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FARSANGFARKA
DOLGOZNI AKARNAK
HÓPELYHEKKEL

CHAPLIN FARSANGFARKÁN
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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Szeretnék használatba
venni
A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület elnöke, Varsányi
Áron köszönetét fejezte
ki Kőszeg Város Önkormányzatának azért, mert
éveken át ingyenesen
vehették igénybe a sportolók a Petőfi tér 37. szám
alatti épületben lévő 235
m2-es helyiséget. Egyben
kifejezte azt a döntésüket
is, hogy 2018. január 31-től már nem kívánják igénybe venni. (13. oldal)
A képviselők január 25-én elfogadták a bejelentést. Huber László polgármester elismeréssel szólt a bokszolók sporteredményeiről. Elmondta, hogy
szóbeli kérés hangzott el a Concordia Barátság Énekegyesület részéről,
mert szeretnék használatba venni a Petőfi téren lévő helyiséget.
Pogányi út
Kőszeg déli városrészén kiépül a Pogányi út, amely eléri a lakótelepet,
és a garázsok közelében csatlakozik a Velemi úthoz. A kialakítandó út
nyomvonala érinti a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képező 3527
m2 területet. A képviselők január 25-én arról döntöttek, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől kérik az ingatlan térítésmentes átadását a
beruházás megvalósítása érdekében. Az ingyenesség feltétele, hogy 15
évig nem lehet elidegeníteni, és az átadás céljának megfelelően köteles
hasznosítani az önkormányzat.
Helyiséget kaptak
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület 2009 júniusa óta szervezi a kőszegi
civil szervezetek életét. Január 25-én erről tárgyaltak a képviselők. Huber László polgármester az egyesület integráló közreműködéséről beszélt,
amely „meghatározó szerepet tölt be az Ostromnapok megvalósítása
érdekében”. Elsődlegesen a darabontoknak az önként vállalt feladataik
elvégzéséhez egyre több eszközre – ruházat, fegyverek, sátrak, bútorzat –
van szüksége, és ezek tárolása gondot jelent. Seper András elnök kérését
elfogadva, a képviselők a megoldásról döntöttek. Átadták a Chernel u.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: március 7.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: március 14.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: február 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: február 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
.

6. szám alatt lévő – a belváros projekt keretében felújított – 109 m2es pincehelyiséget (kőtár), és a földszinti 42 m2-es irodát. Az egyesület
elnöke azt is kérte, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodás
keretében tegye lehetővé számukra, hogy a városban működő civil szerveződésként évente részesülhessenek a Kiemelt Civil Alapból.
Básthy Béla alpolgármester arról beszélt, hogy az egyesület támogatása
kiemelt közösségi szempont. Elérhető közelségben került a darabontok
számára a gyakorló szablyák beszerzése, amely a bajvívás tanulását szolgálja. A tervek szerint ehhez a gimnázium ad helyiséget.
Támogatások
Az önkormányzat Igazgatási és Építéshatósági Osztálya a polgármester
nevében 2017. december 20. és 2018. január 24. között összesen 221
települési támogatást, illetve további négy db lakásfenntartási támogatást
állapított meg.

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

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT és
szaktanácsadás mindkét üzletünkben!
• MINDEN szemüvegkeretre
20% kedvezmény!
• Készíttesse nálunk dioptriás napszemüvegét és keretvásárlás esetén a DIOPTRIÁS
NAPLENCSÉKET INGYEN ADJUK!
• HOYA legújabb MULTIFOKÁLIS LENCSÉI
30% engedménnyel!
• TÁVOLI és OLVASÓ szemüvegéhez a MINŐSÉGI FELÜLETKEZELÉS AJÁNDÉK!
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 7-én (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

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

Templomok felújítására
Amint a januári lapszámban már
beszámoltunk, a Jézus Szíve-templom felújítására a Kormány 400
millió Ft támogatást nyújtott. Ágh
Péter a térség országgyűlési képviselője a templomok felújítását
szolgáló újabb döntésről számolt be.
Elmondta, hogy az örökségünkhöz
tartozó templomok felújítása kiemelt feladat, cél, hogy keresztény
identitásunkat, hagyományainkat,
szellemi és épített örökségünket

meg tudjuk őrizni. Ez a cél a jövőben is változatlan.
Észak-Vas megyében 216 millió
Ft-ot biztosít a Kormány térségünk
templomaira a következők szerint:
• A cáki római katolikus templom
belső felújítása és statikai megerősítése: 14.448.207 Ft
• A pusztacsói római katolikus templom belső felújítása:
14.978.428 Ft
•A kőszegdoroszlói Szent Már-
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ton római katolikus templom tetőfelújítása: 11.530.258 Ft
•A kőszegi Szent Imre római katolikus templom ólomüvegablakainak cseréje: 6.145.276 Ft.
•A kőszegpatyi katolikus templom felújítása: 12.113.507 Ft
•A kőszegi zárdatemplom belső
felújítása: 10.000.000 Ft
•A Kőszegi Református Egyházközség parókiaépületének felújítása: 5.000.000 Ft
•A „Missziós táborok - Krisztus
Szeretete Sürget Minket” projektre:
4.000.000 Ft

KŐSZEG ÉS VIDÉKE
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város
Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján
nyilvános liciteljárást hirdet
az önkormányzat tulajdonát
képező alábbi ingatlan értékesítése tárgyában:
 Kőszeg, Sigray J. u. 1/C.
II. emelet 7. szám alatti
48 m2 nagyságú lakás
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal faliújságján, Kőszeg
város honlapján, valamint Németh Ildikó ügyintézőnél (Tel:
94/562-517, 94/562-529).
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Támogatás utakra
A 2017-es évben Kormány több
döntése szolgálta az utak felújítását. Kőszeg a Temető utcára kapott
30 millió Ft-ot. Ágh Péter országgyűlési képviselő 2017. év végén
hozott újabb döntésről számolt be,
Észak-Vas megye települései 280
millió Ft-ot fordíthatnak ilyen célokra. Kőszeg térségéhez tartozó,
és pályázatot beadott minden önkormányzat kapott támogatást. A

képviselő szavai szerint: „a munkát
folytatjuk a lakosság érdekében”. A
következő támogatásokat kapják a
falvak:
• Cák
1.623.989 Ft
• Gyöngyösfalu 9.142.890 Ft
• Kőszegdoroszló12.750.000 Ft
• Kőszegpaty 11.764.947 Ft
• Lukácsháza
4.987.468 Ft
• Nemescsó
14.646.261 Ft

TAVASZI STRAUSS NAPOK
A Ford SUV-ok hete!

2018. március 5–10.

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

A kép illusztráció. További részletek kereskedésünkben.

3

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I . É V F O LYA M , 2 . S Z Á M

„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Ilyentájt, az év elején legaktuálisabb és legfontosabb téma az
önkormányzatnál az éves költségvetés készítése és elfogadása. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete február 15-i ülésén
elfogadta a 2018. évi költségvetést, mely biztos alapot biztosít az
intézmények működtetéséhez, a
városüzemeltetéshez és jelentős
fejlesztési forrást – 1397 millió forintot – irányoz elő erre az évre. Ez
utóbbival szeretnék részletesebben
foglalkozni, mert úgy gondolom,
mindenkit érdekel városunk rövid
távú fejlődése.
Alapvetően két részre osztható fel
ez a jelentős összeg: kötelező feladatokra, melyre 1256 millió és
önként vállalt feladatokra, melyre
141 millió forint jut. Ezek forrása,
azaz a bevételi oldal is két részből
tevődik össze: saját bevételekből
199 millió forint és különböző
pályázati (TOP, Alpannónia, állami
támogatás), valamint átvett pénz-

eszközökből 1198 millió forint. És
most arról, hogy mire költjük majd
el ezt, milyen fejlesztéseket illetve
felújításokat terveztünk. A legnagyobb tétel (976 millió) a TOP projektek végrehajtásához kapcsolódik.
Idén elkezdjük a Városmajor átalakítását az új piaccal. A munkálatok
jövőre érnek véget, a részletekről
majd később adunk tájékoztatást.
Szintén ebben az évben elkezdjük
megvalósítani a közlekedés-fejlesztési beruházásokat, melyből a legnagyobb jelentőségű a Pogányi út
megépítése lesz, de a Gábor Áron
és a Kiss János utca átépítése is jelentős tétel ebben a projektben. A
csapadékvíz elvezetés fejlesztését
két ütemben hajtjuk végre. Az elsőt
még ebben az évben, melynek nagy
része a Puskapor, Bajcsy-Zsilinszky
és Auguszt J. utcákban valósul meg.
A minden óvodára kiterjedő felújításokat is még ebben az évben, a
nyári leálláskor szeretnénk kivitelezni.
Az Alpannónia projekt keretében
(41,6 millió forint értékben) továbbfejlesztjük a Koronaőrző helyet, a Szulejmán-kilátót, a Csónakázótó környékét, a Trianoni-kereszt

BÜKI-INGATLAN
Kőszeg, Várkör 69.

Hitelközvetítés ingatlan vásárlásra
díjmentesen, akár önerő nélkül is!
VEVŐK számára szolgáltatásaink díjmenetesek:
-

eladó, kiadó ingatlanok kiközvetítése, bemutatása
hitelügyintézés
jogi tanácsadás
közmű átírások ügyintézése

ELADÓ ügyfeleinknek:

- Díjmentes nyilvántartásba vételt kínálunk!
- Segítünk az eladás teljes folyamatában,
a megtekintéstől a kulcsátadásig!
- Intézzük az energetikai tanúsítványt.
- Értékbecslést készítünk!

Várjuk irodánkban vagy elérhetősgeink
bármelyikén egyeztetés alapján
munkaidőn kívül is!
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9730 Kőszeg Várkör 69.
Bódi József +36 30 9082079
Email cím: koszeghaz@gmail.com
Weboldal: www.buki-ingatlan.hu

emlékhelyet, valamint geológiai
tanösvényt alakítunk ki az Ördögárokban és tanulmányutat jelölünk
ki az Alpannónia túraútvonalon.
Az intézményeink (polgármesteri hivatal, művelődési központ,
könyvtár, Szociális Gondozási
Központ, óvodák) kisebb értékű
tárgyi eszközeinek beszerzéséhez
és kisebb felújításához mintegy
9,5 millió forintot biztosítunk.
Rövidesen befejezzük a Posztó
utcai parkoló építését és a tavasz
beálltával folytatjuk a Károlyi M.
utca elején a járda és a garázssor
előtti út felújítását. A Sgraffitós
ház felújítása a tervek szerint
májusra befejeződik, melyet majd
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete fog használni oktatási, kutatási célokra. Az Eszterházy-oltár
restaurálása is májusra elkészül és
ismét elfoglalhatja méltó helyét a

várban. Továbbá támogatjuk a Kőszegi Futball Club és a Kőszegfalvi
Sportegyesület fejlesztéseit, 5,5
millió forint önerő biztosításával.
És végül, de nem utolsósorban
említem meg az új tűzoltóbázis
megépítését, melyet közel 210
millió forintból valósítunk meg. Ez
a beruházás mindenképpen prioritást, elsőbbséget élvez az önként
vállalt feladataink közül, mivel a
Városmajorban elkezdődő építkezések miatt halaszthatatlanná
vált a tűzoltók ez évi költözése, no
meg a 150 éves jubileumot is szeretnénk az új laktanya átadásával
ünnepelni és örömtelibbé, komfortosabbá tenni a város érdekében
önként sokat dolgozó tűzoltóink
mindennapjait.
Nagyjából ezek a fejlesztések fértek bele a 2018. évi költségvetésbe, ami úgy gondolom, hogy nem
kevés, habár tudom/tudjuk, hogy
még rengeteg probléma vár megoldásra. Bízom benne, hogy ha szerencsésen alakulnak a bevételeink,
akkor azok közül is még néhányat
meg tudunk oldani.
A fenti fejlesztések megvalósítása
érdekében még sokat kell dolgoznunk, melyhez kérem a támogatásukat és a türelmüket.
Huber László
polgármester

Sem nappal, sem éjszaka
Január 25-én a képviselők egy
ellenszavazattal arról döntöttek,
hogy ebben az évben megvalósul a
Velemi és a Faludi utca között lévő
egykori sportpályán a parkolók kialakítása.
A döntést megelőzően Kiss Péter
a szakbizottság álláspontját fogalmazta meg, miszerint elfogadták a
parkoló Faludi utca felöli megközelítését, de kiemelten fontosnak tartják a zúzalékos úton a csapadékvíz
elvezetésének a megoldását.
Keszei Balázs egyetértett az elhangzott véleménnyel, a korábbi
testületi ülésen elmondott álláspontjának a megerősítésével. Majd
arról beszélt, hogy néhány éve készített egy nem reprezentatív közvélemény kutatást, és akkor a lakók többsége elutasította a parkoló
kialakítását ezen a területen.
Terplán Zoltán vetette fel, hogy a
valóságban nem használt sportpályán majdan autók álljanak, és ez
lehet és lesz is egy közösségi cél,
de a testületnek a jövőben arra kell
törekednie, hogy egy kornak meg-

felelő, mozgásra alkalmas területet
kapjanak a környék lakói.
Huber László polgármester elfogadta az álláspontokat, majd arról beszélt, hogy amikor épült az
Írottkő úti parkoló, akkor is voltak
„vehemens vélemények”. Azóta
eltelt idő viszont azt bizonyítja,
hogy nem okozott problémát a
használata, a parkolóhelyek rendszeresen foglaltak, hiszen igény
volt és van rá. A Velemi úton sem
nappal, sem éjszaka már nem le-

Esett a hó
2018-ban január 1. és február 17.
között kétszer esett hó Kőszegen.
Farsangfarka előtt még egy kicsit
szállingózott. Először január 13-án
a reggeli óráktól borította fehérbe a
tájat, majd a déli óráktól már nem
hullott a hó, és a szép látvány, a hófoszlányok csak rövid ideig maradtak meg. Másodszor február 7-én
reggel fél ötkor hópelyhek szál-
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het autónak helyet találni. Igény
van a parkolóra. Majd a városvezető arról beszélt, hogy „amikor rúgták bőrt, azzal is gondok
voltak, néhány lakót idegesített”.
A parkoló előkészítése arról szólt,
hogy a többirányú érdekek érvényesüljenek.
A kialakítandó parkoló, az egykori,
aszfaltozott sportpálya mérete 16 x
31 méter, a terület kétoldali folyókával és víznyelőkkel rendelkezik,
és 22 db személygépkocsi tárolására alkalmas. A kiépítés után
is elegendő zöldterület marad, és
megfelelő lesz a lakóépületek és

a várakozóhelyek közötti távolság.
A további megállapítások szerint
a leendő parkoló mellett található játszótér körbe kerített, így az
biztonságosan használható lesz.
Szükséges lesz egy új, nyolc méteres kőzúzalékos bekötőút megépítése. A felmérések szerint indokolt
a Faludi Ferenc utca aszfaltozott
végpontjától számított 50 méteres, jelenleg is kavicsos útszakasz
felújítása, illetve a Velemi utcai
társasházak védelme érdekében a
parkoló nyugati oldalán örökzöld
élősövény ültetése.
KZ

lingóztak, két
óra múlva már
sűrűn hullott.
Kovács István
tájékoztatása
szerint fél hatkor
hat sószóró autó
indult el a város útjaira. Attól
kezdve másnap délig folyamatosan,
illetve szükség szerint takarították
a járdákat, utakat. Húsz tonna sót
szórtak az utakra, egyes járófelü-

letekre zúzalékos kővel keverték a
csúszásgátlás miatt. A közlekedésben nem volt fennakadás.
KZ
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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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Kávészünet Kóródi Blanka természetvédelmi őrrel
A természet önfegyelemre, alázatra, az élet tiszteletére tanít
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Asztali számítógépén az év legviccesebb
természetfotója villan fel, amint a három
bagoly közül az egyik éppen kétségbeesetten kapaszkodik vissza társai mellé, mert
lecsúszott az ágról. Beszélgetésünk során
további gyönyörű természeti képek kúsznak a monitorra. Édesapja, Kóródi Sándor
szakmáját tekintve lakatos, de inkább kiváló
gombászként ismerik. Lánya tőle örökölte
a természet szeretetét, a hegy minden ösvényét ő tanította neki. Édesanyja évtizedekig a kőszegszerdahelyi iskolában tanított,
de nyugdíjba már a Balogból ment. Blanka
ugyan Szegeden született, de háromhónapos
korától itt él Kőszegen, mostanra párjával
és kutyájával egy kis családi házban és nagy
kertben, a saját maga által ültetett növények
között. Édesapjával és a másik természetjáróval, Németh Lacival töviről-hegyire bejárták az egész hegyet. Igen sok túrát vezettek,
ahová az érdeklődő kislány is velük tarthatott. Amikor már szabad volt felmenni az
Írottkőhöz, az elsők között voltak. A Bersek
Iskolában sporttagozaton tanult, a Jurisich
Gimnáziumban a biológia speciális osztály
tanulója volt. Kiváló szaktanárainak és szülei mindenkori támogatásának köszönheti,
hogy biológia-testnevelés szakos tanár lett.
A diploma megszerzése után három évig
kollégiumi nevelőként dolgozott. Az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság álláshelye a kiteljesedés lehetőségét csillantotta meg számára. Természetvédelmi őrnek vették fel, mely
sokrétű feladatot foglal magában. A védett
és a nem védett természeti területek őrzése,
ellenőrzése, megóvása a fő feladata.
– Hatósági személyek vagyunk, az ellenőrzésektől, az egyeztető tárgyalásokon át, az irodai munkáig terjed a feladatunk.Van ebben terepi munka,
területkezelés, megfigyelés, kutatási munka és
madármentés is, a gyógyítástól a szabadon engedésig. Az Észak Vasi Területkezelési Osztályon
kilenc főből ketten vagyunk őrök, az osztályvezetővel Harsányi Krisztiánnal. Minden természetvédelmi őrnek saját őrkerülete van, hozzám
tartozik a Kőszegi Tájvédelmi Körzet, valamint Vas
megye északi része Jáktól Nagygeresdig, összesen 49 település. Székhelyünk a Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpont, amelyhez
szervesen hozzátartozik a Chernel-kert. Az állandó kiállításainkon túl időszakos kiállításaink,
rendezvényeink vannak. A Zöld Jeles Napokhoz
kapcsolódóan előadásokat szervezünk, szakvezetéseket, csoportvezetéseket tartunk.
– A környezettudatos nevelést nem lehet elég
korán kezdeni. Hogyan tudnak ebbe e feladatba bekapcsolódni?

