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Ha késik
V Á RO SHÁ Z A

A jövőben meglesz a jogi lehetőség
arra, hogy aki a polgári esküvőjéről
15 percnél többet késik, egyrészt
büntetést fizet, másrészt lehet, hogy
az aznapi esketések közül utolsóként mondhatja ki a boldogító igent.
Erről döntöttek a képviselők a hivataltól érkezett előterjesztés alapján.
A késésre a „most értünk ide” mondat nem lehet elég indok. Dr. Zalán
Gábor jegyző elmondta, volt olyan
pár is, akik bejelentkeztek Kőszegre,
aztán nem érkeztek meg, mert házasságukat mégiscsak Budapesten
indították útjára. Akkor Kőszegen a
házasságkötő teremben először türelemmel, aztán már türelmetlenül
várt az anyakönyvvezető. Nem cél,
hogy a násznép esti programja fel-

boruljon a késés miatt. A megoldások közé tartozhat, hogy a kötelező
formaságokra jut csak idő. Nem lehet várakoztatni a következő esketésre érkező násznépet. A képviselői
döntés elfogadását követően az ifjú
párok tájékoztatást kapnak a késésből adódó problémák megoldásáról.
A szeptember 26-án hozott döntés
szerint emelkednek a különböző térítési díjak, amelyek mértéktartók,
különösen a környező településeken
lévő díjtételekhez viszonyítva. A házasulóknak van arra lehetőségük,
hogy szolgáltatási díj nélkül házasodjanak össze. Ezt munkaidőben,
hivatali helyiségben tehetik meg.
Idén ebben a formában már 90 pár
kötött házasságot. Ha a párok más
helyszínről és időpontról döntenek,
akkor kell szolgáltatási díjat fizetni.
KZ
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám november 18-án jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

OKTÓBER a látás hónapja
keretén belül

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT
és szaktanácsadás

üzleteinkben előzetes bejelentkezés alapján!

MULTIFOKÁLIS szemüveglencsék

50% kedvezménytől vagy
SZEMÜVEGKERETEK

20% árengedménnyel
az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Kőszeg, Kossuth u. 12. Tel./Fax: 94/361-869
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Bírságoltak
Kőszegen a szennyvízcsatornával
nem rendelkező területekről 2014ben kezdődött meg a háztartásokban keletkező szennyvíz elszállítása. Az első évben 629 m3-t, majd
2018-ban 2199 m3-t szállított el
Szombathelyre, a tisztítóba a Városüzemeltető. Egy évvel korábban, 2017-ben ennél többet, mert
az elmúlt évben több ingatlanon
építették meg a biológiai tisztítót.
Az ebből kifolyó, háztartásokban
keletkezett szennyvíz már öntözésre alkalmas.
Az idén szeptemberig egyedi
szennyvíztisztító berendezésekre kiadott engedélyek száma 45 db-ra
emelkedett. További kilenc ügyfél
rendelkezik létesítési engedéllyel,
három esetben beadták az erről szóló kérelmet. Mindez azt jelenti, hogy
rövid időn belül további 12 háztartásban keletkezett szennyvíz tisztítása történik meg a helyszínen, és azt
nem kell Szombathelyre szállítani.
A képviselő-testület 2014-ben
hozta meg azt a rendeletet, amely
szerint a felhasznált ívóvíz mennyi-

ségének egy részét szennyvízként el
kell szállítani. A szállítást – díjfizetés
ellenében – elvégzi a Városüzemeltető. Az a háztartás, amely nem teljesíti az elvárt mértékű szennyvízelszállítást, büntetést fizet.
2019. évben az előző évi vízfogyasztások alapján az önkormányzat közszolgáltatási bírságok kiszabását kezdeményezte a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál
14 ügyfél esetében. Hét érintett
ingatlantulajdonost a Vízügyi Hatóság közszolgáltatási bírság megfizetésére kötelezte 10 000 Ft, illetve
25 000 Ft összegben. Hat esetben
az eljárást megszüntette méltányolható indokok miatt: korábban
kiadott engedély alapján üzemelt az
egyedi szennyvíz-kezelő berendezés, elfagyás okozta vízfelhasználás.
Az előző években a vízfogyasztások
alapján kezdeményezett közszolgáltatási bírság 92 ügyfelet érintett. A
korábban lezárult ügyek során 15
esetben az eljárást megszüntették
az előbbiekhez hasonló, elfogadható indokok miatt.
Kovács István a Városüzemeltető
igazgatója elmondta a szeptember 26-án tartott testületi ülésen,
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hogy az elmúlt évben 6,3 millió Ft
vesztesége származott a kft.-nek
a szolgálatás elvégzéséből adódóan. Az árakat 2014-ben határozta
meg a testület, és azóta több minden megváltozott, a szállító jármű
műszaki állapota miatt mostanra
teljesen alkalmatlan erre a feladatra. A következő évben keresni kell a megoldást. Új jármű ára
közel húsz millió Ft, ennél kedvezőbbnek tűnik a lízingelés lehetősége, mert az egy évre vonatkozó
kiadás lényegesen kevesebb.
Kiss Péter elsődleges célnak tartotta a Szabóhegyen lévő ingatlanok
esetében szennyvíztisztítók létesítését. Csatornát a jelentős szintkülönbségek miatt ott nem lehet
kiépíteni. Csak ez vezethet a megoldás felé, a probléma kialakulásának okát a hegyre való nagyarányú
kiköltözésben látta. Sas Norbert
szerint célszerű megvizsgálni, miként tudna az önkormányzat a
csatornázatlan helyeken segítséget nyújtani. Huber László polgármester szerint a város szélén több
utcában (Postásrét, Szent György
utca) nincs csatorna, ezeken a helyeken kellene a csatornaépítéshez

ŐSZI StrauSS Napok

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a szervezést elkezdeni. Új szállítójármű megvásárlására nem látott
pénzügyi lehetőséget, a lízingelést
tartotta jobb megoldásnak. Básthy
Béla alpolgármester arról beszélt,
hogy a Szabóhegyért Közösen
Egyesület jubileumi programján
a biológiai szennyvíztisztításban
érintett tulajdonosok átadták a jó
tapasztalataikat.
Kámán Z

Tüzelőutalvány
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Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy a 1364/2018. (VII.27.)
Korm. határozat alapján meghirdetett „Téli rezsicsökkentés” keretében 2018. október
hónapban igényelt 12.000 Ft
értékű fűtőanyag (tűzifa, szén,
keményfa brikett, propán-bután
gázpalack) átvételére a postai
úton megküldött tüzelőutalvány
ellenében 2019. december 15ig van lehetőség. A fűtőanyag
2019. december 15-ét követően nem vehető át.
Dr. Zalán Gábor jegyző
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Megismételhetetlen Ford ajánlatok
a készleten lévő modellekre!

Az AkcióbAn résztvevő
személyAutók mellé
AJÁNDÉK téligumiszettet Adunk!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
További részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. A kép illusztráció.

3

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 1 0 . S Z Á M

2019. OKTÓBER 14.

13. alkalommal
V Á RO SHÁ Z A

Kőszegen hagyomány, hogy a Zene
és az Idősek Világnapja alkalmából operett és nótaesttel köszöntik
a szépkorúakat. Az esemény külön
értéke, hogy mindezt adományokból
valósítják meg. Így volt ez idén, október 1-jén is, amikor a lovagterem
megtelt idős emberekkel készséges
fogadtatás mellett. Huber László leköszönő polgármester arra emlékezette a hölgyeket és urakat, hogy 13
évvel ezelőtt frissen megválasztott
városvezetőként először az idősekkel találkozott. A mostani találkozó
pedig polgármesterként az utolsó
nyilvános esemény. Megköszönte
a támogatást, és mindazt, amit az
idősek életükben tettek az utódok
érdekében. A városvezető arra figyelmeztetett mindenkit, hogy ezt

az értéket az utódoknak is tovább
kell vinni. Az önkormányzat az idősek tiszteletét, a velük való törődést
kiemelten kezeli, ezért kaphatta
meg az Idősbarát Önkormányzat
elismerő címet. Huber László szavai
után felcsendültek az ismert nóták,
operettdalok Jurina Bea és Szilinyi
Arnord előadásában. A polgármester
nem sokat pihenhetett, mert táncra
hívták, aztán dicséretet is kapott a
színészektől a teljesítményéért.
Dicséretet érdemelnek a szervezők,
és mindazon adományozók, akik
a büféasztalt megtöltötték vagy
pénzzel támogatták a zenés est
megvalósítását.
Támogatók: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
tagjai: Básthy Béla, Huber Lász-

Szerdánként séta
Október 2-án Budapesten a Vigadó épületében az Idősbarát Önkormányzat pályázat eredményét
hirdették ki. Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere és
Pogácsás Tibor államtitkár adta át az
elismerő díjakat. Kőszeg város is kiérdemelte az Idősbarát Önkormányzat Díjat, amelynek átadásakor a
következő indoklás hangzott el:
÷Kőszeg Város Önkormányzata
az időskori elmagányosodás ellen folytatott és a különböző szolgáltatások valamennyi idős lakos
számára történő elérhetőségének
biztosítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseképpen”.

