első kiolvasójának. S nyelvújítóként neki köszönhető többek között a zsebóra, a
napirend vagy a nyelvbotlás szavunk.
Rájnis József
Kőszegen született (1741–1812), fiatalon Faludi tanítványa volt, s költővé válva is mesterének
tekintette. Vele kezdődött a rendszeres magyar
verstudomány. Az ún. „klasszikus triász” tagjaként verseit is főleg azért írta, hogy minél több
ókori versformára adjon példát. Ezzel és a prozódiai vita elindításával már a magyar klasszicista
irodalom képviselőjeként tisztelhetjük. Vergilius
eclogáinak, majd élete végén a Georgica c. tankölteményének a fordítója, s a Kazinczyéihoz hasonló csípős epigrammái a legemlékezetesebbek.
Nemescsó – szülőfalumról
Joggal kérdezheti ennek az írásomnak az olvasója, hogy hol van benne a szubjektivitás. Most
következik. A 17–18. század ugyanis nemcsak a
két kőszegi kötődésű katolikus irodalmár százada, hanem szülőfalumnak, Nemescsó evangélikus
gyülekezetének dicsőséges időszaka is. Az 1681–
1781 közötti két vasi artikuláris hely egyikeként
az 1700-as évek első harmadától évtizedeken át
működött a községben bentlakásos alsó középiskola. A gyülekezet lelkészei és az iskola rektorai
külföldi egyetemeken végzett, tudós emberek
voltak, akik – id. Aách Mihálytól kezdve, majd
Sartoris Szabó Jánoson, Küzmics Istvánon, Szever
Mihályon, Bakos Mihályon át Szakonyi Józsefig
– vallásos és pedagógiai művek fordításával és
írásával gazdagították a magyar irodalmat. Az
iskola diákja volt Szijjártó István költő (1765–
1833), Asbóth János (1768–1823), a keszthelyi
Georgicon igazgatója. Jól példázhatja mindez az
elmúlt századok gazdag szellemi életét.
Polák István
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Programajánló

Könyvtári hírek

Január 27.
Január 27.
Január 27.

A könyvtár munkatársai 2018-ban is könyvek, DVD-k, CD-k széles választékával és változatlan szeretettel várják régi és leendő
olvasóikat, látogatóikat! A szolgáltatási díjakról, amelyek maradtak a
régiek, az érdeklődők a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu )
tájékozódhatnak a könyvtárunkról főmenüben a díjszabás cím alatt.

Február 1.
Február 3.
Február 3.
Február 3.
Február 9.
Február 10.
Február 13.
Február 16.
Február 17.
Február 17.
Február 18.
Február 20.
Február 25.

Iparos Bál – Jurisics vár
Bersek Bál – Dr. Nagy László EGYMI Díszterem
Balog Szülői Munkaközösség Bál – Balog iskola
Sportcsarnok
II. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny – Jurisics vár
II. Páratlan Párlatnap – Jurisics vár
Jótékonysági Batyus Bál – Dr. Nagy László EGYMI
Díszterem
Egyházközségi Bál – Balog iskola Sportcsarnok
Gimnáziumi Ifjúsági Bál – Dr. Nagy László EGYMI
Díszterem
Concordia Bál – Jurisics vár
Farsangfarka
17.00 Tűz című kiállítás megnyitója – Jurisics vár
17.00 TáF 60 – Tóthárpád Ferenc zenés születésnapi
könyvbemutatója beszélgetéssel – Jurisics vár
IPA Bál – Csikar Csárda
18.00 Cirákulum klubkoncert – Jurisics vár KÖSZHÁZ
10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet – Jégkirálynő – Jurisics vár
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – Temető u.

Felhívás Farsangfarkára!
A Művelődési Központ kéri Kőszeg polgárait, hogy folytassák a nemes
civil kezdeményezést, és zenével, tánccal, mulatsággal búcsúztassák
a FARSANGOT!