– Kiemelt fontosságú számunkra a környezeti
nevelés, a szemléletformálás. A legfogékonyabb
célcsoportjaink a gyerekek. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi iskolákkal, óvodákkal. Gyakran hívnak bennünket egy-egy előadás tartására, illetve
programjainkra mi is várjuk a gyerekeket. Ezek a
találkozások sok mindenre jók, mert eddig megválaszolatlan kérdések kerülnek elő. Sokan nem
értik például, miért viselünk egyenruhát természetvédelmi őrként. A társadalom szinte minden
szegmensével van kapcsolatunk, a Rendőrséggel,

a Katasztrófavédelemmel, aVas Megyei Kormányhivatallal, ahol a Zöldhatóság működik, a Vízügyi
Igazgatósággal, az Erdészeti Igazgatósággal.
Rajtuk kívül civil szervezetekkel, köztük az Írottkő
Natúrparkkal, de magán erdőgazdálkodókkal is.
Egyre több magánszemély kér segítséget vadon
élő állatokkal kapcsolatos problémákkal: harkálykárosítással, denevérekkel, gólyafészekkel,
fecskék fészkelésével. Így nem tesznek tönkre valamit hozzá nem értésből. Fontos a madármentési
feladat is, amit a Chernel-kertben végzünk. Több
mint száz, vadon élő, sérült madarat ápolunk.
Mentőközpont vagyunk, ami azt jelenti, hogy csak
az olyan sérüléseket kezeljük, amikhez nem kell
orvosi ellátás. Súlyos esetekben az Állatkórház
látja el őket. Akiket nem tudunk visszaengedni a
természetbe, azokat itt tartjuk, tápláljuk, gondozzuk. Gyakran születnek egészséges fiókáik, akiket
viszont visszavadíthatunk.
– A látogató gyerekekből tudnak utánpótlást
nevelni?

– Mindig van rá példa.Tavaly szerveztünk természetvédelmi tábort, a kőszegi iskolákban tanuló
gyerekek részére, jutalmul. Sok-sok terep programmal, madármegfigyeléssel. Távcsövet kaptak
és a szakembereink vezetésével madár meghatározást végeztek. Nagy élmény, hogy közel kerülhetnek hozzájuk. Minél fiatalabbak a gyerekek, annál nyitottabbak. A legérdeklődőbbek az

ovisok, az ő érdeklődésüket kell fenntartanunk
az általános iskolában és a középiskolában, ha
megszerettettük velük a természetet, biztosak lehetünk abban, hogy felnőtt korukban óvni fogják
az élővilágot. A természet emberi értékeket erősít,
önfegyelemre, alázatra, az élet tiszteletére tanít.
– A megszállott természetjárók segítségére jól
el van-e látva a hegy útbaigazító, informáló
táblákkal??

– Több is a jelzés, mint kellene, szinte már zavaró az a táblamennyiség, ami a hegyen van.
Újakra nincs szükség, a meglévők karbantartására viszont oda kell figyelni. Mi, természetvédők tudjuk, hogy az egykori elzártságnak is
megvolt a maga előnye, hiszen érintetlen maradhatott a természet. A Kőszegi-hegységbe
évtizedekig nem lehetett feljutni, vagyis a fennmaradt természeti értékek jórészt a határsávnak
köszönhetők. Szomorúan tapasztaljuk néha,
hogy a védett természeti környezetben új utakat
létrehozva terepmotoroznak, quadoznak, vagy
speciális biciklikkel száguldanak a fák között.
Ilyen esetben mint hatósági személy, jogosult
és köteles vagyok helyszíni bírságot kiszabni,
feljelentést tenni. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál tizenegy természetvédelmi őr van,
és ebből öten nők. Minden technikai eszköz a
rendelkezésünkre áll, hogy a helyszínen intézkedjünk. A Kőszegi Tájvédelmi Körzet országos
jelentőségű védett terület, része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetetésű területeket magában foglaló Natura2000
hálózatnak, ahol szigorú szabályokhoz kell igazodnunk. A Kőszegi-hegységben olyan ritka értékek vannak, amelyek máshol az országban nem
fordulnak elő. Ilyen a fehér sáfrány, a hármaslevelű kakukktorma. Láthatunk hegyi ledneket,
alpesi tarsókát és osztrák tarsókát is. Csak itt él
hazánkban az alpesi cickány és három futóbogár
faj. Ritka madaraink közé sorolható a fokozattan
védett fehérhátú fakopáncs, a kis légykapó, hogy
csak néhányat említsek. Kevesen tudják, hogy
számos védett gombafaj és védett mohák is
találhatók a Kőszegi-hegység erdeiben. Érthető
talán, miért is vigyázunk annyira a hegy különleges élőhelyeire. Az élettelen természetet is óvjuk,
a sziklaképződményeket, barlangokat, melyek a
védett denevérfajok számára ideális élőhelyek.
– Rendezvényeik közül, melyiket emelné ki?

– A Miénk itt a rét, madarak és fák napi rendezvény a legnagyobb, 6-800 embert megmozgató városi eseményünk. Az Írottkő Natúrparkért
Egyesülettel közösen rendezzük, idén 11. éve.
Chernel István 1902-ben elsőként rendezte
meg Magyarországon, Kőszegen a Madarak és
és fák napját, e programmal az ő tiszteletére
hagyományt igyekszünk teremteni.
Kiss János
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2018. | 01. | 16.
KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése”
című projekt INDÍTÁSA
Kőszeg Város Önkormányzata a Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra
benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült, a Támogató döntése alapján 150.000.000,- Ft,
100% intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesült.

V Á RO SHÁ Z A

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt átfogó célja Kőszeg város belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének kialakítása, fejlesztése, a település környezetbiztonságának növelése,
a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további vízkáresemények megelőzése érdekében.
A fejlesztés közvetlen célja a belterületi vízelvezetés rendezése Kőszeg város vízkár elleni védelmére, illetve a település vízkár elleni biztonságának
megteremtése. A projekt eredményeként létrejövő fejlesztések folyamatos monitoringja által biztosítható a megfelelő üzemeltetés, a szükségessé váló
karbantartási feladatok elvégzése. Ezáltal hosszútávon biztosítható a település helyi vízkárok elleni védelme.
A projekt specifikus céljai:
– Az elavult főgyűjtő (Puskapor – Auguszt J. utca) bővítésével, kiváltásával az áteresztő képesség növelése, belvárosi elöntések megelőzése érdekében.
– Hegylábi városrészen nyílt rendszerű árkok kialakítása, fogadása, hordalékfogók létesítése, szűk keresztmetszetű csatornák tehermentesítése.
A tervezett beruházás jellege: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése, rekonstrukciója. A beruházás helyszínei: Puskapor u. –
Auguszt J. u; Park és Hunyadi utcák, Hosszúlövészárok dűlő Puskapor – Bajcsy Zs. – Auguszt J. utcai csapadékcsatorna, főgyűjtő.
A projekt megvalósításának időtartama: 2017.06.01-2018.11.30
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Hordalékfogót építenek
A csapadékvíz okozta vízkárok
megelőzése érdekében (TOP2.1.3-15-VS1-2016-000019) pályázatot nyújtott be az önkormányzat, és erre 150 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert.
A tervezett beruházás a belterület
védelmét szolgálja, vízelvezető hálózat fejlesztésével. A 1337/2016. számú kormányhatározat alapján az önkormányzat a belterületi csapadékvíz
elvezetési rendszer fejlesztése, a II.
ütem megvalósítására további 150
millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A katasztrófavédelem kötelezte az önkormányzatot a
Szabó-hegy irányából érkező hordalékmozgás csökkentésére. Ehhez két
hordalékfogót kell kiépíteni. Február
8-án a testületi ülésen elhangzottak

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit: Ribnikár Antalt (108 év), Goda
Lászlóné Gróf Máriát (91 év), Kendik
Gézáné Döbrössi Klárát (91 év),
Szeitz Ernőné Vider Máriát (93 év) és
Rákos Antalné Szabó Ilonát (94 év).

szerint egyiket a Meszes-völgyben,
a másikat a Kenyér-hegy oldalán
építenék meg az idei esztendőben.
Ezt a beruházást az önkormányzat
előfinanszírozással tudja megoldani,
ezért a képviselők az idei költségvetés terhére erre célra 12 millió Ft-ot
szavaztak meg. A hordalékfogók építése elszámolható lesz a pályázatból
kapott támogatásra.

MESTER CENTER Szakkereskedés
Virágföld

Cetelem 0%THM INGYEN
HITEL meghosszabbítva
március 31-ig.

Vetőmagok
Tavaszi virágföld akció
15% árengedménnyel.
Összes rágcsálóírtó
10% árengedménnyel
február 28-ig!

Minőségi friss magyar vetőmagok, metszőollók, ágvágók,
lemosószerek, sebkezelők
széles választékkal kaphatók
üzletünkben.

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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Tervek a Kálvária-hegyről
KÜ LÖ NFÉ LÉ K
8

A képviselők január 25-én hozott
döntése alapján a város pályázatot adott be a Hideg-völgyben és a
Kálvária-hegyen lévő zöldterületek
hasznosítása érdekében. Pozitív döntés esetén a tízmillió Ft vissza nem
térítendő támogatáshoz a tervek
szerint a város hozzátesz további egy
millió Ft-ot, és az eddig alig használt
terület megújul, szőlőültetvény és
gesztenyefák borítják majd be.
Miért döntöttek a pályázat beadásáról? A Kálvária-hegy és annak
környéke a belváros fölé magasodik, a megújult Jurisics térről arrafelé tekintve fontos tájképi értéket
rejt magában. A testületi ülésen
Básthy Béla alpolgármester elmondta, hogy érkeznek a városba
turisták, akik a rövidebb túraútvonalakat választják, és erre kiválóan
alkalmas a Kálvária-hegy és a Hideg-völgy.
Ezt a célt szolgálta a GesztenyeKék
Egyesület. A Koronaőrzési bunkertől indították el táblákkal jelezve a
körtúra utat, amelynek eredményeképpen több turista járta be a kör-

nyéket. Tervezik a kőszegi szőlőt és
a szelíd gesztenyéseket bemutató
információs táblák elhelyezését is.
A pályázat részeként az önkormányzat célja a terület rendbetétele, tájfajta szőlőültetvény és
gyümölcsös telepítése. A szőlő
művelését vállalja a Kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete. A gesztenyés terület gondozására majd a Városüzemeltető Kft.
kap megbízást. Megvalósulhatna a
Hideg-völgyben húzódó közút fel-

Lust-ház
Egy olvasó hívta fel a figyelmet a
hegyoldalban, a Kálvária-hegyen is
meglévő Lust-házakra. Korhadnak,
omladoznak, magára hagyottak a
faházikók. A ’60-es évek végéig
használták a szőlő és gyömölcsös
kertekben a „törekvő”, de szegény
emberek. Reggel kimentek a kertbe dolgozni, az ebédet kihozta az
asszony, aztán pihentek, és dolgoz-

újítása és csapadékvíz-elvezetése.
Kiss Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a meredek domboldalon
a szőlő csak kézi munkával lesz
művelhető. A régi, még meglévő
gesztenyefák mellé ültessenek újakat. Keszei Balázs azt kérte, hogy
azok hazai fajták legyenek, és emlékeztette a képviselőtársakat arra,
hogy a Hideg-völgy sziklafala helyi
védettséget élvez. Plechl Tibor észrevételezte, hogy a Városüzemeltető
Kft. a ’gesztenyeliget’ gondozásával
újabb feladatot kaphat, és ehhez
költségtérítést is kell adni, nemcsak
a munkát. Huber László polgártak estig. A házat
fa alá „ültették”,
hogy árnyékban
legyen. A kőszegi hegy egyik
jellegzetességét
a modern kor
kiölte, de még
jónéhány megmaradt a kertekben. Érdemes
rájuk így is tekinteni.

mester válaszában elmondta, hogy
az elmúlt évben is nőtt a munkák
elvégzését szolgáló költségtérítés.
A városvezető szavai szerint a Hideg-völgy felújítása egy vonzó turistautat eredményez. Básthy Béla
alpolgármester kiemelte, hogy a
borászok elkötelezettek a domboldalon való szőlőművelésre, és arra
is, hogy a múltat, a kőszegi tájat
idéző gyümölcsösök legyenek itt
telepítve. Arról is beszélt, hogy a
pályázat egy tervet tartalmaz, a
meggyőző és jól összeállított indoklás kaphat pályázati támogatást.
KZ
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÷A Gyöp utca lakói levelet írnak
a polgármester úrnak. Azt kérik,
hogy az utca garázssorához mobil lezáró elemeket helyezzenek
el. Hasonlót, mint amely a Tüskevár utcában is van. A Gyöp utcában kialakult gépjármű forgalom
a lakók számára már nem elviselhető, a behajtani tilos táblát nem
veszik figyelembe az autósok. Azt
gondoljuk, hogy a szabályoknak
érvényt kell szerezni, mert a lakosság komfortérzete lényegesen romlik. Különösen rontja a
helyzetet, hogy a Gyöp utca és
Rákóczi utca között egy házat

lebontottak, és ezt a területet telephelyként használják. Ebben a
csöpp zsákutcában nagy teherautók megállnak, nem mennek be a
telephelyre, és ez már a lakosság
szempontjából elviselhetetlen. Az
lenne a nagyon fontos, ha senki
nem hunyna szemet a jogsértések
fölött. A közlekedési táblák figyelmen kívül hagyása jogsértés, és
ehhez nem szabad asszisztálni
senkinek sem. Ezért kérjük a garázssor lezárását, illetve a rendőrség segítését, hogy a közlekedési
tábláknak szerezzen érvényt”.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Távhős lakások lesznek
A Városmajor megújításának részeként a tűzoltóság épülete felett lévő 16 db – önkormányzati
tulajdonban lévő – lakás fűtését
távhőszolgálatással lehet megoldani. Február 8-án a képviselők arról
döntöttek, hogy megállapodást
kötnek a Cothec Kft.-vel a lakásokhoz – hőmennyiségmérő órával el-

látott – csatlakozási pont kiépítése
érdekében. Ennek költségét a kft.
magára vállalta. Része a megállapodásnak az is, hogy a város 15
éven keresztül a lakások fűtését
távhőszolgáltatással oldja meg. A
lakásokban a fűtés belső szerelése
a város feladata, ennek tervezett
költsége 9,4 millió Ft.

A KT U Á LI S

Kérés
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Mindezeket Keszei Balázs mondta
el január 25-én a képviselő-testületi ülésen.
Lejegyezte: KZ

Szobor – banán – antikvitás
A Petőfi téren megépített új parkaló
mellé január 17-én visszakerült
„Fiú diszkosszal” alkotás, amelyet
a városlakók mezítelen szobornak
neveztek el. Két évet állt, vagy inkább feküdt több részre törve.

2015. október 26-án éjfél tájékán
a Liszt Ferenc utca irányából a Lóránt Gyula Sporttelep felé haladt
egy Opel gépkocsi. Letért az útról
és a menetirány szerinti bal oldalon lévő diszkoszvető szobornak
ütközött. A betontalapzata kifordult a helyéről, a szobor ledőlt és
darabokra tört. A rendőrségen az
autós elismerte felelősségét, majd
erről 2017-ben az önkormányzat

számára megküldte a károkozói
felelősségét elismerő nyilatkozatot,
amellyel vállalta és finanszírozta is
a felújítást.
A szobordarabokat a Városüzemeltető Kft. telephelyén őrizték,
majd a Petőfi téren, a benzinkútnál épült parkolók kialakítását
követően Gencsapátiba szállították
Ferencz Ádám kőfaragó mester
telephelyére. Itt született újjá a
„Fiú diszkosszal” szobor, azóta
visszakerült a helyére és vált a tér
díszére. A kép 2018. február 9-én
14.45 órakor készült. Valaki előbb
ért oda, mert a szobor lábához tette
a frissen elfogyasztott banán héját.
KZ
Ilon Gábor a Kőszeg és Vidéke
2017. januári lapszámában
(15. oldal) írt a szobordöntésről, akkor is közzétettük
az épségben lévő szobor
fotóját. Az írás szerzője így
fogalmazott:
„Ez a Garami László szobrászművész által 1968-ban
készített, a város tulajdonát
képező ÷Fiú diszkosszal”
mészkő szobor. A mezítelen
fiú alakja az antikvitás klaszszikus sportágára, a Kr. e. 5.
században élt athéni szobrász, Müron bronz alkotására
utal. Elhelyezése évtizedekkel
ezelőtt okosan, a sporttelep
közelében történt.”

A Liszt Ferenc utcában épül a tűzoltóság új épülete a már egy évtizede
meglévő, szerkezetkész garázsok mellé. Február második hetében már
magasba emelkedtek az igazgatási, szolgálati épület falai.