A minisztertől Básthy Béla alpolgármester vette át az elismerést, az
ünnepségen jelen volt Mezei Virág a

polgármesteri hivatal osztályvezetője, aki a pályázat előkészítésében
vett rész, valamint Németh Lászlóné, aki aktívan vezeti a minden
szerdán 17 órakor (télen 16 órakor)
induló városi sétákat. Ahogy többen
ismerik, Teca elmondta: a séta mindig a spontán érkezőkkel indul, az
útvonal igény szerint változtatható,
nem erőltetett túra, hanem a séta a
meghatározó. Elhangzanak az épületek történelméről vagy jelenéről
információk. A sétát a mozgás, a
kikapcsolódás, a jó társaság jellemzi.
Ez volt cél akkor, amikor az első
séta elindult, és az önkormányzat
beadta a díj elnyeréséhez a pályázatot. Néhány tény, amiért a város
elnyerte az egymilliós Ft támogatással járó elismerést.

ló, Kiss Károly Péter, Kiss Zoltán,
Plechl Tibor, Rába Kálmán, Sas
Norbert, Terplán Zoltán.
A BÜFÉ támogatói: Soproni Pékség – Soproni Zoltán, Stefanich
Pincészet, Láng Pincészet, Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövet-

kezete,Tóth Pincészet, Alasz László,
Frank Pince, Huber László, Jagodics
Pince.
A rendezvény szervezője és fő támogatója: Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház.
KZ

A város Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának kiemelt célcsoportja
az idős korosztály. A város fenntartóként évtizedek óta működteti
a Kőszegi Szociális Gondozási Központ keretei között az Idősek Otthonát, mely nem kötelező feladat.
Fenntartásához 2018-ban több
mint 25 millió forinttal járult hozzá
az önkormányzat. Az önkormányzat a Kőszegen működő nyugdíjas
klubokat anyagilag támogatja. Az
Idősügyi Tanács tagjait a nyugdíjas
klubok delegálják, elnöki tisztségét

a város polgármestere tölti be. A Tanács szükség szerinti gyakorisággal
ülésezik. A Kőszegi Polgári Kaszinó
célja a társas együttlétek, előadások
szervezése havi rendszerességgel, a
közös művelődés. Kőszeg Város Önkormányzata az 1856-ban alapított
Magyar Királyi Hunyadi Mátyás
Reáliskola emlékére a város hivatalos emléknapjává nyilvánította
a Cőgerek napját. Kőszeg Város
Önkormányzata kiemelt figyelmet
fordít a szépkorúak köszöntésére.
KZ

Telekommunikációs
területre keresünk
MUNKATÁRSAT,
betanított munkára
Kőszeg és környékéről.
Munkavégzés helyszíne: változó
Elvárások: – B kategóriás jogosítvány
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Jelentkezni lehet a 06-20/923-4307-es
telefonszámon.
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Október 6-án 18 órakor a temető ravatalozója előtt emlékezők
gyűltek össze, hogy kifejezzék
tiszteletüket a 13 aradi vértanú
előtt. Az Árpád-házi iskola diákjai
Palatkásné Kolnhofer Judit összeállításában méltó, a gyász hangulatát
tükröző emlékműsorral idézték fel a
magyar nép egyik tragikus eseményét. Méltóságteljesen a keresztre
helyezett gyászszalag többet mondott el, mint a jelenet fizikai megjelenése mutatott.
Nagy Szilvia Andrea nővér arról
beszélt, hogy ÷hőssé válni nem
könnyű feladat. Rengeteg önfe-

gyelmet és önnevelést igényel.
Gerincességet, egyenes jellemet,
hűséget, kitartást követel meg;
feltétel nélküli hazaszeretet és az
igazság mindenekfeletti tiszteletét feltételezi”.

A tanárnő kiemelte, hogy a ’48-as
hősök, különböző társadalmi csoportból, élethelyzetekből érkeztek,
és ami „naggyá tette nevüket,

hogy mindvégig kiálltak a magyar szabadság mellett. És még
valami: életüket adták a magyar
ügyért. Halálukban is megmutatkozott az, ahogyan éltek. Bátran
néztek szembe a kivégzőosztaggal és vállalták a halált az általuk megismert igazság védelme
érdekében”.

Közönségdíj
A Vállalkozók Országos Szövetségének Vas Megyei Szervezete idén
is megrendezte a Vas Megyei Prima
Díj átadó gálát, az idei volt a 15.
alkalom. Október 5-én Körmenden,
a Batthyány-kastély színháztermében tartották meg az ünnepséget.
(A település idén ünnepli várossá
nyilvánításának 775. évfordulóját.)
A tíz jelölt közül hárman kapták
meg a Vas Megyei Prima Díjat: Alexa Károly, Glavanics Krisztina,
Ferencz Csaba, és a hozzá tartozó
egymillió forint jutalmat.
A közönségdíj odaítéléséhez szükséges szavazatok gyűjtését a megyei újság szervezte. A díj 250 000
Ft összegéről dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város
polgármestere gondoskodott, és
átadta a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes egyik alapítója, Dvorákné
Kővári Anikó számára.
A néptáncegyüttes május 18-án a
megalakulásuk 30 éves évfordu-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

lóját „Hazafelé” című műsorukkal
köszöntötték Kőszegen a lovagteremben. Ott, ahol nap mint nap a
prima díjas és egyben az együttes
örökös művészeti vezetője, Anikó
tartja a táncpróbákat.
Október 10-én két próba között
Dvorákné Kővári Anikó így fogalmazta meg gondolatait:
– Nemcsak engem illet a díj, hanem a férjemet, Lacit, és a táncosokat, akikkel együtt dolgozunk.
Köszönöm nekik a több évtizedes
munkát. Azt nem tudom: ki jelölt
a prima díjra, de ismeretlenül is
hálás vagyok neki(k). Júniusban

Ü NNE P

Október 6.
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Majd utalt a mai kor emberére,
hogy ÷nehézségekben szilárd
jellemű, egyenes és nyíltszívű

emberekként viseltessünk, felvértezve magunkat az alázat és a
kiengesztelődés erényeivel”.

gratulált a jelöléshez Pócza Zoltán, amely akkor
engem meglepetésként ért. Aztán
felhívott Szárnyas
János, a VOSZ Vas
Megyei
Szervezetének
elnöke,
aki
ugyancsak
gratulált,
majd
sorra érkeztek a
tájékoztató levelek. A díjátadó
ünnepségre a meghívót szeptemberben megkaptam, de más
információm nem volt. Örömmel
indultam el az eseményre, tudtam, hogy a jelölés önmagában
is értékes. Erősebben dobogott

a szívem, amikor a díjátadón a
színpadra léptem, gratulált és
átadta az oklevelet dr. Puskás Tivadar polgármester. Huber László polgármester is gratulált, vele
együtt ajándékcsomagot adott
át Kárai Attila, a K&H Bank kőszegi fiókjának vezetője. Ott volt
velünk a színpadon Virág Orsolya
néptáncos, aki a táncosok nevében köszöntött. Az örömömet
szavakban alig tudom kifejezni.
Köszönöm mindenkinek bármit
is tett az elismerésért, számomra
mindez a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes tevékenységének magas szintű elismerését jelenti.

Gratulálunk!

ló, magányos, beteg embertársainkat. Idén 39 önkéntes részesült az
elismerésben. Október 5-én Rábai
Ferenc a Kőszegi Plébánia Karitász
vezetője is átvette az elismerést
Budapesten a Magyar Szentektemplomában.

A Katolikus Karitász Caritas Hungarica díjjal ismerte el azon önkéntesek munkáját, akik hosszú évek
óta áldozatosan szolgálják rászoru-

Strauss Autószalon

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

További részletek márkakereskedésünkben. Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. A kép illusztráció.