Február 13-án, FARSANGFARKÁN,
kérjük az üzleteket, vendéglátóhelyeket, munkahelyeket, hogy
jelmezben dolgozzanak, ezáltal is hozzájárulva a jó hangulathoz.
Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék házaikat, lakókörnyezetüket és
a maguk módján tegyék emlékezetessé e napot.
Mutassuk meg a KŐSZEGI EMBEREK vendégszeretetét
egymásnak és a turistáknak!
RENDEZVÉNYEK a Fő téren:
09.45 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás
10.00 Réparetekmogyoró Társulat interaktív gyerekműsora
15.00 – 18.00 UTCABÁL – zene: KVARC
15.00 órától felvonulás és jelmezverseny
17.00 órától eredményhirdetés
Napközben végiglátogatjuk a LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY
kategóriára jelentkezőket, melyet este díjazunk!
Kérjük jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában készülnek
(LEGMÓKÁSABB MUNKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport fogadása,
farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani tudjuk.
Jelentkezés: Művelődési Központ Tel:94/360 – 113
Információk, jelentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu

Iparos Bál
28

A Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete 2018. január 27-én, szombaton, 19.00 órakor a Jurisics vár lovagtermében tartja a Kőszegi Iparos
Bált, amelyre szeretettel meghívja Önt és kedves partnerét.
PROGRAM: 18.30 kapunyitás – 19.00 köszöntők – vacsora (svédasztalos
menü). Zene: HayDmStreet

RENDEZVÉNY:
Január 25. (csütörtök) 18.00 óra: Horváth Nikoletta Kutyaszív szeretet című könyvének bemutatója. A szerzővel – aki a Vas
népe „Vakvagány” rovatának írója is – Bogáti András, az
Írottkő Naturparkért Egyesület alelnöke beszélget. Közreműködik Nagy Julcsi, énekes.
Január 31. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Február 1. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör
Február 2. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Romantikus regények.
Február 5. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és
Kézimunka-kör (a 2. emeleten)

2018. JANUÁR 23.
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Concordia Bál

TáF – 60

Február 10-én 19.00 órától a Jurisics vár lovagtermében rendezi hagyományos bálját a Concordia-Barátság Énekegyesület. A hajnalig tartó zenét
a kőszegi SPECTRUM zenekar szolgáltatja. Az est folyamán fellép a Príma
díjas zongoraművész Kiss Márton. Az Alpokalja Panzió és Étterem gondoskodik az ízletes vacsoráról, melyre svédasztalos tálalással kerül sor. A bál
védnöke Huber László polgármester. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
Belépőjegyek válthatók a kórustagoknál és a Művelődési Központ irodájában.
Információ: 94/360-113 és 06-30/939-8680 telefonszámokon.

Szeretettel várom barátaimat, ismerőseimet és minden kedves
érdeklődőt 2018. február 17-én este 5 órakor a vár lovagtermébe a TáF – 60 című rendhagyó, zenés könyvbemutatóra.
Beszélgetőtársam: Farkas Csaba, a Szülőföld Kiadó vezetője.
Közreműködik: Kékkovács Mara színművész, a Budapesti Operettszínház tagja, a Csalogató Együttes (Balassagyarmat) és a
Rózsabors Műhely (Kőszeg), valamint a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete.

I R Á NYT Ű
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Pista bácsi emlékei

A Kőszegi Művészeti Egyesület szeretettel meghívja Önt a „Tűz” című
kiállításra a Jurisics vár lovagtermébe 2018. február 16-án 17 órára.
Köszöntőt mond: Básthy Béla alpolgármester és Dr. Lőrincz Zoltán elnök.
A kiállítást megnyitja: Seper András tűzoltó ezredes.
Kurátor: Németh János és Petky Péter.

Ökumenikus imahét
2018. január 21. és 26. között – vasárnaptól péntekig – Kőszegen is imahetet tartanak a Krisztus-hívők egységéért, melynek idei üzenetét Mózes
2. könyvéből választották: „Uram, jobbod kitűnik erejével…” (2Móz15,6)
Vasárnap és hétfőn az evangélikus templomban volt, kedden a református
templomban, szerdától péntekig pedig a Jézus Szíve Plébániatemplomban lesznek az ökumenikus istentiszteletek. A vasárnapi nyitóalkalmon
az evangélikus templomban ökumenikus kórus is szolgált, szerdán a
deutschlandsbergi buszbaleset áldozataira emlékező szentmisét
tartanak, csütörtökön pedig ifjúsági istentisztelet lesz a Jézus Szíve templomban az imahét keretében. Az alkalmak minden este 18 órakor kezdődnek, melyre szeretettel várnak mindenkit.