Rövid hírek
Kihelyezett ülés
Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Egészségügyi és Sport Bizottsága a februári ülését az SOS
Gyermekfaluban tartja. Az erről
szóló felkérés a gyermekintézmény
vezetőjétől érkezett. A Pénzügyi,
Jogi és Rendészeti Bizottság pedig áprilisban a Jurisich Gimnáziumba helyezi ki az ülését. Január
25-én Huber László polgármester
elmondta, hogy a bizottságok a
Városházán kívül tárgyalhatják az
aktuális napirendi pontokat. A ko-

rábbi években a testület a felújított
Keresztkút II. turistacentrumban
tartotta meg az ülését.
Tévéadás
Január 12-én az M1 tévécsatorna
Kőszegen vette fel a Kék Bolygó
természetvédelmi műsorát. A tévések Kerekes Sándornak, a FTI
kutatójának kérésére forgattak a
városban. Az adást január 22-én
láthatták a nézők, illetve online is
megtekinthető.
(Február 26-án a Kék Fény Étteremben Kerekes Sándor tart előadást a Tudomány a kocsmában
sorozat részeként. /29 old./)
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719

1999

Ft
kg

399

Ft
kg

399

Ft
cs

Pák-To Friss Tojás
Babati Lecsókolbász

229

Ft
db

Tolle ESL Tej

2,8%, 1 l

259

Ft
db

Coop
„B” minőségű Rizs
1 kg (Co-op Hungary Zrt.)

2018. 02.15-02.17.

1.199

Ft
kg

459

Ft
kg

Csirkeszárny

előhűtött vagy fagyasztott

499

Ft
kg

179

329

Ft
db

hűtött Desszert
T1x30, 35 g, 4829Ft/kg

Natúr, 8 Cikkelyes, több ízben
140 g, 2350Ft/kg

1,5%, 1 l

199

Ft
db

Eduscho Dupla
vagy Wiener Extra kávé

őrölt 250 g, 1916Ft/kg

Ft
kg

Sertés apróhús

179

Ft
db

Hell Energiaital
0,25 l, 796Ft/l

899

Ft
db

Kinder Maxi King

Medve Sajt

Farmer Uht Tej

479

169

Ft
db

dobozos
4,3%, 0,5 l, 358Ft/l

899

Ft
kg

119

149

Vöröshagyma I.o.

329

Ft
db

Tena
Napraforgó Étolaj

Szatmári Finomliszt
Bl-55, 1 kg

Ft
db

Ft
db

1l

899

Ft
db

Törley Pezsgő
Charmant Doux
vagy Muscateller Édes
0,75 l, 1199Ft/l

499

Ft
kg

előhűtött vagy fagyasztott

Ft
db

Tic Tac
Fürtös Paradicsom I.o.

500 g, 798Ft/kg

Csirkecomb egész

előhűtött

Ft
kg

109

Kõbányai Sör

Sertés Lapocka

70%, előhűtött

Rama
tégla margarin

M-es méret, 10 db
53g/db, 39,90Ft/db, 750,12Ft/kg

Pick Borjú Párizsi

Kaiser Frankfurti virsli

Ft
db

Gru3 Banán + Mandarin Mix
18 g, 8278Ft/kg

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

259

Ft
db

Zewa Deluxe
papírzsebkendő

Normál vagy Kamillás 90 db, 3Ft/db
(Essity Hungary Kft.)

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.

2018. 02.22-02.24.

AKCIÓS IDŐSZAK: 2018.02.14-02.27.

KŐSZEGI AKCIÓ

Másodszor is páratlan
A feltörekvő borászatára büszke
Kőszeg új ízekkel ajánlkozik a közvélemény figyelmébe. A februári
II. Páratlan Párlatnap nemcsak a
kóstolásra adott ürügyet és lehetőséget, hanem arra is, hogy felmérjük égetett italaink minőségét. Fantasztikus mennyiséget, 152 mintát
adtak le a nevezők, akik különféle
címek elnyerésére is számíthattak,
miután Rátz Mónika vezetésével
a zsűri döntött. Az ágyúlövéssel
„startoló” rendezvény érdekessége
volt az a mázas agyagedény, amely
– úgy tudjuk – hazánk területén az
eddig ismert legrégibb, 500 éves

párlatkészítésre alkalmas eszköz. (A
szakmai előadásokkal gazdagított
program nem nélkülözte a kondéros ízeket és a muzsikaszót sem.)
Az ünnepi aktus a Magyar Pálinka
Lovagrend tagjainak bevonulásával kezdődött a Jurisics-várban
február 3-án. Jelenlétükkel a tiszta
ital presztízsét kívánták növelni.
Az érdeklődő vendégek megtapasztalhatták, hogy nincs azzal a
presztízzsel semmi gond, ha minőségi ital kerül a poharakba. Az
országos szervezettségű lovagrend
felvállalta a párlatok népszerűsítését, akik karitatív tevékenységet is

2018. FEBRUÁR 20.
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folytatnak, és a hagyományőrzésre
is hangsúlyt fektetnek. A jelenlévő
tagok sorában ott voltak a „hazai pálya” képviselői is. Dumovich
István plébános (Horvátzsidány)
és Reményi Tibor (Velem) képviselte szűkebb hazánkat, tudtuk
meg Barabás Attilától a lovagrend
nagymesterétől, aki szintén kőszegi
származású.
Halász János, a Hungarikum Bizottság tagja, a Városok és Falvak
Szövetségének az elnöke, a Páratlan Párlatnap egyik atyja hangsúlyozta: A szövetség „a közösségi
egymásra találás” egyik fóruma, a
pálinka pedig egy megfelelő „eszköz”, hiszen múltja, kultúrája és
ereje is van.

Ágh Péter országgyűlési képviselő
így fogalmozott: „Ha pálinkával
foglalkozunk, az a hazaszeretet egy
formája is. Azt az italt készítjük el,
amire az őseink is büszkék voltak,
és abban bízunk, hogy a következő
nemzedékek is büszkék lesznek rá”.
Az első Vas megyei pálinkaverseny
gondolata 2009-ben vetődött fel.
Kőszegen idén a második alkalommal vetették össze a páratlan ízeket
és aromákat. Nyolc kategóriában
nevezhettek a versenyzők. A Jurisics-vár pálinkája – a verseny legjobb pálinkája: Lunczer Pálinkaház
Kft. Cigánymeggy pálinkája lett. (A
részletes eredmények www.koszeg.
hu honlapon.)
Tóthárpád F.

Köszönet

érkezők csak annyit tudtak mondani, hogy valaki megtalálta a kőszegi OTP-fiók előtt, és leadta a rendőrségen, de a becsületes megtaláló
ismeretlen maradt. Mné B.J. ezúton
köszöni meg a segítőkész embernek a jó szándékát, és a rendőrök
gyors intézkedését.
(A szerkesztőség Mné B.J. elérhetőségével rendelkezik.)

2017. november 21-én az esti
órákban Mné B.J. elveszítette a jogosítványát. A reménytelenségben
azon gondolkodott: vajon hol keresse. Aztán még aznap este csengettek a rendőrök, a kezükben ott
volt az elveszettnek hitt okirat. Az

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK
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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

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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Farsangfarka képekben
2018. február 13.
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Új PeugeoT 308

augMenTed TechnOlOgy1

FA R SA NGFA R KA
MOST fix kaMaTOzáSú

0% THM

finanSzírOzáSSal!2
1
Kifinomult technológia.
2
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a hivatalos Peugeot-márkakereskedőknél, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot. A finanszírozás forintalapú, fix kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést
eredményező, zártvégű, pénzügyi lízingkonstrukcióban történik, melyhez a Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötnie, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt.
mint Finanszírozó lesz. A konstrukcióban a futamidő minimum 36 hónap, maximum 60 hónap lehet, míg a maximális
finanszírozási összeg nem lehet több mint 3 millió forint. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik.
A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A megadott 0% THM-érték tájékoztató jellegű. A teljes
hiteldíj mutató (THM) kiszámítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján történt. A THM meghatározása az aktuális szerződéskötési feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A tájékoztatás szerinti finanszírozás 2018. január 5-től visszavonásig érvényes.

Az új Peugeot 308 modell vegyes fogyasztása: 3,6–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 94–120 g/km.

Iniciál Autóház Kft. 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/665-61-12; www.inicial.net

KŐSZEGI ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Szeretne klasszikus 2, vagy 3 műszakban
napi 8 órát dolgozni? Szeretne szabad hétvégét?
Szeretne biztos, bejelentett munkahelyet?
A Galvano-Tech Kft. a következő pozícióba keres határozatlan időre alkalmazottakat:

GALVANIZÁLÓ MUNKATÁRS
munkakörbe
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Feladat:
– Gyártósoron alkatrészek felrakása és leszedése
– Galvanizáló gépsor kezelése
Elvárások:
– Jó fizikai állapot
– Alkalmazkodó készség
– Többműszakos munkarend vállalása
Előny:
– Hasonló munkahelyen szerzett tapasztalat
Jelentkezéseket várjuk az alábbi elérhetőségeken:
• 9730, Kőszeg, Alsó krt. 22/C helyszínen
• telefon: 06-20-746-8803
• e-mail: szabo@galvanotech.hu

2018. FEBRUÁR 20.

Költöztek a bokszolók
A Fitt-Box Ökölvivő Egyesület sportolói január 29-től új telephelyén,
Malomárok út 2. (Elixir Fitness) lévő
csarnokban folytatják a versenyekre
való felkészülést. Az önkormányzathoz eljuttatott levélben visszaadták
a várostól kapott, a Petőfi téren lévő
épületre vonatkozó, bérleti díj nélküli használati jogot. Február 2-án
Varsányi Áron elnök az új edzőteremben tartott edzés közben szakmai okokra hivatkozva indokolta a
költözést. A Petőfi téren nagyon kicsi volt a hely a sportolók számára.
Az egyesület szakmai stábja hosszas
fontolgatás után decemberben dön-

tött a költözés indokoltságáról. Az
erről való gondolkodás egy hónappal korábban kezdődött, mert
tudták, hogy az év végétől a TEVA
ebben az épületben megszünteti
a gyógyszerlogisztikai központját.
A sportolók a költözést január
közepén kezdték, de maradt még
feladat februárra is. Tervezik az
új helyen a nyílászárók cseréjét, a fűtés korszerűsítését, és
egy kisebb belépő kialakítását
a futóedzések érdekében. Mindezt
városi közreműködéssel pályázati
pénzekből kívánják megvalósítani.
Kérdésünkre elhangzott: a bérleti

Nem ütött

páromat akarom kimenteni. Időközben a biztonságiak határozottan megszüntették az atrocitást, a
támadásban résztvevőket kiküldték
a teremből. A párom bent maradt,
odamentem hozzá, hogy megbeszéljük, mi történt. Majd egyedül
kimentem az iskola elé, talán egy
perc múlva ott volt a veszekedő
lány a párjával és a két testvérével.
Ott kint lezajlott újabb konfliktusról csak vallomásokból értesültem,

Az országos média alaposon kiforgatta a január 20-án, a farsangi
bálon történt atrocitásokat. Az egyik
sikeres sportoló nevét besározták. A
„kukába dobott levelek” hír után a
bulvársajtó szalagcímekkel színre
dobta, hogy Hámori Ádám verekedett. A sportoló február 2-án feltett
kérdésünkre így nyilatkozott:

díj növeli az egyesület fenntartási
költségeit. Csak március végéig
a versenyeken való részvétel –
utazás, szállás – költsége eléri a
kétmillió Ft-ot. Az egyesületnek
a szűkösebbnél is szűkebb, a kisebbnél is kisebb a pénzügyi területen a nyújtózkodási lehetősége.
Alkalmanként három–hét sportoló
indul el egy-egy távoli városba a
3–4 napos versenyre. Érmeket,
pontokat hozó versenyekkel tudnak
a bokszolók Európai vagy Világbajnokságokra kijutni. Az elszánt,
kitartó sportolókat nem érheti hátrány. Amikor felállnak a dobogóra,
Kőszeg nevét is értékesebbé teszik.
Az egyesület sportolói az alakulásuk
évétől (2009) kilenc – európai vagy
világbajnoki – érmet szereztek. Kiváló teljesítmény! Ennek egyik elismerése, hogy Kőszeg Régió Köz-

OB-érmek

– A párom egyik barátnőjével tán-

coltam. Az egyik pillanatban arra
lettem figyelmes, hogy tőlem úgy
öt, tíz méterre veszekedés zajlik, és
közbelépnek a kidobók. Azt is láttam, hogy ott van a párom is, akivel
évek óta együtt vagyok, és az hölgy
is, aki táncolás közben rátámadt a
barátnőmre. Nekirohant, és rugdosta. A verekedő lány egy korábbi
ismerősöm volt. Indultam volna a
konfliktus helyére, de az édesanyámnak egyik volt munkatársa
felém lépett, hogy semmiképpen
ne menjek oda. Én mondtam neki,
hogy nem akarok balhézni, csak a

abban részt nem vettem, és határozottan állítom, amit a rendőrségi
jegyzőkönyvbe is elmondtam, hogy
nem ütöttem meg senkit sem. Az
elcsattant pofont sem láttam. A három lányt és fiút tereltem ki a parkoló felé, nem kell verekedés, balhé
indokkal. A legfurább az, hogy a három lány és fiú is azt vallotta, hogy
én vágtam fejbe, és a lányokat is
megtámadtam.
Úgy tudom, talán bocsánatkéréssel, a feljelentés visszavonásával
rendeződik az értelmetlen tettek
alapján kialakult helyzet.
KZ

Magyarország Fedettpályás Újonc
Atlétikai Bajnokságát (13 évesek)
2018. január 27 – 28-án rendezték
Budapesten a BOK Csarnokban. A
versenyen a Szombathelyi Sportiskola színeiben indult Iker Natália
(fotó) a Béri Balog Iskola tanulója,
aki nagy hátrányt jelentő rajthelyről,
nagyszerű futással ezüstérmet szerzett. A remek eredményben benne
van Lengyák György és Kamarás
Ákos edzők, valamint Gérnyiné
Prácser Kinga és Szalai Miklós nevelőedző munkája is.
A Sportiskola 4x200-as váltója
8. helyezett lett benne két kőszegi futóval, Iker Natáliával és Róka
Borával.
A következő hét végén megrendezett Magyarország Fedettpályás Serdülő Atlétikai Bajnokságán újabb
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ponttá vált a szakszövetség döntése
alapján. Itt edzőtáborozhatnak a
távolból érkező bokszolók.
Február 2-án, az esti órákban
több sportoló tartotta edzését. A
ringben Ambrus Viktória, a Junior Európabajnokság bronzérmese
küzdött, gyakorolt a sikeres sportpályafutását már befejező Németh
Gáborral. Ahhoz, hogy a kőszegi
bokszolók eredményesek legyenek,
szükség van – Bödei Gábor, Gombás János, Marádi Takács Péter,
Nemes Erik, Varsányi Áron alkotta –
szakmai, támogató csapatra.
A Fitt-Boxosok egyre több civil,
közéleti szerepet is vállalnak. Az
Ostromnapok meghatározó résztvevői lettek, az idei rendezvényen
a török és magyar válogatott küzd
meg egymással a Fő téren. Március 19 – 22. között az Írottkő Hotel
aulájában állítják fel a ringet, ahol
12 – 20 ország mintegy 200 bokszolója sportcsemegében részesíti
a nézőket. Az egyesület a Magyar
Ökölvívó Szakszövetséggel együtt
rendezi meg a versenyt. A belépési
díjakat a beteg gyermekeket támogató Myrtill Alapítvány számára
ajánlják fel.
Az egyesület nyitott: szeretettel
várnak edzéseiken mindenkit, kicsiket és nagyokat ismerkedni a
sporttal, megízlelni a versenyzés
izgalmát.
Kámán Z

SPO RT +
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kőszegi versenyző ért el kimagasló
sikereket a Szombathelyi Sportiskola színeiben. Németh Mihály Márk
300 méteren 6. helyezést ért el,
majd a második versenynapon, 800
méteren ezüstérmesként állhatott a
dobogóra. Edző: Lengyák György és
Kamarás Ákos.
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Egyedi nyitótánc

Vakargatta a fejét

Február 3-án a bálozókat a BEJÓ Táncegyüttes lányai történelmi
táncokra tanította. Az Egyházi bál
részvevőinek egyik maradandó élménye lett az a néhány perc.
A Balog iskola étkezőjében tartotta az egyházközség a közösség erősítése céljából második
alkalommal a szórakoztató estet.
„Egy közösség erejét mindig az
összefogás adja” – fogalmazta
meg Harangozó Vilmos plébános
a bált megnyitó szavaiban. Arról
is beszélt, hogy „három együt-

„A város többet kap az iparosoktól,
mint amennyit adni tud” – mondta
Huber László polgármester január
27-én a Kőszeg és Vidéke Ipartestület által rendezett bál megnyitóján. Kiemelte a városi rendezvények sorozatát, amelyeket az
iparosok nélkül alig lehetne megrendezni, hiszen „vállukon viszik a
város ügyeit”.

a főszervező, Pócza Zoltán az iparosok éves programjaiból adott át
szokatlan helyzeteket bemutató fotókkal egy ízelítőt. Éjszaka minden
tombolaajándék gazdára lelt. Az
ötezer forint értékű utalványokból
kettőszázezer Ft-ért lehet étkezni
különböző vendéglőkben. Az összes
tombolatárgy értéke meghaladta a hétszázezer Ft-ot. Szokatlan