Kámán Z.
Fotó: Büki László, vaskarika.hu
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Kávészünet Csendes Kovács Miklós „utcai szakáccsal”
Miért nem lett Szabadtűzi Lovag?
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Kovács Miklós 11 éve a Jurisich Miklós
Gimnázium fűtő-karbantartója. Korábban
a Kaltenecker Lajos mély- és magasépítő
cégénél dolgozott gépkezelőként, – felsorolni is nehéz, hány fajtához van jogosítványa – zajos masinák között végezte a
munkáját. Nehezen értették egymás szavát,
ezért mindig hangosak voltak. Tekézett is,
és a meccseken az egyik társa viccesen úgy
hívta játékba, hogy Csendes, Csendes, te
jössz. Rajta is maradt ez az előnév, amely
megkülönbözteti a többitől, hiszen Kovács
Miklósból van vagy négy Kőszegen. Beszélgetőtársam 63 éves és 63 éve kőszegi,
amire felettébb büszke. Édesanyja korán
meghalt, ő hat éves volt, amikor a három
gyerek árván maradt. Édesapjuk nevelte fel
őket, mindhárom gyereknek szakmát adott.
Miklós a Bersek iskolából kikerülve, az akkor még meglévő kőszegi ipari iskolában
szerzett géplakatos képesítést. Szombathelyen volt – ahogy ő mondja – a Varsói
Szerződés katonája. Huszonegy évesen nősült. Két fia van, Krisztián kőműves Ausztriában, Miklós pedig asztalos vállalkozó
Szombathelyen. Mindkettő önkéntes tűzoltó Kőszegen. Három unokája van, felesége
43 éve a társa. Beszélgetésünk apropója,
hogy Miklós minden városi rendezvényen
főz. Főzött már a Velemi Gesztenyeünnepen
is, meg falunapon Kőszegdoroszlóban, Nemescsóban. Májustól novemberig minden
hétvégén hívják valahová. Rábapatyra a
Vesszőünnepre várják a kosárfonók, de a
Kolbásztöltő Fesztiválra is, Lukácsházán és
Szarvaskenden böllérfesztiválra invitálják.
Segítőtársa minden alkalommal a felesége.
– Én is tűzoltó vagyok. Az Ostromnapok kezdetekor, Seper András parancsnok kérte, mindenki
működjön közre, tudása és lehetőségei szerint a
siker érdekében. Kánya Péter, meg Kovács János
idejében fönn a Szabóhegyi vendéglőben kisegítő, majd főszakácsként dolgoztam. Igazából
innen van a főzés iránti leküzdhetetlen vonzódásom. A lányok ruhát varrtak, a fiúk fegyvereket készítettek, én a török sereg étkeztetését
vállaltam, főztem nekik. Szabad tűzön mindig
szerettem főzni. Az elsőt a Faáru bolt előtt, a
másodikat a Tejivónál csináltam a feleségemmel,
a török seregnek 250-300 főnek készítettük
az ételt. Volt szó arról, hogy a történelmi hűség
kedvéért legyen nyúl, kecske, bárány, de sehogy
sem jött össze. Pikáns volt a dolog, mert ugye a
törökök nem fogyasztják a disznóhúst, de ezúttal
eltekintettünk ettől, olyan pörköltöt kaptak, hogy
megnyalták a tíz ujjukat. A Tűzoltóságon vágtuk
le a két sertést. Volt, hogy babgulyást is, brassóit
is készítettünk, de mindig egytálételeket.

– A várudvaron a horvátoknak is főztem, még
másnap is emelgették a fedőt és visszajöttek
hozzám enni.
– A negyedik alkalommal a Szűk közben készült
a menü. Akkor a rendőr Horváth Tóni volt segítségemre. Négy kondérban rotyogott az étel.
Valahogy úgy alakult, hogy a Kőszegi Darabontoknak nem jutott ott, ahol kapniuk kellett
volna. Áthívtam őket, nálunk volt bőven. Akkor
kértek fel, hogy nekik mindig én főzzek. A következő alkalommal aztán leadtam a törököket és

a darabontoknak gyújtottam a kondér alá. Azóta
már nyolcadik éve csak nekik főzök az Ostromnapokon. A reggelit is én adom, hol rántottát,
vagy főtt kolbászt, néha tükörtojást, amit kérnek. Velük „házi szakácsként” utazni is szoktam.
Nekem kellett gondoskodni „hadtáposként” az
ellátásukról. Megyek velük, ahová hívják őket,
az ország különböző várjátékaira. Körmendre,
Csobáncra, Sümegre.
– Részt vettem már főzőversenyen is. Ugyanis
ezeken a rendezvényeken a különböző csapatok szakácsai is megmérettethetik magukat.
Körmenden is, Csobáncon is nyertem, Sárváron
különdíjat kaptam. Indultam országos főzőversenyeken is Rábapatyon, Sopronnémetiben,
Győrben. Kétszer hívtak Kecskemétre is, ahol
egyedüli dunántúliként a Szabadtűzi Lovagrend
Gasztronómiai Egyesület Szabadtűzi Lovaggá
akart ütni. Azonban a háromszori 3-4 napos
távollétet a munkahelyemen nem tudtam megoldani, nem beszélve a részvételi költség magas
összegéről. Utazni, nyersanyagot vinni, ruhát
csináltatni, megszállni, nem olcsó dolog. Ezért
nem lettem Szabadtűzi Lovag. A Pálinka Lovagrend, meg a Borlovagrend mellett van ilyen is.
– Az Orsolya napi rendezvény az egyetlen Kőszegen, ahol két napon át főzünk a feleségemmel. Ezt pénzért adjuk, a többi főzést a támogatók szponzorálják. Akkora a tömeg, hogy már

megpróbálom elriasztani őket, mondom: – ne
gyertek ide, mert leégett. Nekünk így is jó – a
válasz . Nem látom a sor végét, annyian vannak.
Sokszor a zsűrinek nem jut még kóstoló sem.
– Évente két családi napot is tartunk. A feleségem ölbői, minden augusztusban az ottani
Horgász-tó partján bérlünk egy házat, jönnek a
testvérek családjaikkal és főzök, az asszonyok
hozzák a süteményeket. Olyan ez, mint egy lakodalom. Aztán Karácsony és Szilveszter között a
Kovács-napon az én kőszegi családi vonalammal
jövünk össze egy hasonló ünneplésre. Vagyunk
vagy hetvenen, a Tekepályát béreljük ki. Egész
nap tekézés, eszem-iszom, jókedv uralkodik.
– A gimnáziumban minden évben májusfát állítunk. Sajnos, másutt már kiveszett ez a hagyomány, Kőszegen irányításom mellett, a végzős
diákok éltetik egyedül. Május 31-én pedig kitáncoljuk.
– Nagyon összetartó a családunk. Minden vasárnap a feleségem főz otthon és mindkét fiunk
családostól üli körül az asztalt. Jönnek Mikiék
Szombathelyről, Krisztiánék Kőszegről. Megbeszéljük a dolgainkat, unokáimnak mesélek a
fiatalkoromról. Már tudják, hogy 10 éven át részt
vettem a Sípálya működtetésében is. Ott voltam
karbantartó, síoktató, pályagondnok, kezelő.
Mindezt egyedül csináltam. Bánkúton vizsgáztam a felvonó kezeléséből. Akkoriban a városban
Németh Imrének, becenevén Prücsöknek, meg
nekem volt hozzá jogosítványunk. Sajnos, mára
lassan visszafoglalja az erdő. A hetvenes, nyolcvanas években megyei és országos versenyeket
rendeztünk ott. Az olimpiára a frissen esett havat
az éjjeli langymeleg elolvasztotta. Sáros volt a
pálya, egy szem hó nélkül várta a versenyzőket.
A téglagyárból hordattuk a havat, Bráder Tibi
összes autója ezen dolgozott. Fönt a Karádi Peti
tolta hótolóval, mi meg sílécekkel tapostuk. Közel
a lesiklópályához szánkópályát is létesítettünk.
Olimpiai szám volt a szánkóverseny. Hortobágyi
Feri bácsi csodálkozva nézte, mit alkottunk.
– Idén Aranyvasárnapon lesz a 12. alkalom,
hogy a kőszegi Fő téren főzök 100 adagot és
szétosztom. Ez az én jótéteményem a Szeretet ünnepe előtt. Bárki kaphat belőle, élnek is
a lehetőséggel. Az Írottkő szállodából is volt
már vendégem, hál’Istennek a hajléktalanok is
megtalálnak. Teljes egészében saját forrásból,
szponzorok nélkül állom ezt a vendéglátást.
Kitalálom, hogy mi legyen és megcsinálom. A
Huber polgármester úr elismerésképpen minden
évben megtisztel, hoz egy kanna bort, egy zsák
szaloncukrot, amit a gyerekek tányérja mellé teszek. Az Ádvent időszakában nekem ez jelenti
a megnyugvást. Az év közbeni hirtelenségeimre
kell ez a lelki balzsam.
Kiss János
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Szeptember 23-án a Zwingerben
nagyszámú érdeklődő részvételével
mutatták be a dr. Bariska István által írt és összeállított Kőszeg város
atlasza könyvet, a Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat 6. kötetét.
Az elkészítésében részt vettek az
alkotótársak: B. Benkhard Lilla,
Ivicsics Péter, Kovács Viktória, Mentényi Klára, Söptei Imre és Szilágyi
Magdolna. A várostérkép magyar
és angol nyelven tárja az olvasó
elé, mi minden történt Kőszegen
1246-tól 2000-ig, hogyan változott, fejlődött a város 750 év alatt.
A mű az európai városatlaszok sorába illeszkedik.