Bechtold István Kőszeg és környéke természeti értékeinek vizsgálója és
ápolója, neves solymász, kiváló előadó és képzőművész, örökre beírta magát városunk történetének arany oldalaira. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a róla elnevezett természetvédelmi látogatóközpontban állandó
kiállítást rendezett be páratlan életművéről. Terveink között szerepel e
tárlat bővítése, megújítása, illetve egy időszaki kiállítás létrehozása. Ehhez
szeretnénk a kőszegiek segítséget kérni! Kérjük mindazokat, akik Pista
bácsival kapcsolatos fotót, rajzot vagy bármilyen egyéb relikviát őriznek
és azt szívesen megmutatnák nekünk vagy akár hosszabb megőrzésre is
rendelkezésünkre bocsátanák, legyenek kedvesek felvenni a kapcsolatot a
látogatóközponttal a következő elérhetőségeink valamelyikén. Cím: 9730
Kőszeg, Aradi vértanúk parkja, telefon: 94/563-174 vagy 30/7602041,
email: koszegitk@gmail.com, web: www.buboscinege.hu.
2018. február 15-én 17 órától Dr. Markovics Tibor előadásával
idézzük fel Kőszeg híres madarászának életét és munkásságát.
Ez alkalommal az addig beérkezett emlékeket is bemutatjuk majd.
Előre is köszönjük felajánlásaikat!
Harsányi Krisztián

II. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny
Versenyfelhívás! A bírálat a Versenyszabályzatban rögzítettek szerint történik, amely a Jurisics-vár Művelődési Központ ás Várszínházban tekinthető meg, kérésre postai, vagy elektronikus úton is eljuttatják az indulni
szándékozóknak. Interneten elérhető: www.koszeg.hu.
Nevezni nyolcféle kategóriában lehet.
A nevezési lap a verseny szakmai vezetőjével történő egyeztetést (Rátz
Mónika 30/4295564,) követően vehető át, de elektronikus úton is igényelhető (jurisics@koszeg.hu). A nevezési lap, valamint a fontos tudnivalók Kőszeg város hivatalos honlapján a www.koszeg.hu oldalon elérhetők.
A versenytételek átvétele a 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. szám alatt
történik 2018. január 29-én és 30-án 10.00 és 16.00 óra között.
Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával, párlattal indulhat. A versenytételek eredetét igazolni kell!
Az eredmények kihirdetésére, valamint a díjak átadására a II. Kőszegi Páratlan Párlatnap keretében kerül sor 2018. február 3-án, a Jurisics várban.

Bechtold István a polihisztor 1946-tól karikatúrákon örökítette meg
Kőszeg sportéletének jellemző pillanatait. Az elkészült alkotásait kifüggesztették a városban. A fenti, művészien kidolgozott rajzon a sikertelen tekézőket mutatja be.
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Szilveszteri kocogás

Hámori újra bajnok

SPO RT
Móka, kacagás, kipirult arcok. Idén is elmaradhatatlan kellékei voltak a
hagyományos óévbúcsúztató kocogásnak. Ezúttal sem a versenyzés, hanem a jó hangulatú közös sportolás volt a lényeg. A város utcáin a szilveszterezésre készülők arcára is mosolyt csalt a tréfás jelmezekbe öltözött
csapat. A várba visszaérve jólesett koccintani a sikerekben, egészségben
gazdag, boldog, 2018-as esztendőre. A jókedvből ítélve a résztvevők jövőre is eljönnek, hogy futással búcsúztassák az Ó, s köszöntsék az új évet.