Ezen az estén a kötetlen szórakozás váltotta fel az iparos munkát.
A lovagtermet megtöltötték a fehér
asztalok, amelyekre svédasztalos menüt szolgált fel az Alpokalja Étterem. A kiszolgálás gyors
volt, de a vendégek érkezésére
várni kellett. Érdemes volt a Hajnalcsillag fergeteges nyitótáncát
megtekinteni, ennél már csak a
palotás volt a látványosabb, olyan
„csillagos”, amely tőlük már megszokott. HayDmStreet zenekar hajnali háromig tartotta a porondon
a táncosokat. Zenekari szünetben,

volt a főnyeremény, a 200 kg-os
kőszegpatyi vágásérett disznó. A
szerencsés nyertes vakargatta a
fejét, majd egy hét múlva átadta
a nyereményét az iparosok közösségének, ahova ő is tartozik. Aztán
február 10-én böllérkésre fogták a
főnyereményt, azzal a húsdisznóval
együtt, amelyet Kollarits Kornél
ajándékozott a csapatnak. Kolbászra, sonkára szükség lesz egész évben az iparosok szereplésein. Talán
először, március 3-án a Lukácsházi
Böllérversenyen. (28. old)
KZ

képző lépések közben a kantinban pihentek meg a katonák. A

produkció volt a bál csúcspontja,
a kezdet a nyolcadik osztályosok
elismerésre méltó keringője.
Egyik szünetben a Dance Jam
táncosai az érmekkel díjazott koreográfiákból mutattak be egy
csokorra valót, ahogy ez már tőlük
megszokott.
A batyus bált a szülői munkaközösség rendezte, a vendégeket
sütivel és bóléval fogadták a tornacsarnok bejáratánál.
A táncra hívó zenét a Tricolor zenekar szolgáltatta. A szülői munkaközösség által szervezett rendezvény bevétele a Balog iskola
diákjait támogatja.
KZ

tes ajándékoz meg bennünket
egy-egy műsorral. Fogadjuk
őket olyan szeretettel, ahogy
ők készültek erre az estre”. És

a „hazai pályán” elsőként léptek
színpadra a Dance-Jam táncosai.
A több díjat nyert „Fekete szív” és
a „Szürke képzetek” okkal érdemelték ki a tapsot. A Hajnalcsillag táncosai nemcsak közös fotót

készítettek Csaba atyával, hanem
együtt járták, kezdték el a palotás
nyitótáncot.
Elhangzott, hogy „itt mindenki
kap valamit”. A bál pozitív bevétele a Jézus Szíve-templom
felújítását szolgálja. A 120 db
tombolatárgy a jószándékú emberek támogatásának az eredménye.
Kisebb-nagyobb csomagok sorakoztak a pulton, köztük egy Ford
EcoSport autó hétvégi használatra
vonatkozó ajándék a Strauss Autószalon (Szombathely, Zanati út
58.) jóvoltából. Szlávich László
csapata készítette az ízletes vacsorát, és ehhez a Frank Borászat, valamint Harangozó Vilmos plébános
somlói hegyéről származó borral
lehetett koccintani két tánc között.
Az éjszaki zenét hajnali háromig
a Vlasits György harmonikás és a
Tulipánt zenekar szolgáltatta.
KZ

Hibázott a honvédség
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Mert nem mentek el toborozni január 27-én a Balog bálba.
Díszes ruhába öltözött katonákat,
sőt katonalányokat is verbuválhattak volna néhány évre, de erre az
éjszakára biztosan. Így aztán csak
a közönséggé változott bálozók
szórakozhattak a látványos produkción negyed órán át az iskola
tornacsarnokában. A tanárok és
a szülők csapata menetelve érkezett a sportcsarnokba, katonásan
pörögtek a parketton. Még egy
terepjáró is előkerült a színfalak
mögül. A fárasztó tánc- és a ki-
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Tengerészek és kalózok

A báli szezont zárta

Takarítottak a tengerészek, külső megjelenésükkel riasztgattak
a kalózok, közönség elé lépett az
ugyancsak „daliás” termetű hableány a szépségét mutogatva. A
bálozók hada tapsolt, amikor a
farsangoló szülők és tanárok is
fitogtatták tánctudásukat a XVIII.
Bersek bálon. Nem történt más
január 27-én, mint folytatták a
hagyományokat Dr. Nagy László EGYMI dísztermében tartott jó
hangulatú rendezvényen. Cél volt
az is, hogy a bevételből a bersekes
diákok tanulmányi versenyeit, táborozását támogatni tudja a szülői
munkaközösség.
A Bersek iskola és BE-JÓ Tánc-

Február 10-én a farsangi szezont
Concordia-Barátság Énekegyesület által rendezett bál zárta. A 159
éves múlttal rendelkező kórus lovagtermében várta a vendégeket,
az énekkar tagjai pezsgővel fogadták az érkezőket. Huber László polgármester, a bál fővédnöke

alapozta meg a hangulatot. Szilágyi Imre elnök a kórus nevében
virágcsokorral köszöntötte dr.
Virág Máriát, az énekkar dalosát
a kerek esztendős születésnapja
alkalmából. Kiss Márton Ifjúsági
Príma díjas zongorista a „Happy
birthday”
zongoraváltozatával

megnyitó beszédében a kórus civil
mozgalomban betöltött aktivitását
hangsúlyozta. Reményét fejezte ki,
hogy a vendégek jól szórakoznak
a „Bálok, bálján”. Az énekesek az
Abba együttes két világslágerének – a „Mamma mia”-nak és a
„Money, money, money” – többszólamú, énekkari feldolgozásával

kedveskedett az ünnepeltnek,
majd a zongoraművész virtuóz
játékával elkápráztatta a báli közönséget. A nyitótáncot követőn
bőségtálakat kínált az Alpokalja
Étterem. A Spectrum Zenekar kiváló zenéjére hajnalig teltház volt
a tánctéren.
HT

Farsang van
Kőszegdoroszló: „Farsang van,
farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!” – ezzel hívta bálba a
színjátszókör a lakosságot. A hagyományos, zenés farsangi mulatságot február 3-án tartották jó
hangulatban. Sorra vonultak fel
a jelmezesek: bohócok, pillangó,
madárijesztő, tűzoltó régen és ma,

együttes egybeforrt, a táncos
lányok nélkül alig van városi rendezvény, iskolait nem is lehetne
megtartani. A reneszánsz nyitó
tánccal kezdett a fiatalabb csoport,
majd az első zenekari szünetben
látványos koreográfiákból álló produkciót mutattak be az országos
bajnoki címekkel rendelkező, profi
táncos lányok. Csak erre az időszakra volt szabad a tánctér, mert
az rendszerint zsúfolt volt. De hát
táncolni mentek a bálozók, hajnalig ott is maradtak. Ehhez a zenét
a Kócos Ördögök szolgáltatták,
és már csak ráadás volt az Arany
Strucc Étterem pompás vacsorája.
KZ

szerzetes és az apácák, tiroli család,
sherif a szüleivel, indiai hölgy, Bódi
Guszti és a Fekete szemek, Boney
M., Jack Sparrow, jégvarázs-Frozen,
királykisasszony a szakácsával, és a
méhecske. A színjátszókör férfi tagjai ismét színre léptek, egy „húzós”
produkciót adtak elő, a lányok a
pogányi élet egy részletét mutatták be. Volt minden és meglepő, az
természetes volt, hogy hajnali ötig
mulattak.
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Jótékonysági batyus bál
Február 3-án tartotta a Dr. Nagy
László EGYMI a hagyományos Jótékonysági bált. Az iskola elegáns
dísztermét alaposan megtöltötték
a vendégek. A batyus táncestre
bőséges programot terveztek a
rendezők. Profi műsort produkált
az ARTariff csoport, ismét kimagasló látványt nyújtottak az Eu-

rópa- és világbajnok Bánhegyi
lányok, Adrienn és Kata. Söre Péter
BMX-bajnok kerékpár és ChirWhill
karika bemutatóval kápráztatta el
a vendégeket.
Az intézmény dolgozóiból verbuválódott „hastáncos” csapat is kitett
magáért, okkal érdemelték ki a
tapsot. Jogos a kérés: „Jövőre, veletek, ugyanitt”, mert
akkor is lehet majd
a bevételt a diákok
javára fordítani. Az
idei bálon a tombolára és belépőkre fizetett díjakat
a diáknap megtartására fordítják. A
rendezők ezúton is
köszönik az ajándékba kapott tombolatárgyakat.
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Lukácsháza hírei

VIDÉK
16

Január 24-én a képviselő-testület
ülésén a civil szervezetek számoltak
be a 2017. évi tevékenységükről, és
megfogalmazták az idei terveket. A
Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete, a Lukács-házi Boszorkányok
Egyesülete, a Nyugdíjas Klub, a
Polgárőr Egyesület, a SCHOTT Lukácsháza SE és a Gyöngyös Pinka
Répcementi Polgári Egylet és a
Szent Márton Templom Kórusa a
településért végzett munkájukat
emelték ki. A képviselő-testület
nevében Virág János polgármester
megköszönte a civilek tevékenységét, és okkal bízik az idei évben
végzett aktív munkában is.
Január 27-én a Közösségi Házban
tartotta a „Közösségi Kultúráért”díjjal
kitüntetett Gyöngyösfalui Szent Márton Templom Kórusa a hagyományos
farsangi rendezvényét.

Január 29-én a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó nyolc
település képviselő-testülete tartotta meg az együttes ülését. A
napirendi pontok között szerepelt
a Gyöngyház Óvoda, Bölcsőde és
Konyha, valamint a Hivatal költségvetése. A képviselők elfogadták
a 2018. évre vonatkozó Belső
ellenőrzési tervet, és a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról tartott beszámolót.
A Közösségi Házban február 3–
4-én rendezték meg Lukácsháza
Egyéni Sakkbajnokságát. A 12
versenyző nagy taktikai csatákban
küzdött meg egymással. Eredmények: 1. Kunovits Gyula; 2. Gyarmati József; 3. Bencsik Zoltán. A
hölgyeket idén is Bodorkós Józsefné képviselte.
Február 3-án farsangolt a Nyug-

díjas Klub. Számos egyéni és
csoportos jelmezes produkcióval
lepték meg egymást, hajnalig táncoltak, a talpalávalót Németh Róbert szolgáltatta.
Február 10-én az Önkormányzat
külön buszt indított Szarvaskendre,
a Böllérversenyre, ahol a Pincés
kemencés gazdák és a civil segítők
vendégként szereztek gasztronómiai tapasztalatokat.
Február 10-én a Közösségi Házban tartotta a SCHOTT Lukácsháza
SE éves közgyűlését. Az elnökség
beszámolt az elmúlt év szakmai és
gazdasági tevékenységéről, megfogalmazták a 2018. év szakmai és
pénzügyi terveit. Nagy érdeklődést
váltott ki a várható fejlesztésekről
szóló beszámoló, amelyet Bolfán
Tamás elnök ismertetett.
A képviselő-testület február 14én tárgyalta a település 2018. évi
költségvetését. Meghatározták az
idei feladatokat, és döntöttek a ter-

vezett fejlesztésekről.
Február 24-én a Közösségi Házban
rendezik meg a Kistelepülések Vas
megyei Sakk Csapatbajnokságát.
Február közepén végfázisba
kerültek V. Pincés Kemencés Böllérverseny előkészületei. A tavalyi
győztes, Gyöngyösfalu csapata a
szőlőhegyi kilátónál várja a vendégeket. Új települések is a verseny
részvevői lesznek: Ikervár mellett,
Lukácsháza
testvértelepülése,
az erdélyi Csíkkozmás csapata is
vállalta a böllérkedést. A rendezvénysátort a kilátóval szemben lévő
területen állítják fel. Az érdeklődők
igény szerint falatozhatnak, ha
megváltották a belépőjegyet.
Elkészült a Gyöngyösfaluban
megvalósuló melegítő, tálaló
konyha és étkező kiviteli terve. A
közbeszerzői pályáztatást követően
a kivitelezés várhatóan március végén indul.

Színjátszás éve lesz

Korosodó gazda

Bozsokon a 2018-as esztendő a
színjátszás éve lesz a helyi kulturális egyesület elhatározása lapján.
Január 27-én a 10 éves Bozsoki
Kökörcsin Egyesület ünnepi közgyűlését a Csúzli Színjátszó kör felnőtt csoportja nyitotta meg egy kabaréval. A közgyűlésen öt új taggal
gyarapodott az egyesület, és az éves
programokba bekerült egy régóta
tervezett színi előadás is. 1943-ban
a bozsokiak szereplésével, a Szent
Anna-templom kertjében mutatták
be az Akárki című, moralitás vizsgáló előadást. Az egyesület idén újra
színre viszi a darabot, és márciustól azért dolgoznak, hogy az álom
megvalósuljon.
Február 10-én tartották a Bozsoki

Kőszegfalva: Január 27-én sváb
módra tartott böllérkedésen 255
kg-os disznót dolgoztak fel az esti
vacsoráig. A nyolc plusz kétfős
csapat kora reggel csapra verte
a polgármester pálinkáját, a Közösségi Ház előtt a kondérokban

faluból érkeztek vendégek, olyanok
is, akik egész évben támogatják a
helyi rendezvényeket. Ők együtt
vacsoráztak a partnertelepüléséből,
Piringsdorfból érkezett küldöttséggel. A szervezést, lebonyolítást
végző Kőszegfalvi Baráti Kör meg-

forrt a víz, amikor meghozták a
Kőszegpaty felső részén gondozott
hízót. Gyantázták, mosták és borotválták a disznót, majd a rendfán
kettévágták, a darabolást már a
berendezett konyában végezték el.
Hurka, kolbász és hús jutott bőven
az éhezőknek napközben és este. A
jó munkát hosszantartó vacsorával
fejezték be, ahova már nemcsak a

hívta, visszahívta a horvát nemzetiségi önkormányzat képviselőit az
esti kóstolóra.
A feldolgozott disznót öt km-ről
hozták, a faluban négy helyen
tartanak hízót. A korosodó gazda,
Szántó Márton két malacot etet
egy éven át, hogy elérje a 150 kgos vágósúlyt.
KZ

Farsangot. A Bozsoki Sport Egyesület bálját Hodics Andrea főszervező
igazi összefogással létrejött vidám
estként értékelte. A gyermekek jelmezversenye nagy feladat elé állította a zsűrit. A Kerekes Cukrászda
jóvoltából mindenkinek jutott torta
és sütemény az eredményhirdetést
követően. A gyermekes családok
buliját a helyi színjátszók tréfás
előadása követte, színre vitték Széles Tenyerű Fejenagy, Szemérmetes
Erzsók, Amazontermészetű Márta
és a többiek című darabokat, és
könnyeket hullató nevetésbe torkolt egy-egy jelenet. A bozsoki
focisták és a bálozók tánccal és
tombolasorsolással búcsúztatták a
telet, zárták le a farsangi időszakot.

2018. FEBRUÁR 20.

Kezdődnek a beruházások Dé-dé, Bá-bé
Cák: Nagy terveket szőttünk az
elmúlt esztendőben és 2018-től
valóra válnak az álmaink. Kilenc
kisebb, nagyobb pályázat beadásával céloztuk meg a tervek
megvalósítását. Ezekből mostanra
négy realizálódott, és elkezdhetjük az építkezéseket. Egy-egy pályázatot nem csak megírni, majd
elnyerni kell, hanem a kivitelezés
is sok gondot okoz. Most érezzük
csak igazán a szakemberek hiányát. Elkezdtük az orvosi vizsgáló felújítását, amelyhez 750 ezer
Ft-ot nyertünk, megkezdhetünk
egy újabb belterületi útszakaszt
felújítását 1,6 millió Ft támogatás
felhasználásával. Rövidesen útjára indul az alpannonia pályázaton
nyert 9 millió Ft pályázati pénz felhasználása. Többek között megépül
egy turisztikai információs pont a
Pincesor szomszédságában. A „Digitális jólét” jóvoltából fejlesztjük az
informatikai eszközeinket. A csapadékelvezetési rendszer fejlesztése

Kőszeghegyalján
megnevezésű
állami beruházásból 30 millió Ft
felhasználásával javítjuk ki a területünkön lévő hiányosságokat.
Mindebből megújul az Övárok, felújítjuk az átereszeket, helyreállítjuk
a játszótéri partszakadást és a kerékpárút első részét.
Az őszi szélviharok több kárt okoztak. Februárban megkezdődtek a
favágások. A káresemény rávilágított arra a feladatra is, hogy az
elöregedett fákat ki kell vágni, és
ezzel megelőzhetjük a nagyobb
károkat. A kivágott fák pótlása a
terveink között szerepel.
A katasztrófavédelem megtartotta
éves ellenőrzését, az általuk előírt
feladatokat elvégeztük. Jeleztük
feléjük a patakok sanyarú sorsát,
nyomatékosan felhívtuk a figyelmüket a sürgős tennivalókra az árvízvédelem érdekében. A mostani
jelzés volt a sokadik, és megtesszük
újra és újra.
Paukovics Józsefné

Velem

céllal ping-pong versenyt rendezett. A résztvevők sportosan
küzdöttek meg egymással, és
jutalomban is részesültek. Az első
három helyezett érmeket kapott
a teljesítményéért. A farsang
délutánján leginkább gyerekek
kerültek középpontba, a mókás
játékok közben elfogyasztott
energiát fánkkal és üdítő italokkal
pótolták. Az apróságok játékkedve felülmúlt minden várakozást,
Gajdánné Sebestyén Ibolya könyv-