A kötetet a kőszegi születésű szegedi professzor emeritus, dr. Blazovich
László az MTA doktora, az MTA Várostörténeti Albizottságának elnöke
mutatta be. A könyv elemeit térképtáblák alkotják. Megtalálható a
1857. évi kataszteri felmérés alapján szerkesztett alaptérkép, Kőszeg
és környéke katonai felmérései, a
város topográfiai fejlődését ábrázoló szerkesztett térképek, a 20. századi kataszteri és átnézeti mappák,
Kőszeg és Kőszegfalva 21. századi
topográfiai térképe és légi felvétele,
a legújabb kutatások alapján összeállított tematikus térképek, továbbá
Kőszeg eddig nem publikált törté-

neti térképei és korabeli látképei.
A kőszegi történeti atlasz először
vizsgálja teljes egységében Kőszeg
városa és a kőszegi uradalom helyrajzi történetét. Kőszeg városa és
vára ugyanis zárványt képezett az
uradalom keretein belül, míg az
uradalom egykori központja, a vár
ma is a városfalakon belül áll. Először történt kísérlet a Kőszeg által
alapított falu, Kőszegfalva helyrajzi
történetének, továbbá a Habsburg-zálogkorszak beillesztésére
is. Abban a reményben bocsátották
útjára a szerzők a könyvet, hogy a
településegységek történeti fejlődésének térbeli értelmezése, továbbá
az eddig nem közölt térképek és
ábrázolások közzététele ösztönzően hat mind a további kutatásokra,

mind pedig Kőszeg és régiója olvasóközönségének érdeklődésére.
Blazovich professzor érdekes megjegyzéseket is fűzött a térképek
ábrázolta egyes dűlőnevekhez.
Így a sváb hangzású Kaligram a
Kalkgruben, vagyis a Meszesvölgy
svábos elnevezése, vagy a Stáner,
a Steiner, magyarán a Kövi dűlőt
jelöli. Dr. Bariska Istvánnak minden
eddigi munkáját felülmúlja a most
bemutatott könyv. A kőszegi levéltár nyugdíjas igazgatója az említett szerzőkkel karöltve 2009 óta
dolgozott Kőszeg térképén. Nulla
forintos szerződést írt alá, tehát
nem pénzért végezte azt az aprólékos, hatalmas munkát, amelyre a
bemutató feltette a koronát.
Kiss János

KÖ NYV B E M U TAT Ó

Kőszeg város atlasza

BOLHAPIAC A STRAUSSNÁL!
E l f E kvő a l kat r ész E k k i á rus í tása

akár 70–80%-ot engedünk,
minden gyári alkatrészből!*
Itt a lehetőség, most érdemes
beruházni, ha eddig halogatta,
most ne tegye!

időpontok:
2019.10.17. (csütörtök) 09:00–16:00 óra
2019.10.18. (péntek) 09:00–16:00 óra
2019.10.19. (szombat) 09:00–14:00 óra

Strauss Autószalon

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

*

A részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken!

7

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 1 0 . S Z Á M

2019. OKTÓBER 14.

Önkormányzati választás 2019. október 13.

219

Kőszeg 6. választókörzet

Kőszeg 7. választókörzet

Kőszeg 8. választókörzet

1115
581
230
175
176

1167
559
239
139
181

1115
581
301
120
160

1457
800
409
190
201

1073
509
234
113
162

1142
645
307
170
168

Takácsné Varga Ágnes

177

Balassa-Berek Tamás

Fekete-Pataki Edit

303

Balázs Ferenc

Sas Norbert

191

FIDESZ–KDNP

FIDESZ–KDNP

107

9453
4980
2312
1269
1399

7. választókörzet

5. választókörzet

216

KŐSZEG ÖSSZESÍTVE

Kőszeg 5. választókörzet

1216
657
332
171
154

FIDESZ–KDNP

FIDESZ–KDNP

Harkai Norbert

1168
648
260
191
197

3. választókörzet

1. választókörzet

Gelencsér Attila

Kőszeg 4. választókörzet

Választópolgárok száma
Szavazók száma
BÁSTHY BÉLA – FIDESZ-KDNP
DR. TÓTHNÉ DOLGOS ZSANETT – Független
RÁBA KÁLMÁN – Mindenki Magyarországa Mozgalom

Kőszeg 3. választókörzet

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

Kőszeg 2. választókörzet

V Á LA SZ T Á SO K

KÖRZETEK

Kőszeg 1. választókörzet

Kőszeg

57

Bányai Németh Gábor

66

Összefogás Kőszegért Egyesület

Összefogás Kőszegért Egyesület

Mindenki Magyarországa Mozg.

Összefogás Kőszegért Egyesület

Plechl Tibor

Gódor József

Kiss Miksa Zoltán

Rába Kálmán

96

92

111

122

Mindenki Magyarországa Mozg.

Mindenki Magyarországa Mozg.

Összefogás Kőszegért Egyesület

Mindenki Magyarországa Mozg.

Szima Andrea

Nagy János

Tóth Gábor

Rába László

139

14

Független

Független

Dr. Tóth László

2. választókörzet

130

Független

98

Független

Független

6. választókörzet

8–9. választókörzet

98

4. választókörzet

Kiss Zoltán

280

FIDESZ–KDNP

Drescher Gábor Károly

121

Farkas Ágnes

203

Összefogás Kőszegért Egyesület
Független

8

Kolonics Szilveszter

37

Mindenki Magyarországa Mozg.

Terplán Zoltán

252

FIDESZ–KDNP

Horváth András

86

Mindenki Magyarországa Mozg.

Táncsics Péter

209

Összefogás Kőszegért Egyesület

Kiss Péter Károly

419

Kappel Gyula

Velkyné Ball Andrea

301

Összefogás Kőszegért Egyesület

FIDESZ–KDNP

249

Huber László

Összefogás Kőszegért Egyesület

FIDESZ–KDNP

Teplán Tibor

Varga Imre

108

Mindenki Magyarországa Mozg.

266
62

Mindenki Magyarországa Mozg.
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Kőszeg megválasztott polgármestere

BÁSTHY BÉLA

Először is mindenkinek köszönöm, hogy élt a
beleszólás jogával és részt vett a választáson.
Az 50 % feletti részvétel jelzi, hogy a kőszegieknek fontos városunk sorsa, és erős legitimációt biztosít a megválasztott képviselőknek. Az
a tény, hogy képviselő-jelöltjeink egy kivétellel
minden körzetben nyerni tudtak, és hogy polgármester-jelöltként én is jelentős támogatással
győzhettem, elsősorban azt üzeni számomra,
hogy fő célkitűzésünk, az együttműködés a város lakosságával és a kormánnyal a választók
szerint is a leginkább járható út Kőszeg számára. Természetesen ebbe az együttműködésbe
nem csak a ránk szavazókat kívánjuk bevonni,
hanem mindenkit, aki tiszteletben tartja a választói akaratot, és együttműködésre törekszik a
megválasztott városvezetéssel. Köszönetet mondok mindenkinek, aki bizalommal volt irántunk,
törekszünk olyan várost építeni, amelyben minden kőszegi jól érezheti magát.
Tisztelt Kőszegiek!
zeretnék köszönetet mondani minden kedves
kőszeginek, aki élt demokratikus jogaival és
véleményt nyilvánított Kőszeg városának jelenlegi helyzetéről. Külön köszönettel tartozom