Futsal: Egy kör után negyedik
Jól sikerült a Kőszegi FC futsal csapatának a decemberi hónap. A
győrújbaráti Baráti Futsal CSE elleni mérkőzést hátrányból hozták döntetlenre, majd Győrladamér ellen idegenben és Csorna ellen idehaza két
nagykülönbségű győzelem következett. Győrladamér ellen Prán Dominik
öt góllal vette ki a részét a csapat 16 találatából, de még öt játékosnak
sikerült dupláznia. A csornaiaknak egy becsületgól jutott Kőszegen.
A bajnokság három köréből az első befejeződött. A Kőszegi FC a 4. helyen áll. Három győzelem, egy döntetlen, két vereség, 10 pont, 45:26-os
gólarány a mérleg. A házi góllövőlistát Prán vezeti 9 találattal a 8 gólos
Gugcsó Benjamin előtt. A csapat öt sárga lapján Lintner Dénes (3) és Rácz
Bence (2) osztozik. Prán egyszer a kiállítás sorsára jutott.
Eredmények: 5 forduló: Baráti Futsal CSE (Győrújbarát)-Kőszegi FC 5:5
(4:2), gólok: Fehér András (2), Fehér Dániel, Molnár, Keszthelyi (öngól) 6.
forduló: Győrladamér KSE-Kőszegi FC 4:16 (1:7), gólok: Prán (5), Rácz
(2), Fehér D. (2), Szilas (2), Csák (2), Tóth (2), Bíró, 7. forduló: Kőszegi
FC-Csornai SE 7:1 (5:0), gólok: Bíró (2), Fehér A. (2), Prán (2), Linmer.

Asztalitenisz: Már dobogós helyen
A celldömölki csapat elleni mérkőzés mindig háromesélyes, de a kőszegiek
ötmeccses nyerő sorozat után látogattak Cellbe. Volt okuk a bizakodásra.
Ki is használták a lendületet, s váratlanul nagy arányú győzelemmel térhettek haza. Mutatóba engedtek három győzelmet az ellenfélnek.
Eredmény: Celldömölk VI.-Kőszegi SE 3:15, győzött Markovits 4,
Ihász 4, Terplán 4, Karádi 2 valamint az Ihász/Karádi páros.
December végén Szentgotthárdon rendeztek megyei amatőr és nyílt
asztalitenisz versenyt. Az amatőrök között az utánpótlás korú lányoknál
kettős kőszegi győzelem született. A fiúknál Molnár Péter jutott döntőbe.
A felnőtteknél a dobogó két alsó foka jutott a kőszegieknek. A nyílt kategóriában Terplán Zoltán és a Szűcs János, Terplán Zoltán páros menetelt
a döntőig. Terplán NB II-es ellenféltől szenvedett vereséget a döntőben.
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Kőszegi érmek: amatőr utánpótlás lány 1. Molnár Kitti, 2. Scheck Dóra,
utánpótlás fiú 2. Molnár Péter, felnőtt 2. Molnár Péter, 3. Kelemen Gábor,
nyílt egyéni 2. Terplán Zoltán, páros 2. Szűcs János-Terplán Zoltán.

Budapesten, a Halassy Olivér Sportközpontban, a Madárfészek Akadémián rendezték a 94. Pappp László felnőtt férfi magyar bajnokságot. A FittBox-ból Jankó Krisztián (64 kg), Nyári István (81 kg) és Hámori Ádám
(91 kg) indult.
Jankó a legjobb nyolc közé jutásért a haladásos Habda Milánt győzte le
döntő fölénnyel, az elődöntőbe jutásért kecskeméti versenyzőt takarított el
az útból. A döntőért a címvédővel meccselt. Nem ijedt meg tőle sem. Ki-ki
mérkőzésen, hajszállal a vasasos fiút hozták ki győztesnek. Jankó másodéves ifjúságiként értékes felnőtt érmet harcolt ki. A néhány év kihagyás
után visszatérő Nyári a nyolcaddöntőben többszörös korosztályos bajnok
ellen kezdett. Jól indult a mérkőzés, de belelépett egy nagyobb ütésbe. A
bíró beszüntette a mérkőzést. Hámori esélyeshez méltón versenyzett. Erőnyerőként kezdett a negyed- és az elődöntőt sem kellett végigbokszolnia.
A fináléban a tavalyi döntő ismétlődött. A debreceni Nagy Péter ellen két
menet alatt előnyt épített ki. A záró menetben pontatlanabbá vált, de ez
már nem veszélyeztette újabb, immár ötödik felnőtt magyar bajnoki címét
Győzelmével bekerült a magyar ökölvívás históriás könyvébe. Sikere a
magyar ökölvívás 950. felnőtt bajnoki címe.