Festmény: Január első hetében
Tóth József kereste meg a képviselőket egy felajánlással. Két festményt készített a faluról, egyik a
Szent Vid-templomot ábrázolja, a
másik a Hősök-kapuját, és ezeket
ajándékozta a falunak. Csak annyit
kért cserébe, hogy a képeit mindenki láthassa. A képviselők köszönettel elfogadták az ajándékot, és

az önkormányzat irodájának falán
helyezték el a képeket.
Farsang: Február 10-én Szabó Zoltán hagyományteremtő

táros által vezetett és szervezett
programról csak sötétedéskor indultak hazafelé.
Fotó: Gajdán Imre
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Ólmod: Régi farsangi hagyomány
a faluban, hogy két fő férfinek és
nőnek öltözik. Egy férfit kitömnek
szalmával ő a „Déd”, a másikra,
hogy muris legyen, „Zsuzsinak” elnevezve, húzzák rá a ruhát. Csak
az öltöztetők ismerik őket és később is titokban marad mindkét
személy, akik a játék alatt nem
szólalnak meg.
A kultúrházban gyülekezett a kí-

szó kísérte. A menet végigment a
falun és énekelte: a „Dé-dé Bá-bé
mésopust prohaje-korizma dohajé,
ki tye snami pirovati niga triba
milovati huj, huj” és ezt ismételgették. (A farsangnak vége, jön a böjt,
aki velünk vigadozik, azt nem kell
sajnálni, huj-huj-huj.)
A fogadó házakba lépve a fiuk a
kosárba rakták a kapott tojást, egy
és mást, szalmát szórtak a tyúkoknak, ha voltak, ha nem, söpörhetett
a háziasszony. A seprűs fenyegetésre, illetve anélkül is asztalra kerül-

sérő csapat, és együtt indultak el
házakat látogatni. „Egymás után
két ünnep, ez nem jó” – panaszkodott az egyik asszony, mert az előző
napi disznóvágás hajnalig tartott.
Február 11-én a farsangolókat
napsütés fogadta és harmonika-

tek a poharak, és a frissítő italok,
a sütemény. A menet végül a kultúrotthonba tartott, ahol a Soproni
Pékség ízletes fánkkal terített asztala várta az érkezőket. Az ének és
a zene napestig tartott.
KZ
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Farsangi vacsora
Kiszsidány:
Február
10-én
rendezte a Kiszsidányi Német
Nemzetiségi Önkormányzat a ma
már hagyományosnak nevezhető
disznóvágást. A faluban nevelt,
160 kilósra hízott disznót közösen
dolgozták fel Lágler Béla és Eső
Péter böllérek irányítása mellett. Az
évi szokásos rendezvényekre mélyhűtőbe tettek húsokat, és jó adag
hurkát, kolbászt, disznósajtot, abált
szalonnát, töpörtyűt is készítettek. A
füstölőbe is került kolbász és szalonna. Az asszonyok a résztvevőknek tízóraira májat, ebédre toros
káposztát és sülteket készítettek.
A „Beborotválás” megfelelő személy hiányában elmaradt, mert
az előző évben nem volt házasságkötés. Helyette a szombati
disznóvágás folytatásaként 13-

án, húshagyó kedden disznótoros
vacsorával várták a rendezők a falu
lakosságát. Finom ételek és vidám
muzsikaszó kíséretében búcsúztunk
el a farsangtól, hiszen másnaptól
kezdetét vette a böjti időszak.
Bánó Zoltán
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Felebarátunk segítségére
A KT U Á LI S

Ünnepi évre készül a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, történetük 150 évre visszavezethető. Az
1868-ban Waisbecker Antal bábáskodásával megalakult egyesület utódai ma is, mint Flórián éber
katonái teszik a dolgukat.
Van olyan „parázs”, amelynek heve
a mai napig nem aludt ki. Ilyen az
összefogás, ami „tűzben tartja” a
kőszegi lánglovagok közösségét.
Munkájuk társadalmi elismertsége is

segít abban, hogy kitartásuk ne lankadjon. A jubiláló egyesületre nem
jellemző az a megállapítás, miszerint
a szakma képviselői elöregednek.
2017 novemberében Balogh
Emese a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes
sajtószóvivője azt nyilatkozta, hogy
a szervezetet elhagyók száma folyamatosan csökkent. A megye
hivatásos tűzoltóinak átlagéletkora
2012-ben 35,5, 2017-ben 39,5 év

volt. „Folyamatos utánpótlásról kell
gondoskodni” – vallják a kőszegiek.
Tesznek is a sikerért. Az eredmény?
Az évenkénti közgyűléseken 2-5 fő
18 évét elérő kiképzett ifjú kerülhet
a felnőttek csapatába. A lányokról
se feledkezzünk meg! Ők az ifjúsági
tagság után a versenyrajban szerepelnek. Toborzóakciókat is folytatnak. Ezek után általában egy-egy
főt tudnak kiképezni! A 150 éves,
de nem kiöregedő szervezet folyamatosan várja a soraikba vágyó fiatalokat: „Felebarátunk segítségére!”
TáF.

Felmerül
a kérdés
Február 7-én hajnalban Kőszegen
tűz volt az U-alakú ház (Űrhajósok
utcája 19.) harmadik emeletén, az
egyik lakásban. A kőszegiek között
hajnaltól terjedtek az esetről szóló
hírek. A riasztás hajnali 03.08 órakor történt, és az első kőszegi tűzoltóautó 03.13 órakor a helyszínre
indult a szertártól. Az otthon alvó
önkéntesek öt perc alatt megérkeztek a szertárhoz. (Egy kérdés felmerül, mi otthon, reggel mennyi
idő alatt ébredünk fel?) Újabb öt

Rendelésállomány növekedése miatt

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

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

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
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perc múlva az „megkezdték az oltást 1C vízsugárral”, ennyi idő alatt
felszereltek, felvitték a sugárcsövet
a harmadik emeletre. (Talán emi-

att nyernek olimpiai versenyeket az önkéntes tűzoltók. Emiatt
számíthat a lakosság arra, hogy
ők gyorsan ott vannak, ha valaki
bajba kerül.) Újabb két perc telt el

(03.20 óra) és megérkezett a második tűzoltóautó is. A tüzet eloltották (03.41 óra), körülhatárolták, a
parazsak is elszunnyadtak. A lángok
ennél sokkal gyorsabban elaludtak,
de a végszót csak a kürülhatárolás
után lehet kimondani.
A 20 km-es távolság miatt a szombathelyi tűzoltók 03.27 órakor érkeztek meg, majd öt perc múlva a
kosaras kocsi is. (A Vaihingentől
kapott kőszegi létrás autónak
nincs érvényes vizsgája, így esethez kivinni nem lehet.) Csak a

szombathelyi létrás autóval tudták
megvizsgálni, hogy a tetőzeten
van-e még valamilyen veszély.
A tűz oltásánál fontosabb az emberek biztonságba helyezése, a
mostani tűzkár 26 főt érintett. A
tűzoltók minden lakást ellenőriztek,
de a többség lement az udvarra
önként. Közülük 24 lakó a rokonoknál, ismerősöknél kapott menedéket. (Egyik diáklány a gimnázium
kollégiumában.) Ketten a Balog
iskola tornacsarnokában töltötték
az éjszakát. A katasztrófavédelem
ébresztette a polgármestert is, az ő
kötelessége gondoskodni a veszélybe került emberek biztonságáról.
A károk óriásiak, nemcsak a kiégett
lakásban. Fekete lett az alapszín, a
legfelső lakás is lakhatatlan.
KZ

Bechtold István
(1927–1991)

„Bechtold Istvánt, akit heti rendszerességgel elkísértem Kőszeg
környéki túráira, solymászataira, atyai barátra leltem benne”

– ezekkel a szavakkal kezdte Dr.
Markovics Tibor az előadást február 15-én a Bechtold Istvánról,
a polihisztorról elnevezett látogatóközpontban, népes hallgatóság
előtt. Az előadásból részleteket
teszünk közzé:

„Édesapja katonatiszt volt, megjárta az I. világháború harctereit,
az Alreál Iskola tanára volt, utóbb
parancsnoka. Pista bácsi katonai
főreál iskolában tanult, katonás
megjelenését, pontosságát tanulmányainak köszönhette.
A II. világháború végén az iskola
diákjait Németországba irányították. Ott Bechtold István súlyos
lábsérülést szenvedett, kórházba került. Megrendítő sorokban
írta le a haldoklók fohászait, a
sérültek jajgatását. Felgyógyulása után egyedül, minden pénz,
élelmiszer, vagy egyéb támogatás nélkül indult haza. Útközben
többször elfogták, de sikerült
mindig megszöknie. Végül éhezve, fázva, gyalog érkezett meg
Kőszegre. Itt várta a hír, hogy
édesapja Németországban van, s
így a továbbiakban egyedüli Kőszegen maradt rokonára, rajongva szeretett anyai nagymamájára támaszkodhatott. Ettől kezdve

nehéz fizikai munkával kereste a
kenyerét.
Örökölte édesapja rajztehetségét,
s az 1950-es évektől hétről hétre
karikatúrákból és rövid szellemes szöveges összefoglalóból
álló tablókkal örvendeztette meg
a helyi foci csapatért rajongó kőszegieket. A tablókat Jenkei Ede
helyezte ki péntekenként a Főtér
egyik üzletének a kirakatába, s
azt a város lakói nagy
lelkesedéssel tanulmányozták. A futballistákkal való kapcsolata
révén került Pista bácsi második, s egyben
utolsó munkahelyére, a
Posztógyárba anyagbeszerzőnek.
Kőszeg polgárairól gyönyörű
karikatúrákat
rajzolt, melyeket számos alkalommal ki is
állított. Később felkérték a Szőlő Jövésnek
Könyvébe a hajtások
berajzolására. Így 25
éven át Szent György
napján az ő rajzaival
gyarapodott a megfestett oldalak száma.
Fiatal korától járta Kőszeg környékét, évtizedeken keresztül
naplót is vezetett, az időjárásról, a
megfigyelt növényekről, állatokról.
Saját erőből, sok-sok olvasással,
tanulással megismerte az élővilágot, elsősorban is a madarakat,
s a ragadozómadarak legelismertebb hazai szakértőjévé vált.
Számos dolgozata, észlelése jelent meg a Herman Ottó által
alapított, madártannal foglalkozó Aquila című tudományos
kiadványban és a Vasi Szemlében. Ő észlelte hazánk területén
mindeddig egyedül a háromujjú
harkályt, de leírta az első süvöltő fészkelését, a dolmányos és
kormos varjak párba állását is
megfigyelte, az uhu környékbeli
megtelepedéséről, illetve a siketfajd eltűnéséről is számot adott.
Több tucatnyi előadássorozatot
tartott Kőszegen, s távolabbi településekre is meghívták.
Számos sérült ragadozómadár
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került hozzá, melyeket felgyógyulásukig, szabadon engedésükig
ápolt.
Meghívást kapott a Magyar Madártani Egyesület alakuló ülésére, annak alapító tagja lett,
és megszervezte vas és győrmoson-sopron megyei helyi csoportját.
Kedvenc időtöltése volt a solymászat, amelyet tudományos alapossággal végzett. A Madártani
Egyesület Solymász Szakosztálya
elnökévé választotta. Fontosnak
tartotta a solymászat, mint évezredes hagyomány fenntartását,
illetve ragadozómadár visszatelepítését.
Bechtold István a bal öklén Vadóc nevű tojó héjájával, jobbján
Poldival, az ír szetter kutyájával
nap mint nap ballagott a kiserdei vagy az Alsórétre. Mindenki
így ismerte őt. A réten a héjával
a szabadon követést, az ökölre
hívást, máskor meg a bábura vágást gyakorolta.
Horváth Ernővel, a megyei múzeum igazgatóság egyik vezetőjével közösen kezdeményezték a
Chernel-kert megmentését.
Régi álma valósult meg, amikor
1981-ben a Kőszegi Tájvédelmi
Körzetet létrehozták. Ő kapott
megbízást az előkészítő anyag
állattani fejezetének elkészítésére. Ez időtájt írta meg A Kőszegi
Tájvédelmi Körzet madárvilága
és A Kőszegi Tájvédelmi Körzet élővilága című összefoglaló
munkáit is, s messzemenően támogatta a tájvédelmi körzet első
természetvédelmi őreit, Király Róbertet és Varga Lászlót.
Hosszú időn keresztül ápolta egy
álmát, Chernel István munkássá-
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gát bemutató természettudományos kiállítás létrehozását. Ennek
érdekében tanult meg állatokat
preparálni, s így lett a megyei múzeum külsős munkatársa. A kizárólag erre a célra kapott puskájával járta a környéket, s gyűjtötte,
majd preparálta a reménybeli kiállítás számára Kőszeg környékének jellemző és ritka madárfajait.
A kőszegieknek az egyik szeme
sír, a másik nevet. Bár a kiállítás
nem valósult meg, s a megyei
múzeum az itt gyűjtött anyagot
elvitte városunkból, ugyanakkor
a gyűjtemény szerencsére nem
semmisült meg, 134 gyönyörűen
preparált madár jó állapotban
várja, hogy egyszer talán bemutatásra kerül Kőszegen.
Pista bácsi szerette volna minden
idejét a természettudományoknak szentelni, főállású kutatóként dolgozni. A kőszegi múzeumban többször hirdettek meg
zoológusi állást, azt soha nem ő
nyerte el. Ennek oka minden bizonnyal a fenn már vázolt diktatórikus korszak volt, amelyben a
még oly tehetséges embereket is
tudatosan háttérbe szorították a
gőgös kommunista vezetők. Bár
ez őt nyilván nagyon bántotta,
méltósággal viselte a megaláztatást, s ezen túllépve, jó lokálpatriótaként, fizetség nélkül is mindig
készen állt, ha a természetvédelem ügyéről, vagy szeretett városáról, Kőszegről volt szó.
Munkásságát 1982-ben Széchenyi István emlékplakettel
ismerték el. Szerteágazó közéleti szerepléseinek, tudományos
munkájának elismeréseként halálát követően Kőszeg város díszpolgárává választották.”

T E R M É SZ E T
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Falfestmény a műemlék épületben
A KT U Á LI S

A Chernel utca 10. szám alatt lévő Festetics
palota felújítása július végén kezdődött el. A
KRAFT-projekthez tartozó beruházás a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gondozásában történik, a Kormány erre a célra 760 millió Ft-ot
biztosított. Az építést alapos régészeti, művészettörténeti kutatások előzték meg, és ez folytatódott az építkezés során is.

B. Benkhard Lilla és Mentényi Klára a 2017.
december 15-én keltezett Kelcz/Festetics/
Chernel palota című kutatói szakfelügyeleti véleményt tartalmazó írásában így fogalmazott.
„Az I. kategóriás műemlék épületnek két utcára néző emeleti helyiségében (113, 112 utólag öt részre osztva), a női szalonban és
a nagyszalonban a vakolatok teljes restau-

rátori feltárása különlegesen értékes barokkrokokó falfestést hozott napvilágra.
A falkép feltárást végző festő-restaurátorok
– Fodor Edina, Maracskó Izabella, Hegedűs
Judit – gondos és alapos munkát végeztek.
Egyedülálló barokk-rokokó kifestésének ilyen
nagymértékű fennmaradása különleges szerencse.
A síkmennyezet középső, festett keretében
talált, jó állapotban megőrződött, nagyméretű
figurális ábrázolás. Ezen két fiatalember egy
rúdon hatalmas szőlőfürtöt cipel. Egyértelműen egy ótestamentumi jelenet ábrázolásáról
van szó, amikor Mózes, úton Kánaán földjére,
előre küld néhány embert, nézzék meg: ’Milyen a föld: kövér-e vagy sovány?’ … ’Mikor
pedig eljutottak Eskol völgyéig, lemetszettek
ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, és ketten
vitték azt rúdon; és a gránátalmákból és a
fügékből is szakasztottak’.
A témának éppen a gazdag bortermő városban, Kőszegen történő felbukkanása nyilván
nem véletlen, a részletesebb összefüggések
tisztázása még további művészettörténeti kutatómunkát igényel.”

KZ
(Köszönjük Mátay Mónika FTI kutatónak és
Bach József építésvezetőnek az írás elkészítéséhez nyújtott segítségét.)

A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fiúkollégium
épületének energetikai korszerűsítése
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztésére pályázati felhívást tett közzé.
A pályázat nyertes pályázói között volt a „Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fiúkollégium épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat, melyet a Sárvári tankerületi központ nyújtott be.
Az előkészítő munkálatok után 2018 tavaszán kezdődött a kivitelezés. A fő cél
az épület energia-fogyasztásának csökkentése volt. Ennek érdekében minden
nyílászáró cseréje megtörtént, korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott ablakok kerültek beépítésre. A falakra a mai előírásoknak megfelelő vastagságú
hőszigetelőanyag került, ennek elhelyezése úgy történt, hogy több tűzvédelmi
sáv lett kialakítva. A tetőcserepek leszedése után még több réteg szigetelőanyag
került beépítésre.
Megújult a csapadék csatornarendszer, a tető bádogozása. A tetőre 96 db napelem lett elhelyezve melynek üzembehelyezése után olcsó, környezetet közvetlenül nem károsító villamosenergia csökkenti a fenntartási kiadásokat.
Az épület külsőleg is csinosodott mivel természetesen újra kellett színezni. A
munkálatok befejezése után a kivitelező garancialevelet töltött ki, melyben vállalja, hogy az esetleges kivitelezési hibákat két héten belül kijavítja.
A munkálatok alatt a kollégium végig üzemelt a tanulók és ott dolgozó pedagógusok, pedagógiai munkát segítők feladatukat a építkezéssel járó kellemetlenségek mellett végezték.

KöszönjüK a Magyar ÁllaM
és az Európai unió TÁMogaTÁsÁT.