azoknak a kőszegieknek, akik személyemet és
csapatom tagjait alkalmasnak találták, szavazatukkal megtisztelték. Bár a pálya sok esetben
lejtett, de az eredményt tudomásul vesszük és
tiszteletben tartjuk, sajnos két kormánypárti
polgármesterjelöltet nem tudtam legyőzni.. A
többség kijelölte az irányt és úgy döntött, városunkban jól mennek a dolgok, ezért Kőszeget
feláldozták annak a pártnak az oltárán, amelynek tagjai sok esetben a legalapvetőbb keresztényi értékeket sem tartják be. Az új képviselő-testület munkájához jó egészséget kívánok,
szeretném, ha Kőszeg új polgármestere a Tőle
jól megszokott arrogancia mellett más értékes
tulajdonságát is latba vetné városunk felemelkedése érdekében. A kőszegi választópolgárok
többsége beárazta városunkat, ezt a címkét
újabb öt évig kell viselnie Kőszegnek. Gratulálok
a győzteseknek, arra kérem őket, ezúttal valós
produktummal járuljanak hozzá városunk fejlődéséhez.
Rába Kálmán
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Anyakönyvi hírek
Születések: Horváth Janka és Hegyvári
Attila lánya Flóra, Imre Boglárka és Gábriel Christoph lánya Frida, Poropatich Réka
ás Csóka Tibor fia Gergely András, Mersich
Ádám és Lóránt Viktória lánya Milla, Wurst
Nikolett és Szőlősi Alfred lánya Lizbett Lana,
Lakatos Gyöngyi és Tóth Miklós Benjamin fia
Benjamin, Ruzicska Henrietta és Marosvölgyi Gergő fia Farkas, Weigl Kristóf és Tőke
Ibolya lánya Izabella, Nagy Ferenc és Séber
Anita fia Zsombor, Poropatich Ádám és Sebestyén Anita fia Dániel, Schrammer József
és Németh Jennifer lánya Aletta, Soós András
és Molnár Eszter fia Ádám András.
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Házasság: Gyuris Szilvia – Örkényi Dániel,
Proks Renáta Katalin – Esső Zoltán, Zacsik
Evelin – Nagy Bence András, Imrik Bernadett – Egresits Tamás, Darics Dóra Katalin
– Egervári Mátyás, Horváth Szabina – Méry
András, Lukoviczki Gabriella – Pődör Pál
György, Répási Eszter – Nagy Zsolt, Buza
Alexandra – Koltai Patrik Alex, Palkó Dorina
Éva – Csizmazia Attila, Hankó Bernadett –
Varga Zsolt, Lamp Dóra – Kohl László.
Halálozás: Zügn Tamás, Bigner Ferenc Antal.

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Barátaim!
Köszönettel tartozom Nektek azért, hogy végig
kitartottatok mellettem a kampányban és a szavazó fülkében is. Jelképesen minden egyes szavazat mellett egy szivecskét látok, ami a szeretetet sugározta felém. Gratulálok a nyerteseknek
és kívánom, hogy városunkat jól kormányozzák,
vigyék sikerre a jövőben is. Mindannyiunknak ez
volt a célja! Köszönöm Kőszeg!
Dr. Tóthné Dolgos Zsanett

Önkormányzati
választások
2019
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Települések
POLGÁRMESTEREK
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BOZSOK
Darabos Béla
Horváthné Merics Katalin
CÁK
Tóth Szabolcs
Hock-Sirson Szilárd

90
49

GYÖNGYÖSFALU
Debreceniné Imre Anita
Tóth Árpád József

225
257

HORVÁTZSIDÁNY
Krizmanich István

270

KISZSIDÁNY
Bánó Zoltán

43

KŐSZEGDOROSZLÓ
Baráth Klementina Noémi
Fekete Ottó
Joó Tamás Imre
Kriszter Gyula
Torda-Haramia Anikó

17
27
80
13
13

KŐSZEGPATY
Májerhoffer Attila
Rigó József

79
36

KŐSZEGSZERDAHELY
Takács Martin Tamás
Takács Péter László
LUKÁCSHÁZA
Virág János

87
164
441

NEMESCSÓ
Kendik Zoltán
Kendik Norbertné
Szerdahelyi-Bánó Irén

56
48
89

ÓLMOD
Hergovich Vince
Méry Erzsébet

54
19

PERESZNYE
Orbán Gyula
PUSZTACSÓ
Kollarits Kornél
VELEM
Bakos László
Kovács László Gábor
Szél Józsefné

10

144
85

156
71
115
66
56

KÉPVISELŐK
BOZSOK
Banga Anikó
152
Csáji Zsuzsanna
59
Frank János
88
Hodics Andrea
147
Horváth Attila
37
Jakabné Kovács Ágnes Margit 90
Kissné Banga Rita
97
Kutics László
45
Piros Beáta Katalin
89
Saufnauer Szabolcs
78
CÁK
Hock-Sirson Richárd
Hock-Sirson Szilárd
Kissné Nagy Mária
Kulcsár Róbert
Nemes Gergőné
Pontyos György

40
86
91
85
82
76

GYÖNGYÖSFALU
Debreceni Zsolt
Desics Rita
Falvai Szabolcs
Iski Gergő
Kovács György
Molnár Zoltán Tihamér
Pados Tibor
Tóth Árpád József
Tóth Emil Miklós
Tóth Zoltán
Vannesson Dóra
Vargáné Németh Andrea

247
254
116
281
140
128
127
300
131
106
282
151

HORVÁTZSIDÁNY
Csizmazia Gábor
Horváth Levente
Ipkovich Dávid
Keresztes Zoltán
Szabó Lajosné

237
192
201
162
141

KISZSIDÁNY
Eső Lajos István
Marquard Borbála

43
46

KŐSZEGDOROSZLÓ
Haramia István
Hosszú-Hajtó Henrietta
Kovács-Lukács Renáta
Kriszter Gyula
Máté Csaba
Petrovics István
Torda-Haramia Anikó
KŐSZEGPATY
Kovács László
Lada Attila
Milos László István
Rigó József

78
66
57
51
81
85
104
85
73
72
57
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KŐSZEGSZERDAHELY
Horváth Csilla
Horváth Evelin
Kőhalminé Major Judit
Kuntner István
Takács Martin Tamás
Vass Annamária

146
139
146
122
135
157

LUKÁCSHÁZA
Albert Mónika
326
Bencsik Zoltán
248
Csejtei Péter
316
Kovács Ildikó
255
Molnár Zsolt
274
Pungor László (FIDESZ-KDNP) 272
dr. Vágó Attila
340
NEMESCSÓ
Avar Kálmán
141
Bánó András Csaba
64
Hock-Sirson András
101
Hock-Sirson Tímea Mária
48
Horváth János István
107
Kendik Norbertné
74
Koltay Béla
69
Porkolábné Dékány Magdolna 60
Schrottné Mersich Klára
69
ÓLMOD
Fehér Zita
Hábetler Imre
Lackner Csaba Josef
Marx Róbert
Méhesné Kerekes Ildikó
Mercs László Jánosné
Méry Erzsébet
Orbán László
PERESZNYE
Grüll János
Kelemen Edit
Koósz Krisztiánné
Kornfeind József
Nickl Pál
Schrott Gergely
PUSZTACSÓ
Borhyné Horváth Adrienn
Kovács László
Molnár-Maráz Anett
Szárnyas Ferenc

45
32
13
32
27
46
31
33
154
68
45
138
116
142
67
67
68
61

VELEM
Balázs József
32
Balogh Enikő
78
Gajdán Imre
21
Jagodics Valéria
52
Kern István (FIDESZ-KDNP) 85
Molnár Adrienn
158
Olman Judit
40
Pálffy György Csaba
135
Szabó Zoltán
175

NEMZETISÉGI önkormányzati képviselőjelöltek:
HORVÁT:
• Magyarországi Gradistyei
Horvátok
Egyesülete:
Brezovich Julianna, Stefanich
Mátyás, Petkovits Sándor,
Mersich Károly, Harsányi Imre.
• Hrvati-Horvátok Egyesület
és a Soproni „Cakav katedra” Egyesület: Payrits Luka
NÉMET:
• Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége: Dominek
Ágnes, Szántó Márta, Tengeri
Zoltán, Rábai Ferenc László,
Kőszegfalvi Ágnes, Plechl Ildikó
Eszter.
ROMA:
• Roma Polgári Mozgalom
BAZ Megyei Szervezete: Baranyai Mihály, Baranyai Zsolt
Krisztián, Horváth Zoltán Rómeó
• Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség: Horváth András,
Harangozó Kálmán, Hökkön
Istvánné
(Lapzártáig nem érkezett eredmény a szavazásról.)