Zombor: Nemzetek Kupája
Zombor városában rendezték a Bokszvilágszövetség rangos, „A” kategóriás viadalát. A heted ízben megrendezett tornán ifjúsági, junior és felnőtt
kategóriában. Lakotár Hanna a magyar válogatott tagjaként, ifjúsági 54
kg-ban a harmadik menetben nagy fölénybe került kazah bajnok ellenfelével szemben, biztosan jutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben szoros
mérkőzésen lengyel ellenfelét látták jobbnak a bírók. Első nemzetközi versenyén így is szépen csillogó bronzérmet szerzett. Hámori Luca sérülten
utazott ki. Indiai, horvát és orosz ellenfelekkel vívott edzőmérkőzéseket. A
lányok idén korcsoportot váltottak: az idősebbek között is remekül megállták a helyüket.

Kosárlabda: Vereségek
A megyei bajnokság őszi szezonjában a kőszegiek első három mérkőzése megmutatta, hogy
vannak olyan csapatok, akikkel szemben szinte
esélytelenül léphetnek pályára. Az első kör után
a Cell, a 9700.hu és a VKK jelentős előnyre tett
szert a többi csapattal szemben. A tavaszi szezon
első mérkőzései is igazolták az erőviszonyokat.
Decemberben a CVSE-t és a Vasi KK-t is hazai
pályán fogadta a KSE. Nemcsak a kapott pontokon látszott, hogy az ellenfelek más kategóriát képviselnek. A KSE nehezen jutott dobásig.
Mindkét mérkőzésen 40 dobott pont alatt maradtak. Az új év első mérkőzése, a 9700.hu elleni, sem kecsegtetett sok jóval, mégis élvezetes
derbi kerekedett belőle. A csapatba visszatérő
Kiss Erik több dinamikát hozott a játékba. A
szombathelyiek érvényesítették a papírformát,
de a 13 pontos vereség tisztes eredmény.
A nyolccsapatos csoportban a KSE 10 lejátszott
forduló után a 6. helyet foglalja el. A bajnokság
dobóversenyében Horváth Roland 129 ponttal
a 7. helyen áll. Nyilicska Csaba 82, Barabás
Krisztián 75 ponttal szerepel még az első negyvenben. A hárompontos dobások nem tartoznak
a csapat erősségei közé: a meccsenkénti átlag
nem éri el a kettőt, ami a megyeiben is kevésnek számít. (Szakos András és Zsigmond Balázs
4-4-et jegyez.) A büntetődobó ranglistán Horváth 30 sikeres dobással (3,75/mérkőzés) negyedik. A hatékonyságára sem lehetett panasz:
62,5 %-kal tüzelt a vonalról. Barabás (63,64
%) hasonló arányban értékesítette büntetőit.
Eredmény: 8. forduló Kőszegi SE-CVSE KSz
34:65 (6:17, 14:14, 12:17, 2:17), Kőszegi SEVasi Kosár Klub 38:78 (6:15, 14:23, 10:21,
8:19), 9700.hu Ingatlan-Kőszegi SE 62:49
(22:17, 13:10, 8:3, 19:19).