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

DR. NAGY LÁSZLÓ EGYMI
FIÚKOLLÉGIUM ÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

a TÁMogaTÁs összEgE:

113,13 MILLIÓ FORINT
A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-5.2.10-16-2016-00076

Tűz
A Kőszegi Művészeti Egyesület és a Jurisics vár Tűz
című témakiállítása 2018.
február 16-án, pénteken,
17 órai kezdettel nyílt meg
a lovagteremben.
Az idei évben megalakulásának 150. évfordulóját
ünneplő Kőszegi Önkéntes
Tűzoltóság tagjai is szép
számmal megjelentek a tűz
inspirálta alkotásokat bemutató
tárlaton.
Básthy Béla alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntő beszédek közt Maitz József

TáF – 60
Zenés, verses esten köszöntötték a barátok, költők, színészek, zenésztársak
Tóthárpád Ferencet a 60. születésnapján. Február 17-én a
lovagteremben a széksorok
megteltek mindazokkal, akik
jelentlétükkel gratuláltak az
ünnepeltnek, a Kőszeg és Vidéke szerkesztőségi tagjának.
Előszőr Pócza Zoltán igazgató
beszélt arról a több évtizedes
kapcsolatról, amely a saját
személyét, a művelődési központot és Tóthárpád Ferencet összeköti a könyvkiadás,
színházi bemutató, és sok más
tevékenység kapcsán. A JvMK a
zenés esthez méltó körülményeket
biztosított. Az igazgató egy torta átadásával gratulált az ünnepeltnek.
Tóthárpád Ferenc tevékenységét
átfogó est sorra vette az életutat.
Farkas Csaba a Szülőföld Könyvkiadó igazgatója, a Magyar Kultúra
Lovagja beszélgető partnerként
mutatott rá egy-egy állomásra. Devecsery László a költőtárs
Tóthárpád Ferenc megjelent verseiről, könyveiről beszélt. Kékkovács
Mara színművésznő interpretálta
az ünnepelt több költeményét.
Megzenésített verseivel közreműködött a helyi Rózsabors Műhely
a Kőszegi Vonósokkal, valamint a
Csalogató Együttes Balassagyarmatról. A Borbarát Hölgyek az
ünnepeltnek énekeltek. Tóthárpád

és Háber Ágoston tangóharmonika
játéka szolgáltatott zenei hátteret a
témához.
A kiállítást Seper András tűzoltó ezredes nyitotta meg. Beszédében rá-
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mutatott arra, hogy
a tűz a lánglovagok
számára pusztító
erő, amivel fel kell
venniük a harcot.
Megemlékezett
a nagy kőszegi
1788-as tűzesetről
is, melynek során a
város északi része
majdnem teljesen
elpusztult. A 11
órás
harangszó
erre is emlékeztet.
Gárdonyi Géza gondolataival zárta
megnyitó beszédét: „A tűzben történetek vannak.” Ezeket a történeteket jelenítették meg a kiállító művészek: Birnmeyer Erwin, Boross
Ferenc termékeny alkotó, gyermekvers kötetei sorra jelennek
meg, több versét angolra is lefordítottak. Sikerrel debütált a
Megyei Könyvtárban a Dőzsöl
az égen hold című kötetével.
Farkas Csaba feltette a kérdést:
Ki a kőszegi? „Engem a sors
vetett ide” – hangzott az egyik
verséből az idézet. Tóthárpád
Ferenc nevéhez fűződik a Kőszegi dal (Itt élünk). Feldolgozta
a Kőszegi Tűzoltóság 150 éves
történetét, amely rövidesen az
olvasók kezébe kerül.
Gratulálunk, sikeres alkotóéveket kívánunk!
Kiss János

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Lászlóné, Horny Gerhard, Kántor
Sándor, Klink Eva, Marelles FörsterRomschwinckel, Sz. Molnár Edit,
Németh János, Petky Péter, René
Ale Andrea, Simon Betty, Schmidt
Lisi, Széplaki Balázs, Széplakiné Tamási Gabriella.
A kiállítás megnyitása után szót
kért a város polgármestere, Huber
László is, hogy megossza a jelenlévőkkel a jó hírt, miszerint a város
képviselő-testülete elfogadta az
éves költségvetést, melynek egyik
tétele az új tűzoltó laktanya építése. Így a 150 éves testület új otthont kap ebben az évben.
A Tűz kiállítás március 11-ig látogatható.
UA

KU LT Ú R A

X X X I . É V F O LYA M , 2 . S Z Á M

Éjszaka dolgoztak
Január 26-án 22 óra után észleltük, hogy nincs víz a Hegyalja utcában. Azt láttuk, hogy
a mentőállomás előtt történt
a meghibásodás, a Vízmű
szakemberei reflektorfényben
dolgoztak. Sárban, latyakban,
ömlő vízben, egy mély gödörben végezték a hiba elhárítását. Éjszaka egy óra tájékán
újra elindult a vízszolgáltatás.
Sokan talán észre sem vették a
vízhiányt.
A számunkra ismeretlen dolgozók helytállását köszönjük.
Az utca egyik lakója
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Magyar állampolgár
A KT U Á LI S

Tovmaszján Kariné Szagateli január
30-án megkapta a magyar állampolgárságot. A városházán Huber
László polgármester által előre
mondott állampolgársági eskü
mondatait Szagatelli megismételte,
és ezzel elfogadta a magyar alkotmányt, a törvényeket.
Az ünnep, a nagy ünnep 15 fő kőszegi jóbarát jelenlétében történt.
Ők nem meghívottként voltak
jelen, hanem ott akartak lenni a
fontos eseményen. Meghallgatták
a városvezető szavait, aki az új állampolgár szorgalmas munkájáról,
és a sok ember által elfogadott,
tisztelt asszonyról beszélt. Arról,
akit a fél város ismer.
A tervezett ünnepi eseményről már
a ’fél város’ tudott. A beszélgetésünk időpontját is előre rögzítettük.
Február 4-én a fotó még a kebabos
üzletben készült, aztán a vevők
’zavarták’ a beszélgetést, majd az
Írottkő Hotel aulájában hangzottak
el az élettörténetről szóló mondatok.
– Évek óta tudtam, hogy sok ismerős, jóbarát van körülöttem,

őket. Újra indulniuk kellett,
mert a férje ’antiszovjet’
volt, és ennek hatását érezte
a család. Másodszor is úgy
vágtak neki az ismeretlennek, hogy erről ott senki nem
tudott. Csak évekkel később
vették fel a rokonokkal a
kapcsolatot. A Magyarországra való érkezésük után
fél évvel megkapták a politikai menedékjogot. Éveket
töltöttek Bicskén a menekülttáborban. Majd a budapesti reménytelenség után
2002-ben jöttek Kőszegre
azért, mert a Haladás E-ben
bokszolt a kisebbik fiú, aki
jelenleg a téglagyárban dolgozik.
A család a kebabos, bérelt
boltot 2007-ben azért tudta megnyitni, mert valaki segített. Időkorlát nélkül dolgoznak itt, munkájuk
révén fogadták el őket a városban.
Egy újabb jó hírt is kaptak idén
február 3-án, azt, hogy a családtagok is megkaphatják az állampolgárságot.
A két fiút nem köti semmi Örményországhoz, tízévesen jöttek

mindig is kaptam tőlük segítséget, szeretetet, de azon nem gondolkodtam, hogy ez ennyire erős
– fogalmazta meg Szagateli. – Az
eskütételem napján a barátaink
megtöltötték az üzletet virággal.
Egy hosszú asztalon őrzöm otthon, nagyon szép. Az ünnepre
én is akartam venni csokrot, de a
boltosok mondták ne vegyek, lesz
bőven. Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, a barátságot, a szeretetet, azt, hogy mellettem álltak jóban és rosszban.

Tovmaszján Kariné Szagateli a két
fiával és férjével 1995. december
24-én érkezett Budapestre a Keleti-pályaudvarra. Az első lépéseknél
segítséget adott Alex Avaneszyan,
aki a Magyarországon élő örményeket tartja össze. Eljött Kőszegre,
az eskütételre is.
A menekült családnak ez már a
második indulása volt az őshazából, Örményországból. 1992-ben
Németországba mentek, ahonnét
két és fél év után visszadeportálták

el onnét, „a férjemet a leszálló
repülőgépről rögtön elvinnék” –
mondta az asszony. Március közepén Tovmaszján Kariné Szagateli
visszaindul az őshazába egy kőszegi házaspárral. Meglátogatja a 82
éves édesanyját, az édesapja ezt a
várakozásteli találkozót már csak a
távolból figyelheti.
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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Hrvatski bal u Kisegu
Vince Hergović predsjednik DGHU. Kulturni program nudili su „Čakavci” iz Hrvatskoga Židana uz
tamburašku pratnju židankih tamburašev. Za gastonomsku ponudu odgovorna je bila „četa” panziona „Strucc /Noj”, s peljačtvom Locija Slavicha.
Po slasnoj vičeri goste je vabio na parketu muzički sastav Timar-trio iz Petrovoga Sela. Do polnoći
nij bilo odmaranja ni
u tancanju, ni u mulatovanju. Za noge
mirnije vrime je nudilo pukanje tombolov, kade su srićniji
dostali vridne dare.
Glavnu
nagradu
uljeni kip pokojnoga
umjetnika
Lajoša
Brigovića dobio je
Prisičan Žolt Kornfeind.Polnoćnu vičeru
– punjeno zelje –
kod ševedskoga stola si je mogao svaki
po svojoj želji i mjeri
nahustit. Uz Štefanichevo vino veselje je
Domaćini i časni gosti
trajalo do rane zore.

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Hrvatska samouprava Kisega 20. januara u Viteškoj dvorani Jurišićeve tvrdjave organizirala je
tradicionalni bal Hrvatov. Nije novost da dojdu
na ovu zabavu gosti i iz drugih regija, kako je
to i ovim putem bilo. U lipo nakinčenoj dvorani
bal su otvorili Šandor Petković predsjednik HS
u Kisegu, Laszló Huber načelnik grada Kisega i

Žolt Kornfeind s glavnom nagradom tombole

Gosti su se „slatkim umorom” ganuli k domu s
nezaboravljenimi doživljaji.
Január 20-án a Jurisics vár ízlésesen díszített
Lovagtermében tartotta a Kőszegi Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat idei horvát bálját.
A mintegy 160 vendég jó hangulatához a
Strucc panzió gasztronómiai fogásai, a Tímártrió táncra lelkesítő zenéje, ill. a Stefanich
pincészet bora adta az alapot, a vendégek
pedig éltek a felkínált lehetőséggel.

Marija Fülöp Huljev

A farsang utolsó napjai a hagyomány szerint
Kőszegfalván 3 napig, vasárnaptól húshagyó
keddig tartottak.

A mulatozás vasárnap a fiatalok táncos délutánjával kezdődött, majd a hétfői bohócjárással és
az éjjeli asszonyfarsanggal, kedden a legényavatással zárult.
Ebben az időszakban a lakosság szórakozni vágyó
korosztálya három csoportba verbuválódott. A kicsik
(Mingeln-muslincák) hagyományát elevenítette fel
immár sokadszor a Kőszegi
Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Február 11-én, vasárnap 15
órától a gyerekeknek jelmezes délutánt rendeztünk a
kőszegfalvi kultúrházban.
Sok kisgyerek érkezett jelmezben szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. Ebben az
évben azonban a jelmezverseny, a tombola, a játék
és a tánc mellett cigenudlit
is sütöttünk.
A nagyobbak a cigenudli
szaggatásában, formázásában, kisütésében és a
porcukorban való hemper-

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Mingel-Fasching in Schwabendorf

getésben is ügyeskedtek már. Nagy örömmel
készítették a hagyományos cigenudlit, sőt az
asztaloknál ülőket is büszkén kínálták meg.
Mint minden összejövetel, ez a délután is jó alkalom volt arra, hogy egymással beszélgessünk és
a gyerekek szép jelmezeiben gyönyörködhessünk.
Im Namen der DSV wünsche ich Ihnen eine
ruhige Fastenzeit!
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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„A nagybetűvel írt emberiségről van szó”

HI T É LE T

Várszegi Asztrik 1991-től főapáti
megbízással vezeti a bencés közösséget. Újraválasztották 2000-ben,
amikor 2009-ben ismét megkapta a megbízást, akkor jelezte,
hogy 2018. után már nem vállalja a tisztséget. Február 12-én a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
kérésére Kőszegen tartott előadást
az életünket érintő kérdésekről.
Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc arról
beszélt, hogy évtizedes közös munkájuk részeként megújul a Bencés
Rend Székháza Kőszegen. Az eredményes együttműködés is indokolta a főapát meghívását egy közös
beszélgetésre.
Várszegi Asztrik így fogalmazott:
„Tanítottam, tanítok, főapáti nap-

egy lehetőséget, egy alternatívát
kínál. Mindezeket a szorongató és egyetemlegesen meglévő
emberi gondjainkat az élet valamelyik szakaszában megoldja,
és erre felkínálja a lehetőséget.
Egy név kötődik ehhez a lehetőséghez, Jézus Krisztus. aki azt
mondja, aki hisz bennem, még
ha meghal is, élni fog.
A benne hívők közösségét egyháznak nevezzük. Az egyházi
történelem egyik metszéspontján
elindult egy maroknyi kis csapat,
nem szakszervezet, nem párt,
hanem hívőknek a közössége.

jaim meg vannak számlálva, készülve a nyugdíjra püspökként
tovább maradok”. Ezeket a szava-

kat a teltházas lovagteremben hallgatta a közönség. Majd a főapát
hosszan beszélt a kereszténység
helyzetéről és válaszolt az elhangzott kérdésekre is.
Az alábbiakban részleteket adunk
közre Várszegi Asztrik főapát gondolatmenetéből.
„Mindannyian valljuk magunk-
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ról, hogy modern emberek vagyunk. Millió információt kapunk,
egy életérzés, hogy a ma emberei
vagyunk. Szeretnénk mindannyian élni, méghozzá boldogan, szabadon, lehetőleg jólétben, jómódban, békességben. Ezen vágyaink
ellenére életünket megoldatlan
kérdések szorongatják. Majdnem mindannyian félünk, belső
feszültségeket hordozunk, és ez
a családból, a munkahelyből, a
társadalomból ered. Sokunknak
gondja a mindennapi kenyér, a
betegség, a magány, az elidegenedés, és amiatt érzett tehetetlenség, hogy a másik tönkremegy
mellettünk. És végül, ha tagadjuk
is, és menekülünk is előle, itt van
velünk a halál kérdése. Keressük
vagy nem keressük, választ kellene adni ezekre a gyötrő emberi
kérdésekre. Szembe találkozunk
az emberi élet örök kérdéseivel,
és ez minden korszak minden
emberét érinti.
… És jön a kérdés: mit akar az
egyház? Az emberiség számára

Egymással köteléket, kapcsolatot teremtve kialakítottak maguk
körül, és bármikor ki tudnak
maguk körül alakítani egy környezetet, amely élhető, amelyben
szabad, boldog az ember, ahol
gondoskodással együtt tanítják
a gyermekeket, és az öregeket
nem taszítják ki. Az isteni kultuszból egyfajta emberi kultúrát
tudnak létrehozni. … Azt mondom, az egyház egyfajta sejt,
amely növekszik, hálózattá tud
alakulni, és ez a hálózat Jézus
Krisztus születésétől, illetve az
egyház indításától hatalmas történelemmel rendelkezik. Amikor
az Istenről beszélünk, akkor az
életről, az emberről, és a nagybetűvel írt emberiségről van szó.
A biblia ezt egyetlen szóval fejezi
ki: üdvösség. Mindannyiunknak
evilági örök üdvösségét akarja
példázni.

…Mindebből az is következik,
hogy az egyháznak nem az a
feladata, hogy megoldja egy társadalom szociális kérdéseit. Nem
kulturális, nem gazdasági programmal jött erre a világra. Mit
akar rendbe hozni? Az Isten és
ember kapcsolatát, az embernek
az önmagával való kapcsolatát,
és embernek a másikhoz való
kapcsolatát. Ezek alaplépések,
amellyel minden embernek valamilyen módon számolnia kell.
…A keresztények nem különülnek el a világtól sem faji, sem
nyelvi szempontból, csupán hitük és erkölcsük különíti
el őket.
…A keresztény egyház, a
kereszténység a változó
világban van jelen, hol
támogatott, hol üldözött,
de akármelyik életfázisában van, a küldetése
nem változik. Az egyháznak nem a királyok,
az előkelők, hanem
mindig az emberek felé
van küldetése, és az embereknek kell elmondania az Isten szabadító,
jó hírét.
…A világ a 20. században több részre, elemeire esett szét. A széteső
világban szeretné a katolikus
egyház megtartani a küldetését,
misszióját, annak ellenére, hogy
minden érték kérdőjelessé válik.
Ennek ellenére mégis Isten és
ember, ember és ember közötti
kapcsolatot próbálja közvetíteni
a megélt hit által.
…Miről van szó? A 20. század
közepe az, amikor a kinyíló, globalizálódó világban a múlt és
jelen is kérdésessé válik. Nem
álmokat, monarchiákat kell restaurálnunk. Nekünk az emberek
szívét kell megszólítani, az Isten
szeretetének az örömhírét kell
átadni.

…Korábban úgy gondoltuk, hogy
az egyház a hajó, és ezen van
mindenki, és mi vagyunk a kapitányok. Most rá kellett jönnünk,
hogy van egy hajó, és ezen mi is
rajta vagyunk, meg a többiek is
rajta vannak. Együtt megértve a
másikat.
…Miért furcsa ez nekünk? Most
itt vagyunk Ferenc pápánál. Másként gondolkodnak az egyházak
Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában. Mi itt másként fogjuk fel
a problémákat. Mi minden válik
problémássá? Az élet a halál kérdése, a szegénységnek és gazdagságnak az égbe kiáltó gondja
a világban, a kizsákmányolás, az
emberkereskedelem, az egynemű
pároknak a kérdése. A statikus
világban minden olyan egyszerű volt: volt a férfi, a nő volt, és
a Jóisten. Minden működött és
egyszercsak szétesik minden,
és ebben a világban milyen hatalom van az egyház kezében?
Semmilyen!
… 2017 novemberében Ferenc
pápánál voltunk a püspöki karral. A szentatya körülvett bennünket jónéhány órán keresztül.
Ferenc pápa egyetlen szavából
sem érkezett hozzánk olyan üzenet, hogy mi olyan hatalommal
rendelkezünk, hogy ebben a világban bármit meg tudunk változtatni. Egy van, hogy az Istennek az emberhez szóló tanítását
halálosan komolyan vesszük. Azt
megéljük, és életek példájával
felkínáljuk a környezetünkben
élő, küzdő, és szenvedő embereknek. A pápától egy fél mondat
sem hangzott el, hogy a pápaságnak van olyan ereje, hogy
letárgyalja az amerikai elnökkel,
az orosz elnökkel, és majd így
lesz meg úgy lesz, és a népeket
boldogítjuk.
… Itt a hajó, a Jézus Krisztus hajója, amelybe, ha keresztény beszáll, akkor az élete vonzásával
tud gyógyítani és meghívni másokat.