Kompenzációs listáról a
képviselő-testületbe jutott
Kőszegen:
HARKAI NORBERT – Összefogás Kőszegért Egyesület,
RÁBA KÁLMÁN – Mindenki
Magyarországa Mozgalom,
TÁNCSICS PÉTER – Összefogás Kőszegért Egyesület.

www.7forras.hu

KŐSZEGI AKCIÓ

2019.OKTÓBER 16 - OKTÓBER 29.
1.499

Ft
kg

Taravis Friss
Csirkemell filé

239

2.699

1.699

Ft
kg

Házi Füstölt,nyers, érlelt Szívsonka

399

Ft
db

79

159

Ft
db

Balaton Töltött Ostya

Kakaós étbevonóval
Tejbevonóval mártott
vagy kókuszos 30 g, 2633Ft/kg

199

Ft
db

109

Ft
db

199

Ft
db

Tejes vagy Mega Csoki Csoki
Bevonattal
Epres 28g, 3893 Ft/kg

24 db vásárlásával
SPÓROLJON
TÖBBET!
398Ft/l

Ft
db

199

219

Ft/db

Ft
db

Bomba Energia Ital
Classic
Bodza vagy Mohito
250 ml, 636Ft/ l

Coop Cola ízű szénsavas üditőital
2,5 l, 80Ft /l

1.099

Ft
db

499

Ft
db

Papírzsebkendő

Regina Bianka Classic
Aloe Vera Fehér Papír zsebkendő
3 Rétegű 100db, 2 Ft/db

Ft
db

Pöttyös Tejsüti

Natúr vagy Csípőspaprikás
Téliszalámis
8 cikkelyes, 140g, 2350 Ft/kg

Kenhető Növényi Zsír
500g, 798 Ft/kg

Ft
kg

Coop Párizsi Rúd

Soproni vagy Tavaszi

Medve Sajt több ízben

Rama Tégla Margarin

Anni Panni Esl 2,8%1l

Kométa Mindennap
Finom! Felvágott

329

Ft
db

799

Ft
kg

Regina Vera Toalettpapír

3 réteges 110 lap 24 tekercs, 46Ft/ db

Steffl Sör Dobozos
4.2% 0,5 l 438Ft/ l

369

Ft
db

Coop Macskaeledel
Domestos

24H Pine Fresh 750ml, 665Ft/ l

Hal-Csirke vagy Marha-Baromfi-Máj
4X100g, 923 Ft/kg

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOPabc szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP 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
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30. évforduló
V Á RO SHÁ Z A

Szeptember 28-án, a Kőszegi Szüreten négy testvértelepülés képviselői tartottak ünnepi találkozót
az Írottkő Hotelben. Mödling és
Vaihingen an der Enz városokkal 30
évvel ezelőtt kötötte meg Kőszeg a
testvértelepülési szerződést.
Huber László polgármester kifejezte örömét, hogy a „30. évforduló
családi ünneppé vált, ahol jelen
van a család minden tagja, együtt
örülhetünk és eleveníthetjük fel a
közös élményeinket”. Hangsúlyoz-

ta, hogy mind a négy testvértelepülésen évszázadokra nyúlik vissza a
szőlőművelés, a borkultúra, a közös
gyökerek erősítik a kapcsolatot,
és erre újabb lehetőséget adott a
Kőszegi Szüret rendezvényein való
találkozás. A városvezető elsőként
Heinz Kälberer Vaihingen 30 évvel
ezelőtti főpolgármesterét köszöntötte, különösen azért, mert elindította
az együttműködést, és megalapozta
az évtizedes barátságot. A kapcsolatok ápolásában „igazi barátként”
Klaus Reitze Vaihingen polgármestere vett részt. Nyugdíjba vonulását
követően „teljes szívvel mellettünk

volt, segítette az együttműködést”
Wilfried

Nestle
polgármester.
Harminc éve él a kapcsolat Mödling várossal,
amelyet Ferdinand Rubel
alpolgármester képviselt,
és vezette a Kőszegre érkezett delegációt.
Ugyancsak erős barátság
jegyében érkezett az ünnepre Nyitragerencsérről
a küldöttség, amelyet dr.
Nagy Katalin polgármester vezetett. A Szencről
érkezett barátok élén
Dusan Badinszky polgármester állt,
és képviselték a másik magyarok
lakta települést.
A több óráig tartó ünnepségen
részt vettek a kőszegi civil szervezetek, amelyek ápolták és ápolják a
kapcsolatot. A kiemelt meghívottak
közé tartozott Preininger Ferenc a
30 éves kapcsolatot elindító egykori
városvezető, illetve Básthy Tamás
egykori polgármester, aki az együttműködést 12 éven át erősítette.
A testvárosok vezetői közül Klaus

Reitze lépett először mikrofonhoz,
aki átadta Gerd Maisch főpolgármester üzenetét, köszönetét Kőszegnek a 30 éves kapcsolatok ápolásában kifejtett tevékenységéért.
Ugyanezt értékelte Kőszeg önkormányzata a „Kőszeg Város Európai
Kapcsolataiért” kitüntetés odaítélésével. Az indoklásban szerepelt,
hogy Gerd Maisch 13 éve vezeti a
városok közötti életteli kapcsolatot,
nagy szerepe van abban, hogy erős
maradt a kötelék. Az elismerést Huber László polgármester adta át – a
főpolgármester távolléte miatt –
Klaus Reitze polgármesternek, aki
kifejezte örömét, hogy nagyszámú
delegáció kíséretében érkezhetett
Kőszegre. Hangsúlyozta a 30 éve
tartó élő, sokszereplős, izgalmas
testvérvárosi kapcsolat jelentőségét. Mindez „nemcsak közigazgatási szinten működik, hanem a
két város polgárai, civil szervezeti
között is, és ebben ez a nagyszerű”. Minden résztvevőnek köszöne-

tet mondott a polgármester, és ki-

30 éves barátság
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A kőszegi Baráth Kornél és
a
Vaihingen/Enz
melletti
Oberriexingen településről származó Andreas Vogel szívesen gondolnak vissza a barátságuk kezdetére.
Minden 1989-ben egy diákcserével kezdődött. Ekkor találkozott
Vaihingen-Kleinglattbachban
a
Balog iskolából 12 kőszegi fiatal
az Ottmar-Mergenthaler-i szakközépiskola 12 diákjával. Egymást
látogatták meg, az első személyes

kapcsolataikat családjaik körében
kötötték. Kornél és Andreas levelezőtársi kapcsolata gyorsan bensőséges,
„határtalan”, mostanáig tartó barátsággá vált. Egyedi érték az, hogy a
levelezőtársi viszonyból barátság lett.
A Kőszegi Szüret hétvégéjén barátságuk 30 éves jubileuma alkalmából ismét találkoztak. A közös múltjukban 25 magyarországi, németországi és ausztriai találkozó szerepel.
Barátságuk folytán a családjaik is

újra és újra egymásra találnak.
Már a következő 30 évre
is vannak ötleteik és határozott elképzelésük van a
legközelebbi találkozásról
is. Szeretnének példaként
szolgálni a fiataloknak.
Szeretnének fontos építőelemei lenni az egyre inkább összetartásra törekvő
Európának, hogy a jövő
nemzedékei számára is lehetővé váljanak az ilyenfajta találkozások.

fejezte reményét, hogy a következő
30 évben folytatódnak, erősödnek
a kapcsolatok. Elmondta, hogy Kőszeg és Vaihingen együttműködésében városvezetőként kilenc éve vesz
részt, és életében már sok mindent
megélt, de olyan életteli, baráti
kapcsolatot, amely minden találkozáskor újra megnyilvánul, sehol
máshol nem a tapasztalt.
Ezen a hétvégén a Balog iskolában
vendégeskedett az Ottmar-Mergenthaler Realschule Kleinglattbach
iskola csoportja, amely több dalból
álló énekprodukciót adott elő a találkozón.
A 30 évre visszaemlékező ünnepen Mödling városát Ferdinand
Rubel alpolgármester képviselte.
A diákok éneke után az 1950-es
évekre visszanyúló ifjúkorát idézte,
amikor a bécsi fiúkórus tagjaként
bejárta Európát, de Magyarországon nem volt a lezárt határ miatt,
amely azóta már nyitott, és a barátság erősítésére ad lehetőséget.
Ehhez biztos alap a városokban
meglévő borkultúra. Hangsúlyozta, ha „a ’borban az igazság’
mondást tesszük meg vezérmotívumként, már akkor jó úton
járunk”, majd kiemelte, hogy a

városok közötti együttműködés
közelebb visz a békés Európához. Arra is emlékeztetett, hogy a
vasfüggöny leomlása előtt már a
sportolók, az egyesületek felvették
a kapcsolatokat. Az elmúlt harminc évre visszatekintve a következő háromszor harminc évre kívánt eredményes együttműködést
a két város polgárainak.
Jövőbe mutató az, hogy aznap
Mödlingből egy nyugdíjas csoport
érkezett turistaként Kőszegre.
Kámán Z
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Kicsiben hozták, nagyban érkezik
A 30 éves testvérvári szerződésre
visszaemlékező ünnepen Vaihingen
város vezetése ismét ajándékot
hozott Kőszegre. Klaus Reitze
Vaihingen polgármestere kérte a
kőszegi tűzoltóság képviselőit, Seper Andrást és Stipkovits Istvánt,
hogy csatlakozzanak a szónoki
emelvény mellé. Arra emlékeztetett, hogy 19 évvel ezelőtt egy
létrás tűzoltóautót ajándékozott
Vaihingen Kőszegnek. Klaus Reitze
most kicsiben, makett példányban
hozta a következő ajándékot, az
újabb létrás tűzoltóautót. A kicsiben elhozott jármű később eredeti

formában is megérkezik Kőszegre,
és a 19 éves autó jó szolgálatot te-

nél a borkirálynőnek?