DIÁKSPORT
Úszás diákolimpia

Az újév első diákolimpiai versenye az. I. II. és
V-VI.. korcsoport megyei úszás döntője volt. A
kőszegi iskoláknak a kicsiknél két ezüstérem
jutott. A középiskoláknak 4 arany, két ezüst és
három bronzérem volt a termése. Továbbjutott
az országos döntőre Pillisz Réka (Jurisich), Nyul
Patrik (Evangélikus), Spanraft Liza (Árpád-házi) és az Árpád-házi iskola 4x50 méteres leány
gyorsúszó váltója. A fiú váltóban kiélezett küzdelmet vívott a két kőszegi iskola a Árpád-házi
és a Jurisich csapata. A célban karhossznyival az
előbbi harcolta ki a bronzérmet.
Kőszegi érmek: I. korcsoport lány 50 hát 2-3.
Kiricsi Flóra/ÁH 1:01,0, II. korcsoport fiú 50 hát
2. Pados Gergő/TO 41,2. V-VI. korcsoport lány
100 gyors 1. Pillisz Réka/JMG 1:09,7, 2. Spanraft
Liza/ÁH 1:09,9, 100 mell 3. Marton Emese/ÁH
1:38,8, 100 hát 1. Spanraft Liza/ÁH 1:27,0, 3.
Gurisatti Jázmin/ÁH 1:28,6, 4x50 gyors váltó 1.
Árpád-házi (Doszpoth Piroska, Gurisatti Jázmin,
Hóbor Eszter, Spanraft Liza) 2:11,4, fiú 100 mell
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2. Pethő Márton/JMG 1:25,2, 100 hát 1. Nyul
Patrik/Evangélikus 1:14,8, 4x50 gyors váltó 3.
Árpád-házi 2:04,2.

Futsal Diákolimpia

Az általános iskolások (IV. korcsoport) vasvári,
megyei döntőjébe a büki területi fordulóból, a
táplánszentkeresztiek mögött, a Balog iskola
jutott. A csoportkörben a Paragvári iskola
(Szombathely ellen) nagy vereségbe futottak
bele. A folytatásban Celldömölköt 3:1-re, Vasvárt 2:2 után, büntetőkkel 3:2-re győzték le.
Körbeverés után, rosszabb gólkülönbségükkel
elestek a továbbjutástól. Ötödik helyen zártak.
A középiskolásoknál a Jurisich gimnázium képviselte Kőszeget a répcelaki a megyei döntőn. A
csoportkörben 4:0-ra verték a sárvári Tinódit. A
Savariától (Szombathely) 2:2-es mérkőzés után
büntetőkkel szenvedtek vereséget a legminimálisabb különbséggel 6:5-re. A keresztjátékban
a Nagy Lajos Gimnáziumtól 6:2-re kikaptak.
A bronzmeccsen újra Savaria volt az ellenfél.
Nem sikerült visszavágni: kiélezett küzdelemben
ezúttal is a szombathelyiek győztek 3:2-re. A
Jurisichnak maradt a negyedik hely.
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Eredmények: Ügyességi vetélkedő 5-7 évesek:
2. Németh-Steff Hanna, 3. Kumánovich Kinga,
8 évesek:1. Pál Alexandra Anna, 3. Pusztai Bianka, 9 évesek: 3.Davies Eszter, 11 évesek: 3.
Kumánovich Kata, Erőnléti vetélkedő 5-7 évesek:
1. Kumánovich Kinga, 3. Németh-Steff Hanna,
8-9 évesek: 2. Pál Alexandra Anna, 3. Baricz
Eliza, Yakosoku kumite 14-18 évesek 1. Bruckner
Olivér, Győző Bálint Gábor, Kata(formagyakorlat)
6-7 évesek: 2.Németh-Steff Hanna, Gombkötő
Zsolt, 8-9 évesek: 1. Pál Alexandra Anna, 1213 évesek: 3. Kuntner Rudolf, Kondics Kartal,
Magdics Pálma, 14-15 évesek: 2.:Bruckner Olivér, 3.:Horváth Dávid, +18 év: 3.:Horváth Anna
Izabella, 2. Bruckner Olivér (felnevezve), Gohon
kumite (öt lépéses kötött küzdelem): 6-7 évesek:
3. Németh-Steff Hanna, Gombkötő Zsolt, 8-9 évesek: 1. Pál Alexandra Anna, 2. Baricz Eliza, Bakk
Barnabás, 10-11 évesek: 2. Tujfel Ádám, 12-13
évesek: 3. Tóth Bendegúz, +18 év: 2.:Horváth
Anna Izabella, Jiyu kumite(szabad küzdelem):
6-7 évesek: 3. Németh-Steff Hanna, Gombkötő
Zsolt, 8-9 évesek: 1. Pál Alexandra Anna, 10-11
évesek: 3.:Németh-Steff Dániel, 12-13 évesek: 2.
Magdics Pálma, 3. Tóth Bendegúz, Kuntner Rudolf, 14-15 évesek:1. Tatár Csenge, Bruckner Olivér, +18 év: 1. Horváth Anna Izabella, Bruckner
Olivér (felnevezve).
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Birkózó szezonzárás