Lejegyezte: Kámán Z

Boldoggá avatás
„Tele van a szívünk hálával és
örömmel, amiért május elsején
megtörténhet Brenner János vértanú boldoggá avatása. A Szombathelyi Egyházmegye területén eddig
még ilyen esemény nem történt!
Legyünk mindannyian részesei ennek a kegyelmi pillanatnak! Legyen
ez a nap a hitünk ünnepe is, amelyen boldogan megvalljuk, hogy
Krisztushoz tartozunk. Örülnék
annak, ha minden kedves testvér,
aki csak teheti, részt venne ezen az
ünnepen” – így fogalmazta körlevelében a különleges ünnepet dr.
Székely János püspök atya.
Majd kérte, hogy „a boldoggá avatásra érkező zarándokcsoportok, de
az egyéni zarándokok is minél hamarabb jelentkezzenek be a boldoggá avatásra készült honlapon
(www.brennerjanos.hu). Vegyünk
részt a délelőtti szentmisén (és az
arra felkészítő imádságon is), de legyünk ott a délutáni ünnepségen és
hálaadó imán, és az esti ünnepélyes
vesperáson is Szentgotthárd-Zsidán,
a vértanúság helyén”.

Brenner János élete utolsó reggelén
így köszöntötte a plébánián reggelit készítő Málcsi nénit: „Málcsi
néni, olyan gyönyörű a reggel! Át
tudnám ölelni a világot!”
Brenner János Szombathelyen
született 1931. december 27-én,
háromgyermekes család második
fiúgyermekeként. 1950-ben kezdte meg novíciusi évét a ciszterci
rendben. A szerzetesrendek feloszlatása után 1951-ben a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé
vették fel. Kovács Sándor püspök
szentelte pappá 1955. június 19én a szombathelyi Székesegyházban. Rábakethelyen, a határ menti
Szentgotthárd második kerületében lett káplán. A plébániához
négy fília tartozott: Magyarlak,
Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. János atya minden áldozatra készen
állt a hívekért. Tisztelte, szerette az
embereket.
Mind a mai napig nem lehet pontosan tudni, mi történt az 1957.
december 14-éről 15-ére virradó
éjjelen. Éjfél körül egy tizenhét éves
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fiatalember zörgetett be a plébániára azzal a kéréssel, hogy súlyos
beteg nagybátyját kellene ellátni
a szentségekkel. Brenner János
átment a templomba, nyakába
akasztotta betegellátó tarsolyát,
amelyben az Oltáriszentséget
vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető koromsötét
gyalogúton elindult Zsida felé.
Útközben többször megtámadták,
de sikerült elfutnia. Végül a feltételezett beteg háza közelében
késszúrásokkal megölték.
A kommunista diktatúra meg
akarta félemlíteni az Egyházat, el
akarta taposni, ki akarta oltani a
belőle sugárzó fényt. Brenner János
26 éves volt, amikor 32 késszúrással, brutálisan megölték. A legtöbb
késszúrás a bal kezén volt, mert a
végsőkig védte az Oltáriszentséget.
Szombathelyen, a Szent Kvirin-
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templom kriptájában temették el.
Brenner János vértanú boldoggá
avatására készülve dr. Székely János püspök atya a következő kéréseket fogalmazta meg.
•A februári hónapot szenteljük annak a gondolatnak, hogy Brenner
János életszentsége és életáldozata
mögött ott áll az ő mélyen hívő,
imádságos, szeretettel teli családja.
Megvalósulhatott az a csoda, hogy
a Brenner-család mindhárom fiából pap lett!
•Március hónapban elmélkedjünk
Brenner János vértanú lelkiségéről. Brenner János atya arca szinte
mindig mosolygós, derűs volt, mert
betöltötte szívét Isten szeretete.
•Április hónapban Brenner János
vértanúságáról elmélkedjünk és kérdezzük meg magunktól, hogy mit tudok én odaadni, feláldozni Istenért, a
szeretteimért, a rám bízottakért.
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LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!

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

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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Gazdag Erzsi és az értéktár
KÁKU
V ÉLT
SZÚÜRNE
A T

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
február 9-én, Gazdag Erzsi halálának 31. évfordulóján tartotta Csupa
virág a világ című diákok részére
meghirdetett művészeti versenyét.
Az idei volt az első ilyen rendezvény.
Közel száz rajz érkezett be, és 15
diák lépett a zsűri elé egy-egy verssel vagy mesével.
Illés Péter megbízott igazgató
szavai szerint Gazdag Erzsi versei
összekötnek bennünket a gyermekkorunkkal. „Hull a hó, hull a
hó, / mesebeli álom” aztán „Egy
kis malac, röf-röf-röf” sorok belénk
ívódtak, és lehet, hogy nem tudtuk,
ki írta verset.
A művészeti verseny Gazdag Erzsit
idézte, talán hiánypótlóként, hiszen
az intézmény sem tudta, hogy az
elődjük, az Evangélikus Líceum diákja volt az írónő. Dr. Szokolai Sándorné az édesanyja emléktárgyait
az iskolának adományozta, azokat,
amelyek a líceumhoz kötődnek.
Megkérdezte: tudják-e, hogy Gazdag
Erzsi az édesanyja osztálytársa volt.

„Nem tudtuk” – emlékezett viszsza erre a beszélgetésre az igazgató. „Elkezdtük keresni őt. Még
nagyobb szeretettel gondolunk
Gazdag Erzsi emlékére, a műveire, és kinyitjuk a közönség előtt a
ránk bízott hagyatékot”.

Az iskola emlékszobájában tárlót
alakítottak ki az adományozott emléktárgyakból, amelyet az érdeklődőknek dr. Szárnyas István tanár
mutatott be. Tablókép bizonyítja,
hogy az adományozó édesanyja,
Rácz Szabina, osztálytársa volt Sebestyén Erzsébetnek, aki később
vette fel a Gazdag Erzsi nevet.
Az emlékszoba bekerült a Kőszegi
értéktárba, amelyet 1935-ben magyar szaktanteremként alakítottak
ki a nemzettudat fejlesztése érdekében. Haranghy Jenő, az Iparművészeti Főiskola tanára és végzős
növendékei az intézményvezető
elgondolását művészi szinten valósították meg, ún. „seccoc”-kal,
vagyis száraz vakolatra készült
falfestményekkel díszítették a
szaktantermet. Az oldalfalak felső

részén, 12 nagyméretű falfestményen jelenítik meg az alkotók lenyűgöző részletességgel az irodalmi, történelmi alakjainkat.
Az államosításkor az evangélikusoknak „24 óra alatt kellett távozni”, a falakat lemeszelték, a teremből öltöző lett. A rendszerváltás
időszakában a körmendi Komjáthy

Helyezettek
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ILLUSZTRÁCIÓ
1-2. osztály: I. Ragasits Nóra
(TS), II. Gergye Liliána, (BA), III.
Gáspár Liliána (TS). 3-4. osztály: I. Kalincsák Balázs (ÁH),
II. Hernigl Lea (BA), II. Czeglédi
Leóna (ÁH), III. Kalincsák Júlia
(ÁH). 5-8. osztály: I. Szabó Eliza
– Stipkovits Dóra (ÁH), II. Hajdu
Evelin (BA), II. Zsótér Rebeka
(BA), III. Bolemányi Réka (ÁH)
Közönség díj: Ferkodics Csaba,
(EGYMI)
KÖZÉPISKOLA: 9-12. o. I. Pécz
Fanny (JMG), II. Riczinger András (JMG), III. Hanik Emese (JMG)
TÉRBELI ALKOTÁS
1-4. osztály: I. Kappel Liza, Agg
Csenge, Deme Róza, Kovács
Fanni (ÁH), I. Kalincsák Júlia,
Liang Siyan, Hóbor Álmos,
Koósz Levente, Koczor Tímea,
Spaci Gjesika, Mátyus Míra (ÁH)
5-8. osztály: I. Kopácsi Teréz,
Gyarmati Blanka, Németh Nóra

Kálmán festőművész restaurálta a
képeket a jövő nemzedéke számára. Az érdeklődők tekintsék meg,
egy kőszegi csodával találkoznak!
Egy fotón bemutatjuk Arany János
Toldi jelenetét, amikor „Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára?” kérdés hangzott el.
KZ

(ÁH), II. Bozsó Dorina, Szabó
Jázmin (ÁH), III. Bakos Nóra,
Tóth Hunor, Vámos Martin (ÁH)
Különdíj: Bokor Krisztina (EV)
Versmondók:
1-2. osztály: I. Novák Írisz (BA),
II. Szabadfi Bence (BA), III.
Szabadfi Mirtill (BA).
3-4. osztály: I. Krisztán-Rudolf
Kíra (BE), II. Frank Borbála (BA),
III. Torda István (BA)
Iskolák rövidítése:
TS – Dr. Tolnay Sándor Általános
Iskola, Gyöngyösfalu; BA – Béri
Balog Ádám Általános Iskola, Kőszeg; BE – Bersek József Általános
Iskola, Kőszeg; ÁH – Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium,
Kőszeg; EGYMI – Dr. Nagy László
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Beszédjavító
Általános Iskola, Kőszeg; JMG –
Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg,
EV – Evangélikus Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium, Kőszeg

Hidegh Lajos
(1931–2018)

Fájó szívvel hallottuk a szomorú hírt,
hogy egykori igazgatónk Hidegh Lajos már csak lélekben van velünk.
1967-től 1992-ig vezette a Béri
Balog Ádám Általános Iskolát. Nevéhez fűződik az iskolaotthonos oktatás
bevezetése 1970-től. Vas megyében
először a Balogban működött ez az oktatási
forma, amely azóta is népszerű és elfogadott.
A német nyelv oktatásának bevezetése is az ő
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kezdeményezésére kezdődött
el. Szorgalmazta egy új iskola
építését, amelyet 1989-ben
adtak át a lakótelepen, és ide
költözött az iskola. Hidegh Lajos nyugállományba vonulása
előtt birtokba vett tornacsarnok nagy örömmel töltötte el.
Elkötelezett volt a város oktatásának fejlődéséért.
Fájó szívvel búcsúznak tőle a
tanítványok, szülők és kollégák.
A Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola
nevében: Földesi János igazgató
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Megemlékezések Lóránt Gyuláról
1923. február 6-án született Lóránt Gyula, Kőszeg díszpolgára, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok labdarúgó.
Születésének 95. évfordulóján koszorút helyezett el a szülőházán lévő emléktáblán Sárfalvi
Péter, sportért felelős helyettes államtitkár, az
Aranycsapat Emlékév Testület képviseletében id.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
Elnöke és ifj. Buzánszky Jenő, Kőszeg önkormányzata nevében Básthy Béla alpolgármester,
a Kőszegi SE részéről Őri Gábor. A vendégek

ellátogattak a Lóránt Gyula nevét viselő sporttelepen álló emléksziklához is.
Lóránt Gyula kőszegi temetőben lévő sírhelyénél Huber László polgármester, Básthy Béla alpolgármester, a Kőszegi FC vezetői, valamint a
Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület vezetői és tagjai emlékeztek az Aranycsapat hátvédjére. Földesi János, iskolaigazgató,
egykori sportvezető, Neudl Gábor a Kőszegi FC
elnöke és Gál László a Halmay egyesület alelnöke méltatta a nagyszerű sportember életútját.
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Programajánló

Könyvtári hírek

Február 20.

Folyóiratvásár lesz február 13-tól március 3-ig a felnőttrészlegben, ahol
a könyvtár 2017-es folyóiratait fél áron vásárolhatják meg az érdeklődők.
10 db feletti vásárlás esetén negyed áron.

KÁIVRÉÁSZ
NYT
Ü NE
Ű T

10.00 és 13.30 Jurisics vár Gyermekszínházi Bérlet
Jégkirálynő – Nektár Színház
Február 24. 17.00 a Csók István Művészkör Egyesület Hetedik
születésnapi kiállításának megnyitója a Hotel
Írottkőben.
Február 25. 17.30-tól Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja programjai
Február 26. 18.00 A Föld korlátai és a fenntarthatóság stratégiái címmel Kerekes Sándor közgazdász tart előadást a Kékfény étteremben.
Március 1.
17.00 Az Év Természetfotósa 2017 kiállítás és Széll
Antal természetfotós/filmes előadása a Bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpontban
Március 2.
Csekonics Nap – Evangélikus Szakgimnázium
Március 2.
11.00 Az I. világháborúban elesett magyar katonák
felújított hadisírjainak ünnepélyes átadása
Március 3.
V. Pincés Kemencés Nap – Lukácsháza
Március 6-7-8-9. Jurisics vár – Városi Művészeti Szemle
Március 14. 16.00 Jurisics tér, 17.00 Jurisics vár – Nemzeti Ünnep
és Művészeti Szemle eredményhirdetés és Gála

Lovakról előadások
Március 2-án (pénteken) a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a lovas képzésének 20. évfordulója alkalmából
rendezi meg a Csekonics Napot. Délelőtt 9.00 órától az iskola dísztermében lesznek előadások, elsőként a galopp pályák világáról, majd az
angol telivérekről. Délután, 14.00 órától a tangazdaságban (Kőszeg,
Szombathelyi út 7.) először egy ülésjavító edzést tartanak, majd a díjugratás alapjaival ismerkednek a résztvevők. A szervezők szeretettel várják
az érdeklődőket!

Megemlékezés
Február 25-én (vasárnap) 17.30 óra kezdéssel a Kommunizmus áldozatainak emléknapját tartja az Önkormányzat, a Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház és a Kőszegi Polgári Kaszinó. A Jurisics térről indul a
felvonulás a temető bejáratánal lévő tábláig, ahol Ágh Péter országgyűlési
képviselő tart megemlékező beszédet.
Tábla őrzi Waisbecker Ernő százados és Hersics György velemi bíró emlékét, akiket 1919-ben itt öltek meg.
Az emléktáblánál tartott koszorúzást követően „A Kommunista diktatúra
fellépése az egyház ellen – Brenner János életútján, vértanúságán
keresztül” előadást tart Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet

Bizottsága tagja.

Aktívan a Natúrparkban!

28

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület vetélkedőt hirdet a magyarországi natúrparkokról iskoláknak, családoknak és baráti társaságoknak, 2018. április 14-én, szombat 10.00–15.00 óra között. Jelentkezni a kitöltött
jelentkezési lap beküldésével lehet: 2018. március 15-ig!
Információ: Tourinform Iroda 9730 Kőszeg, Fő tér 2. Tel./fax: 94/563-121
ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu; www.naturpark.hu

RENDEZVÉNY:
Március 2. (péntek) 16.30 óra: Ifi olvasókör. Téma: Kapa Mátyás
Harangszótól harangszóig c. regénye
Március 5.(hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kézimunka-kör (a 2. emeleten)

Borászati szakképzés
Szőlő- és borgazdasági szakirányú továbbképzés megnyitója lesz 2018.
február 20-án, kedden 16.30-kor a Pannon Egyetem Kőszeg Kampuszán.
(Kőszeg Chernel u. 14. Bibó előadóterem) A leendő hallgatókat köszönti
Kocsis László, a Pannon Egyetem rektor-helyettese.
A Pannon Egyetem Kőszeg Kampusza elsősorban azoknak ajánlja a képzést, akik jelenleg is szőlőtermesztésben, borászatban dolgoznak, vagy
ilyen területen szeretnének a jövőben elhelyezkedni, vállalkozni.
A képzés célja a legújabb szakma specifikus elméleti és gyakorlati ismeretek követése és alkalmazása.
Az oktatás során részleteket tudhatnak meg a gazdaságos és hatékony
termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggésekről, a termékértékesítés, bormarketing rendhagyó kérdéseiről, feltételrendszeréről és
gyakorlatáról.
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Február 24-én 17 órakor az Írottkő Hotelben tartja a Csók István Művészeti Egyesület a Hetedik születésnapi kiállítását. Ezúttal 12 alkotó mutatja be képeit. A tárlatot megnyitja Huber László polgármester, a BE-JÓ
Táncegyüttes lányai táncos bemutatóval szórakoztatják a közönséget.

Felújított hadisírok
Március 2-án (péntek) 11.00 órakor a kőszegi temetőben emlékeznek
meg az első világháborúban hősi halált halt katonákról. Emlékük megőrzését szolgálják a felújított hadisírok. Itt mond ünnepi beszédet Ágh Péter
országgyűlési képviselő. Kőszeg város képviseletében Huber László polgármester köszönti a jelenlévőket.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Stefanich Nóra és Katona Dániel fia Máté, Ganzer
Renáta és Alapi Norbert lánya Kamilla, Kőhegyes Krisztina és Nemes
Szabolcs lánya Mirjam.
HÁZASSÁG: Péliová Yveta Yvette – Varga György, Soós Dorottya –
Tóth Szabolcs, Tilhof Filoména – Rozgonyi János, Takács Tímea – Kelemen Tamás, Molnár Gyöngyi – Sepa József.
HALÁLOZÁS: Kiss Károlyné szül. Horváth Mária, Takács István,
Hidegh Lajos, Csörnyi Lajos, Németh Miklós.