– Havonta többször a borral kap-

táborokra, ahol a barátságok mellett
még szerelem is született. Eddig a
kőszegi tűzoltóság egyik jelképe volt
a vaihingeni létrás autó, és megköszönte, hogy ezentúl egy újabb és
jobb eszközzel gyarapodnak a kőszegiek, mert „ha baj van, akkor
ezzel tudunk segíteni”.
Kámán Z

csolatos eseményen, városi ünnepségen veszek részt, bemutatom a város borát, reprezentálom
a várost, nemcsak a környéken,
hanem a határokon átnyúlóan is.
A találkozók révén személyes kapcsolatba kerülök különböző emberekkel, amely számomra egy nagyon szép feladat. A találkozókon
mindig a térség borai kerülnek a
középpontba.
– Hogyan történik a borkirálynő
választása?

Tavaly választották
A testvérvárosi szerződések 30.
évfordulóját ünneplő esemény
előtt kérdeztük a két település
kapcsolatáról dr. Nagy Katalint,
Nyitragerencsér polgármesterét, aki
abból – a mostanra már szlovák –
faluból érkezett, ahol Kodály Zoltán
még gyűjtötte „A gerencséri utca
végig piros rózsa” ismert népdalt.
Szeptember 7-én Huber László
polgármester vezetésével küdöttség
utazott Nyitragerencsérre a Rózsák
napjára.
– 12 éve jövök el Kőszegre, a város ünnepeire, az első időszakban
képviselőként, az elmúlt négy évben alpolgármesterként – mondta
dr. Nagy Katalin. – A küldöttség
tagjaként a társaimmal együtt
örömet jelent számunkra, hogy ta-

köszönték meg az ünnepség résztvevői.
Seper András Kőszeg Város Díszpolgára, és a Vas Megyei Katasztrófavédelem igazgatóhelyettese elmondta,
hogy a testvérváros tűzoltóival
kezdetektől ápolják a kapcsolatot.
„Minket is az vezérel, hogy minél
több barátságot találjunk meg
egymásban”. Utalt a közös ifjúsági

Vaihingeni borkirálynő
Vaihingen várossal kötött testvérvárosi szerződés 30. évi jubileumára szervezett ünnepségre eljött Kőszegre Julia Aisenbrey Ludwigsburg
járás borkirálynője. A fiatal közgazdaságtant tanuló diáklány hajába
tűzött korona utalt a feladataira.
Ha lett volna felvonulás, akkor a
vaihingeni küldöttség élén köszöntötte volna a kőszegieket.
– Milyen feladatai vannak Önök-

het a kőszegi önkéntes tűzoltóknak.
Az ajándékozást hosszas tapssal

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

lálkozhatunk a kőszegiekkel. A borászaink várják az alkalmat, merthogy mi is egy borvidék vagyunk,
nálunk is a bor, a szőlőművelés évszázados hagyomány. A találkozások a barátságokat erősítik, amiért
a Drovák házaspár sokat tett.
– Egy éve kapta meg a polgármesteri megbízást. Hogyan látja a két

– Nálunk nem választás alapján,
hanem előzetes javaslatok, vélemények határozzák meg a kiválasztást, a hivatal adja a megbízást
két év időtartamra.
– Járt már korábban Kőszegen?
– Most vagyok itt először. Szép város Kőszeg, Az itteni környezet több
mindenben hasonlít Vaihingenre, és
mindkét településen a bor fontos
szerepet tölt be. Azt látom, hogy
a vendéglátásról, a fogadtatásról
mindannyiunknak jók a tapasztalatai. Egy kedves kis hotelben, a Csikar Csárdában kaptam szállást, ez
a néhány nap sokáig megmarad az

település jövőbeni kapcsolatát?

– Folytatjuk, amit elkezdtünk, mert
arra érdemes, és fontos nekünk.
Nemcsak a táncos, borász csoportok között látom a jó együttműködés szándékát. A testvértelepülési
kapcsolatainkat a futballisták indították el, és ezt köszönjük nekik.

V Á RO SHÁ Z A
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emlékeztemben, privát utazóként is
visszajönnék szívesen, hogy a környéket is megismerjem.
KZ
Örülök, hogy ez a kapcsolat él, működik, ennek kifejezésére a szüret
nagyon alkalmas. Sajnálom, hogy
az idei felvonulás elmaradt, igaz a
12 év alatt most fordult elő először,
de az ünnep értékét az esős idő
nem tudja lerombolni.
KZ

Pedikűr – Lábápolás – Fußpflege
Kőszeg, Szűk utca 3.
Grozdits Virág

+36 30 342 22 84
Kőszeg és környéke
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A 20. borkirálynő
V Á RO SHÁ Z A

A meglepetés és az izgalom jellemezte a Kőszegi Szüreten a borkirálynő választását. Kőszeg Város
Ifjúsági Fúvószenekarának kitűnő
muzsikájával indult a „sátras” hétvége, majd a Kőszegi Tornyosok jelezték: „valami készül!”
„Utoljára köszönthetem a kedves
egybegyűlteket” – mondta a megnyitón Huber László polgármester.
Frank Jánossal együtt verték csapra
a 2017-es Blauburgerrel megtöltött hordót, amelynek a tartalmát
sokan megkóstolták. Időközben
a Kőszegi Borbarát Hölgyek és a

borkirálynő a választásra készültek,
de… Villámként hasított a hír: „Az
egyik jelentkező lebetegedett!” A
délutáni „attrakció” veszélybe került. Az est kitűnő műsorvezetője,
Fekete-Pataki Edit igyekezett megmenteni a helyzetet. A nézőkhöz
fordult felhívásával, van-e olyan
bátor és talpraesett jelentkező, aki
hajlandó vállalni a megmérettetést,
elindulni a koronáért. A közönség
elismerő tapsa kísérte a színpadig
Szabó Hajnalkát, aki már korábban
is latolgatta a versenyen indulást.
Ezen a délután egyik főszereplő

Borkirálynő

a legközelebb, emellett szívesen kirándulok és kerékpározok.
Barátom által csöppentem bele a
borászat világába. Csepregi szőlőbirtokán és pincéjében napi szinten
kiveszem a részem a feladatokból.
Közös célunk, hogy minél jobb
borok kerüljenek ki a Néber-Tóth
Pince hordóiból.
Számos helyi és környékbeli boros
rendezvényen részt vettem, segítettem a közösség munkáját. Öröm
és megtiszteltetés számomra, hogy
Kőszeg Borkirálynője lehetek. Vágyam, hogy minél több borvidéket
és borfajtát megismerjek hazánkban és külföldön egyaránt.
Szívügyemnek tekintem a helyi

Kamper Natália Kőszeg 20. borkirálynője. A győztes hozzáértéséről,
elhivatottságáról meggyőződhettünk a borkirálynő választáson. De
ki is ő pontosan?
– Csepregről érkeztem, Nagycenken nőttem fel, másfél éve élek a
Vas megyei kisvárosban. A Pannon
Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen állattenyésztő mérnökként
végeztem. Jelenleg termékfejlesztőként dolgozom a sopronhorpácsi
állateledelgyárban. A szabadidőmet szeretem aktívan eltölteni, a
női futball és a kangoo áll hozzám