Sport XXI. teremverseny

A Balog iskolában rendezték a Sport XXI. versenysorozat utolsó próbáját. A Szombathelyi
Sportiskola színeiben 29 balogos tanuló versenyzett. A 13 évesek között a Zalaszám ZAC és a
Szombathelyi SI holtversenyben végzett az élen.
A győztes csapatban Iker Natália, Róka Bora és
Béres Milán szerepelt. A tisztán balogosokból álló
csapat harmadik helyen zárt, Almási Leila, Ecker
Nikolett, Polyák Dzsesszika, Sárközi Tirza, Bujtás
Roland, Csöglei Patrik, Horváth Máté, Pénzes
Bálint és Schwahofer Márk összeállításban. A 11
évesek között a negyedik helyezett csapatban
Bencsics Regina, Flasch Natalie, Pápai Nerina,
Csöglei Péter, Lakatos Kristóf, Marton Olivér, Pintér Krisztián, Szabó Krisztofer, a hatodik helyet
elérőben Németh Mira, a hetedik heyezettben
Gergye Liliána, Gérnyi Zoé, Piros-Wurst Amira,
Randwég Mila, Róka Bíbor, Sodics Alíz, Szabó
Tamara, Polgár Patrik szerepeltek.

Karate „Tigrisek Kupa”

Közel 200 karatéka mérte össze tudását Sopronban, a II.Tigrisek Karate Kupa különböző versenyszámaiban. Vas megyét a kőszegi Budoka

SE, továbbá egy szombathelyi és egy sárvári
egyesület képviselte. A kőszegiek 15 versenyzője
11 arany, 12 ezüst, 20 bronzéremmel elnyerte a
legeredményesebb csapat díját.

A kőszegi birkózók decemberben két megmérettetésen vettek részt. Győrben a Klauz László
Nemzetközi Emlékversenyen négy korosztályban hét ország 350 versenyzője lépett szőnyegre. Volt olyan súlycsoport, ahol 30-nál többen
indultak. Reggel 9-től este 9-ig folytak a küzdelmek. A KSE-t 18-an képviselték. Egy arany,
két ezüst, egy bronz és 2 ötödik helyezés volt a
termés. Tornai Ábel nem talált legyőzőre. Végig
kiegyensúlyozottan birkózott. A dobogó második
fokára Holdosi Zalán és Kovács Gergő állhattak.
Málovics Noel nyakába bronzérem került. Az
óévbúcsúztatóra hagyományosan Bükön került
sor. Végre nem kellett messzire utazni. Sok szülő
is kilátogatott a versenyre, ami megsokszorozta
a gyerekek erejét. 14 kőszegi birkózott, valamennyien, köztük két újonc is, érmet szereztek.
A mérleg: 6 arany-3 ezüst-5 bronz. A pontversenyben 47 pont a haladás mögött a második
helyet jelentette, megelőzve olyan csapatokat
mint Zalaegerszeg, Győr, Vasa.
Eredmények: gyermek-ovis korcsoport 1.
hely Pusztai Szilveszter, Mihályi Dániel, 2. hely
Háni Zalán, Jakab Zétény, 3. hely Polyák Anzelm
Pusztai Dániel, Szalai Dominik, 2008-2009-es
korosztály 1. hely Tornai Ábel, Pusztai Dominik, Somfai Cintia, 2. hely Holdosi Zalán, 3. hely
Málovics Noel, Jakab Uldin, 2006-2007-es korosztály 1. hely Tornai Márton.
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MOZAIK

CSOK

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