I R Á NYT Ű

Csók kiállítás
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Helyszín a Kék Fény
Február 26-án (hétfő) 18 órakor a KÉK Fény Étteremben lesz a Tudomány
a kocsmában sorozat következő előadása. Kerekes Sándor közgazdász,
egyetemi tanár A Föld korlátai és a fenntarthatóság stratégiái címmel tart előadást.
Több kérdést vett fel. Vajon meddig terhelhető a Föld az emberi termelő
tevékenység át nem gondolt következményeivel? Mikor indulhatnak be a
Föld helyreállító mechanizmusai, melyek visszaállítják a természet rendjét?
Érvényesíthető-e környezettudatos viselkedés a globális cégek esetében?
Peresznye: 2018. február 25-én a 11 órai szentmisét követően az
I. és II. világháborúban részt vettek és a kommunizmus áldozatainak
tiszteletére tartanak megemlékezést Peresznyén, a Szent Egyed templom oldalán álló hősi halált halt peresznyei áldozatok tiszteletére felújított emlékhelynél.
14 órától megtekinthetők az I. és II. világháborúval kapcsolatos tárgyi
emlékek, valamint a kommunisták által megölt Szemerik atya miseruhája. 15.30-tól a Múzeumban Virágh József tart előadást.

Gyöngyösfalu
Február 24-re hirdette meg a Szőlőfürt Egyesület a harmadik RetroDisco
rendezvényét. A tornacsarnokban batyus discon a 80-as, 90-es évek
slágerei szórakoztatják a közönséget. A rendezvényre jegy kapható, érdeklődni a 0620/6692-417 telefonszámon lehet! Tombola felajánlásokat
köszönettel várják a szervezők.
Március 3-án lesz Lukácsházán a Böllérverseny, idén a fő helyen, a kilátó
mellett várja az éhező érdeklődőket a falu böllércsapata. A tavalyi verseny
kiérdemelt győzelme után újra a vendéglátást helyezik a középpontba.
Március 10-én a Nemzetközi Nőnap alkalmából az önkormányzat szeretettel várja a község Hölgyeit az általános iskolában.
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Labdarúgás: Februári rajt?

Boksz: Hámori érem a Bocskain

Készülnek a labdarúgók. A szövetség elképzelései szerint a megyei bajnokság február 24-én elrajtol, a kőszegieknek Vasszécseny elleni hazai
derbivel. A Kőszegi FC edzőjét, Őri Gábort Hani Tibor kérdezte az őszi szezonról, a bajnoki felkészülésről, a tavaszi tervekről.
– Kérem értékelje a csapat őszi teljesítményét!

SPO RT

A 2017/2018-as bajnokságot Táncsics András vezetőedző irányításával
kezdtük. A rajt a várakozásunknak megfelelően alakult. Sikeres kupa rajt
az országos Magyar Kupában, a mindig veszélyes, kellemetlen játékstílust
képviselő Vasvár ellen. Az öltözői hangulat, a körülmények azt mutatták,
hogy az elmúlt évek gyengébb szereplései után erős középcsapattá válhatunk. A bajnoki rajt is jól sikerült, de a Szarvaskend elleni kupabúcsút,
öt bajnoki vereség követte. Nehéz időszakot éltek meg a játékosok, edzők,
vezetőség egyaránt. Mindenki azon dolgozott, hogy kimásszunk a gödörből. A játék javult, de a pontok továbbra sem jöttek.Valami nem működött.
Közösen döntve edzőváltásra került sor. Táncsics Andrásnak köszönjük az
elmúlt hat és fél év alázatos, segítő, építő munkáját. További munkájához
jó egészséget, sikereket kívánunk!
A folytatásban „időt kértünk”, mint a kézilabdában. A vezetőedzői feladatokat én vettem át. Kicsit megálltunk, frissítettünk, újra indítottuk a rendszert.
Kissé változott a szerkezet és a felállás. A játékosok újra elkezdtek hinni magukban. Nem volt olyan meccs, ahol alárendelt szerepet játszottunk, bravúr
eredményt is sikerült elérni, de könnyelmű pontvesztés is becsúszott. A teljesítménnyel elégedett voltam, de az ősz összességében nem úgy alakult,
ahogy vártuk. 17 ponttal a 11. helyen zártuk a szezont. 7 pontra vagyunk a
kiesést jelentő 13. helytől. A fiatal játékosaink tapasztaltabbak lettek. Rutinos
társaikkal képesek lehetnek arra, hogy a csapat előrébb végezzen a tabellán.
– Hogyan alakul a felkészülés?

A felkészülést, a szokásos sportorvosi szűrések után január 23-án kezdtük.
Heti három edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készülünk, részben a Németh
Balázs által irányított U19-es csapattal közösen. Uszoda, a Balog iskolában
teremedzés, illetve az Elixir Fitness teremben kondicionális képességeket fejlesztő, oktató által irányított, edzések – Spinning, WALK Energie – a hetirend.
Az uszodai foglalkozásokat különböző távú és iramú „kirándulások” előzik
meg: Meglátogatjuk a város lépcsőit és magasabban fekvő nevezetességeit,
Király-völgy, a Kálvária és a Szabó-hegy. A szerdai edzés közös – a Rácz Bence
által irányított – NB III-as futsal csapattal. A gyorsabb döntést igénylő futsal
erényei a nagypályás játékot is segítik. A lejátszott mérkőzések Bükön Unterrabnitz Ellen (2:1) és Sopron FAC Ellen (1:1), Szombathelyen: az U19-esek
Torony felnőtt gárdája ellen (6:4).Tervezett meccs: Welgelsdorf (02.17.).
– Miként változik a játékoskeret?

Kovács András (Kokó) levezetni az alacsonyabb osztályú Répcevisre igazol a barátja (Korényi Rudolf) által irányított csapathoz. Ifj Gőcze Ferenc
Kőszegfalvára igazol. Érkezik: Dévai Roland, Ausztiából tér vissza. Az
utánpótlás felkészítésébe is bekapcsolódik. Kovács Zsolt (Kiskokó) Bozsokról jön haza, hogy a csapat ne maradjon Kokó nélkül. Régi újak: Léhmann
Gábor Ausztriából jön, Dan Gergő a ZTE korosztályos csapatából érkezik.
Az U19-es csapatot fogja erősíteni Németh Márk (Nagylózs SK), Janó Iván
(Sajósenye), Dan Dávid (UFC Kőszeg). A támadó taktikát támogatom.
Szeretném, ha lenne tartása és főként stílusa a csapatnak. A játékosoknak
tudniuk kell, mi a feladatuk a játékrendszerben. A futball nagyszerű játék:
szórakoztatni kell a közönséget, de a játékosoknak is szeretniük, élvezniük
kell, amit csinálnak. A taktikát az edzéseken begyakoroljuk, szeretném a
mérkőzéseken viszontlátni. A technikai képzés során az alapképességeket
kell fejlesztenünk. Rövid passzos játékkal akarjuk birtokolni a labdát, hisz,
ahogy Johann Cruiff mondta: „Ha nálunk van a labda, nincs az ellenfélnél.”
– Mikor rajtol a tavaszi szezon?
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A tervezett kezdés február 24. (szombat). Hazai pályán a Vasszécseny csapatát fogadjuk 14:00-s kezdéssel. Információm szerint a forduló mérkőzéseit nem mindenáron rendezik meg. Az időjárás és a pályák állapota dönt.
Vannak pótnapok a tavaszi szezonban.
Köszönöm a beszélgetést!

Ketten képviselték a kőszegi Fitt-Box egyesületet a nagy hagyományú,
komoly nemzetközi rangú ökölvívó rendezvényen, Debrecenben, február
7-10. között a 62. Bocskai István Emlékversenyen. Hámori Ádám (91
kg) nagy tervekkel érkezett. Erőnyerőként kezdett, de a negyeddöntőben
igazi nagyágyú, az EB 2., VB 3. olimpikon, fehérorosz Siarhei Karneyeu
várt rá. Hámori sikerrel vette az akadályt. Az elődöntőben a román Paul
Andrei Aradoaie ellen a pontozók 3:2 arányban az ellenfelet látták jobbnak. Rajtuk kívül mások nem így látták. Hámori nagyon csalódottan vette
tudomásul a pontozók döntését, ő az aranyért jött. Jankó Krisztián (64 kg)
tapasztalatszerzés céljából indult. A negyeddöntőben kezdett. Hajszálon
múlt, hogy cseh ellenfelével szemben nem az ő kezét emelték magasba.

Hölgyek Svédországban
Serdülő, junior és ifjúsági versenyzők képviselték Magyarországot Svédországban a nemzetközi „Golden Girl” ökölvívó tornán. 23 ország több
mint 200 versenyzője lépett szorítóba. A Fitt-Box-os lányok két éremmel
járultak hozzá a magyar csapat eredményeihez. Ifjúsági 60 kg-ban Hámori
Luca nyakába a legfényesebb érmet akasztották. Lakotár Hanna (51 kg)
ezüstéremmel gazdagodott.

Nemzetközi edzőmérkőzések
Január 27-én, Győrben rendezték a második „Nemzetközi Régiós Edzőmérkőzéseket”. A korábbi részvevői létszámot sikerült túlszárnyalni. 168-an
vettek részt. Osztrák és szlovák válogatottak is szorítóba léptek. A program
keretében 39-en sikeres minimum-vizsgát tettek. 79 párban léptek szorítóba, de 48-an új párosításban is ringbe szálltak. Színvonalas, nagy csatákat
vívtak, melyekhez a magyar válogatott tagjai nagyban hozzájárultak.

Teke: Pontelőny az élen
A decemberi suabadnap után, január 19-én folytatódott a megyei bajnokság. A Gravitáció magabiztos legyőzése után fontos mérkőzés következett.
A bajnoki címért folyó küzdelemben közvetlen riválisukat, a Bulcsú Vezér
I-t fogadták a kőszegiek. 5:1-es győzelmükkel pontelőnybe kerültek ellenfelükkel szemben. A következő körben nullázták a második számú Bulcsú
Vezért, így őrzik kétpontos előnyüket az élen.
Eredmény:10. forduló Szabadnap, 11. forduló Horváth-Gravitáció TKSE- Kőszegi SE 1:5 (1:7, 1597:1676) Pesti 415, Horváth 415, Németh 421, Sárközi 425, 12. forduló Kőszegi SE-Bulcsú Vezér TK I. 5:1 (5:3, 1694:1603)
Németh 426, Sárközi Z. 429, Pesti 425, Horváth 414, 13. forduló Kőszegi
SE-Bulcsú Vezér TK II. 6:0 (7:1, 1694:1498) Kovács 385, Németh 469, Pesti 400, Sárközi Z. 408. (Vastagítva a pontszerzők.)

Értékes helyezések síugrásban

Két kőszegi síugró is elindulhatott Kanderstegben
(Svájc) a Junior Síugró Világbajnokságon. Vörös
Virágot és Molnár Flóriánt elkísérhették edzőik
is. A KSE versenyzőinek a kedvezőtlen időjárással és a számukra ismeretlen sánccal is meg
kellett küzdeniük. Így is remekül helytálltak. A
fiúknál 19 országból 67-en álltak ugrótoronyba.
Molnár Flórián a 100 méteres sáncon, a mezőny
egyik legfiatalabbjaként, 75 métert teljesítve
a 49. helyen zárt. Vörös Virágnak 18 országból
54 ellenfele volt. Súlyos sérülés után tért vissza.
73 méterre repült. 38. helyezettként nevesebb
versenyzőket is megelőzött. A fiatal ugrókra a
közeljövőben további fontos versenyek várnak.
Molnár László, edző örömmel konstatálta
tanítványai töretlen fejlődését.
Sérülése után Planicán (siugró B világkupa
verseny) tért vissza Vörös Virág. Első napi óvatos ugrásai után a második napon 71 m-t majd
kiváló 80,5 métert ugrott, amivel a 27. helyen
zárt.
Mozgalmas napokat él a Kőszegi SE két tehetséges síugrója, a sérüléséből visszatért Vörös Virág,
valamint Molnár Flórián.
A 15 éves Molnár Flórián a felnőttek között, C
világkupa versenyen (FIS CUP) indult. 88 induló
között 88 métert ugorva az 57. helyen végzett.
Csupán három vele egyidős ugró előzte meg.

Futsal: Sikeres második félidők

Két győzelem, két vereség és egy elmaradt mérkőzés a mérlege utolsó jelentkezésünk óta a
Kőszegi FC futsal csapatának. Két élcsapat ellen
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szenvedtek vereséget. Nagykanizsa ellen szorosan, de mindkét félidőt elveszítették a kőszegiek. A Haladás már az első félidőben elhúzott, s
biztosan nyert. Pázmándfalu ellen idegenben sikerült győzni. A csapatok 2:1-es hazai előnnyel
fordultak, de a második félidőben csak kőszegi
gólok születtek. Február 4-én a vendégcsapat,
Győrújbarát busza műszaki hibája miatt nem
érkezett meg Kőszegre. A farsang zárásaként
Győrladamért szoros első félidő után nagy különbséggel sikerült legyőzni.
Eredmények: 8 forduló: szabadnap, 9. forduló: Kőszegi FC-Nagykanizsai Futsal Club
2:4 (1:2), gólok: Gugcsó Benjamin, Bíró, 10.
forduló: Swietelsky Haladás VSE II-Kőszegi
FC 10:3 (6:1), gólok: Gugcsó Ákos, Fehér,
Keresztes, 11. forduló: Auto-Szoft Pázmándfalu-Kőszegi FC 2:5 (2:1), gólok: Fehér (2),
Tóth (2), Rácz, 12. forduló: Kőszegi FCBaráti Futsal CSE (Győrújbarát) elmaradt,
13. forduló: Győrladamér KSE 10:3 (3:2),
gólok: Fehér (3), Toldi (2), Dévai, Rácz, Csák,
Réti, Tömböly.
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DIÁKSPORT
Körzeti teremfutás

A Balog iskola megrendezte a magát alkalmi
versenyből az évek során hagyományos rendezvénnyé kinövő teremfutást. Az iskola tornacsarnokában 128-an versengtek a korcsoportjuknak
megfelelő 5-10 körön. A győzelmi dobogó tetejét a rendező iskola kisajátította magának.
Győztesek: (lány-fiú, korcsoport szerint növekvő sorrendben) Horváth Amira, Horváth
Márton, Szabó Tamara, Szücs Viktor, Pápai
Nerina, Vert Bence, Iker Natália, Béres Milán,
Hankó Annamária, Németh Márk. (Valamennyien Balog iskola)

SPO RT
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Tollaslabda

Gérnyi Zoé és Gergye Liliána a Savária kőszegi tenisz csoportjában edzenek. Iskolájukban a
Balogban úgy gondolták kipróbálják tudásukat
egy rokon sportágban, tollaslabdában. Néhány
hét készülés után a Diákolimpia I. korcsoport

Kosárlabda: Alapszakasz zárás
A megyei kosárlabda bajnokság „A” csoportjában az alapszakasz hajrájában a Kőszegi SE
két győzelem mellett két vereséget szenvedett.
A győzelmek papírforma eredménynek számítanak, a vereségekért viszont nagy kár. Sokat számított volna az alapkör végelszámolásánál, ha
azokon a mérkőzéseken acélosabb teljesítményt
nyújtanak. A hasonló játékerejű csapatok ellen
nagyobb szívre lenne szükség. A Cosmos Home
ellen a csúnyán elrontott második negyed kőszegi pontaszálya okozta a csapat vesztét. Horváth
Rolandnak (21 pont) nem akadt társa a ponttermelésben. Vép ellen is a második negyedben
kezdődött az a hét perces mélyrepülés, melynek
során az ellenfél 25 pontjára nem érkezett kőszegi válasz. Elolvadt a 13 pontos előny, s lett 12
pontos hátrány. A szombathelyi sportiskolások
ezúttal sem tudták megnehezíteni a KSE dolgát,
bár a végeredmény ezúttal kissé szorosabb lett,
mint az első mérkőzésükön, Az alapszakasz záró
mérkőzésén Vasvárról öt hiányzóval is sikerült elhozni a győzelemért járó két pontot. A Kőszegi
SE az alapszakaszt az „A” csoport 6. helyén zárta.
A bajnokságot az „alsóházban” folytatja a másik
csoport 5-7. helyezettjével.
Eredmény: 11. forduló Kőszegi SE-CVSE
Cosmos Home 43:57 (14:17, 4:15, 12:11,
13:14), 12. forduló Kőszegi SE-Szombathelyi
SI KA U 18/B 58:35 (15:8, 14:7, 18:4,
11:6), 13. forduló Kőszegi SE-Vépi Kosárlabda Csapat 48:57 (13:15, 19:6, 5:19,
11:17), 14. forduló Vasvári KSE-Kőszegi SE
42:56 (5:17, 12:8, 17:17, 8:14)

megyei döntőjében egymás ellen mérkőzhettek.
Gérnyi végzett az első helyen. Pápán a területi
döntőn már egyesületi szinten tollasozó, „profi” ellenfelekkel találkoztak, de győzni akarásuk
meglepetés győzelmeket eredményezett. Gérnyi
csak a döntőben kapott ki, s a dobogó harmadik
fokára Gergye is felkapaszkodott. Az országos
döntőben folytathatják.

Birkózás: területi érmek

Kaposváron rendezték a diák 1. és diák 2. korcsoportos birkózók területi döntőjét. A kőszegi
birkózók öt bronzérmet és egy ötödik helyezést
értek el. Másnap a junioroknál Illés András nagy
csatában maradt alul a bronzért. Negyedik helyen zárt.
-haniti

Kérjük támogassa adója 1%-val
a Kőszegi Sportegyesületet!
Adószám: 18900149-1-18
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MOZAIK

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

THM: 2,98%-8,85%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030
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*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM
mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei
tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás
nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.