Egyedülálló
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A Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara éves programjaiban kiemelt
esemény a Kőszegi Szüret. Idén a
felkészülésre kevesebb idő jutott
a zenekar sok-sok programja miatt. Jómagam engedelmeskedve a
zenekar és a közönség elvárásainak most már sokadik éve mindig
új átiratokkal készülök (idén pl.:
hárommal), melyeket a Fúvósszerenádon, ill. a Fúvós-showban
hallhat először a közönség. Az
idei év különlegessége volt a Vas
megyei fúvószenészek indulójának bemutatása a vendégzenekarokkal együtt. A zenés fogadást
és a szüreti programok egy részét
elmosta az eső, de szinte az öszszes zenekart meghallgathattuk a

rendezvénysátorban. Néhány éve a
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó zárórendezvénye a zenekarunk
koncertje. Nagy szerep jutott ebben
a repertoárunk megújításának, de a
közönség és a zenészek lelkesedése
nélkül nem alakulhatott volna ki
ilyen formában. A hozzánk érkező
zenekarok mindegyike úgy nyilatkozott, hogy a fúvószenének ez a
fajta szeretete máshol nem jellemző: sehol sem kíséri ekkora várakozás, ekkora tömeg és üdvrivalgás a
házigazda zenekar fellépését. Öröm
és felelősség is, hogy a szombat esti
show megtölti a rendezvénysátrat.
A fellépés megterhelés a zenészeknek, de a nehézségek leküzdését a
közönség egyedülálló ovációja segíti. Örömmel tölt el, hogy ennyire rászolgáltunk a közönség szeretetére.
Szilágyi Miklós

2019. OKTÓBER 14.
lett. Ő és Kamper Natália minden
dicséretet megérdemel. Az előre
kiadott elméleti ismeretanyagból
tudtak (volna) felkészülni, de számos gyakorlati feladatot is meg
kellett oldaniuk: étel és borpárosítás, „pecázás” időre, borvers írás
„Óda a város borához” címmel,
borvidékek felismerése, stb. Ezúttal
is játszhatott a közönség. A Bortotó
legjobbjai jutalmat kaptak.
Hajnalka elméletből nem tudott
felkészülni, mégis nagyszerűen
helytállt. A zsűri eredményt hirdetett: „A 2018/19 év kőszegi borkirálynője Kamper Natália!” A bájos
hölgy estére már magára ölthette

a díszes ruhát, s megkoronázva
fogadhatta a számtalan gratulációt.
A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete vendégül látta a meghívott
borkirálynőket. Másnap zártkörű
rendezvényen ünnepelték az új királynőt és megemlékeztek az elmúlt
20 esztendőről, a megválasztott
borkirálynők sikereiről. Délután a
Jézus Szíve Plébániatemplom előtt
Kőszeg borkirálynői felengedték azt
a húsz léggömböt, amelyek messzemessze repítették üzeneteiket, fogadalmaikat. A szüret lezárult, a hölgyek mindenkit szeretettel várnak a
november 16-án tartandó bálra.
TáF.

értékek megőrzését, továbbadását, a hagyományok ápolását.
Fontosnak tartom
a kőszegi és Kőszeg-hegyaljai
borászok közötti
minél szorosabb
kapcsolat kialakítását, fenntartását, hiszen egymást támogatva
tudunk a leginkább fejlődni.
Kőszeg város 20. borkirálynőjeként
igyekszem méltón képviselni a kő-

szegi borkultúrát és öregbíteni a
kőszegi és Kőszeg-hegyaljai borok
hírnevét a következő esztendőben.

Natália Móron
Megválasztása után csak egy héttel Kamper Natália a Móri Bornapokon képviselte Kőszeget több borkirálynő és borlovag társaságában.
Kiérdemelte a különös figyelmet a hivatalos ceremóniákon. Királynőnket a vásári forgatagban is érdeklődő tekintetek kísérték, kattogtak a
fényképezőgépek. A felvonuláson csodálkozó és elismerő hangok hallatszottak, amikor olvasták a Borbarát Hölgyek Egyesületének zászlaján a feliratot: Kőszeg!

2019. OKTÓBER 14.
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A Kőszeg Együttesről

Schott támogatása

Volt egyszer egy néptánccsoport.
Az egymás iránti kíváncsiság hozta
össze a hajdani Kőszeg Együttes
tagjait a Kőszegi Szüret vasárnapján. A Jurisics vár Művelődési
Központ égisze alatt a Hortobágyi
Éva néni által vezetett néptánccsoport 1978 – 85 közötti csapata jött
össze egy délutánra. A Hortobágyi
házaspárt és mindig mosolygós
zongora kísérőnket, Hauer Tamást
csak a temetőben tudtuk meglátogatni, első utunk hozzájuk vezetett.
Hatvanhárom hajdani táncos nevét
sikerült összegyűjtenünk. A közösségi média segítségével – két fiú
kivételével – mindenkivel felvettük
a kapcsolatot. Huszonhat táncos
gyűlt össze és – nagy örömünkre
– Éva néni szakmai segítője, Gedi
(Horváth János, az Ungaresca hajdani szakmai vezetője) és két egykori zenekari tag, Ágotha Zoltán és
Moldvai Tibor (Pufi) is velünk volt.
Mi a rendszerváltás előtt is jártunk
Nyugaton. Sok-sok úti élmény,
rengeteg fotó, elfeledett sztorik.
A találkozó előkészületei során fo-

A Kőszegi Szüreten a SCHOTT
Hungary Kft. is képviseltette magát
standjával, mert fontosnak tartják
a helyi rendezvényeken való megjelenést.

tókat osztottunk meg egymással.
Ezúton köszönjük a Németh Iván
archívumából kapott képeket.
Délután benéztünk egykori próbáink helyszínére: a vár lovagtermének színpadát hetente kétszer
koptattuk, gyakran a folyosón
gyakoroltunk. Újra felfutottunk a
színpadra. Szívből jövő kacagás,
botladozó lépések, és egyszer
csak, minden előzetes egyeztetés
nélkül felcsendültek a régi dallamok, és egyre bátrabbak lettek a
tánclépések. Sietnünk kellett, hogy
meg tudjuk nézni a Hajnalcsillag
fellépését, miattuk került vasárnapra a találkozónk. Az együttes
mai vezetői, a Dvorák házaspár és
Gerlecz Laci is velünk táncolt egykoron. Szívet melengető volt az
„öregek” számára a fiatalok lendületét látni. Éva néni elkötelezett
munkája révén a Kőszeg Együttes
akkori csapatából tízen tánccal is
foglalkozó pedagógusok lettek.
Reményeink szerint lesz folytatása
ennek a csodás napnak.
Grozdits Virág / szervező

ges harapnivalók közül. A SCHOTT
Hungary Kft. munkavállalóinak
nagy része Kőszegen vagy annak
vonzáskörzetében él. Ezért is több
kőszegi közintézményt és szervezetet támogat, illetve egy évre örökbe
fogadtak egy házat is az SOS Gyermekfaluban.

Köszöntések
Két napon át fogadták saját munkavállalóikat, családtagokat, és
minden érdeklődőt. Nyitott állásajánlataikra a helyszínen azonnal
lehetett jelentkezni. Miközben a
szülők egy limonádé vagy pohár
bor kíséretében a SCHOTT képviselőivel egyeztettek, a gyermekeket
arcfestés és csillámtetoválás várta,
valamint Instabox fényképezkedési
lehetőség mókás kiegészítőivel
ismerkedhettek. A fotókat haza
is lehetett vinni. Aki megéhezett,
kedvére válogathatott az egészsé-

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város
szépkorú lakóit születésnapjuk
alkalmából:
Pávé Sándorné Horváth Juliannát (98 éves) Gaál Jenőt
(90 éves), Tóth Lászlóné Rácz
Erzsébetet (90 éves), Balogh
Ferencné Szőke Irént (92 éves)
és Brückler Terézt (93 éves).
Személyesen köszöntötte a városvezető:
Polgár Istvánné Horváth Annát
(99 éves) és Dr. Prezmecky
Lászlót (90 éves).

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint
130 év tapasztalata • 35 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint
A SCHOTT Hungary Kft. sikeres csapatának erősítésére lukácsházai gyárába munkatársat keres az alábbi munkakörbe:
130 év tapasztalata • 35 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

A SCHOTT Hungary Kft. sikeresFolyamatos,
csapatának
erősítésére
lukácsházai gyárába munkatársat
műszakos
munkarendbe
keres az alábbi munkakörbe:
A Te végzettséged, képességeid:
A Te feladataid:

• Műszaki végzettség (pl.: lakatos, autószerelő, mezőgazdasági gép- • A termelésben üzemelő berendezések mechanikus telepítése, javítása,
szerelő, gépszerelő)
karbantartása
• Mechanikus karbantartási területen termelő vállalatnál szerzett • Gépek folyamatos üzemmenetének biztosítása
Folyamatos, műszakos
munkarendbe
szakmai tapasztalat
• Hibaelhárítás
szoros együttműködésben az elektromos karbantartókkal
• Jó problémamegoldó képesség
• Elvégzett javítások dokumentálása
• Megbízható, önálló munkavégzés Ajánlatunk:

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

A Te végzettséged,• képességeid:
Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag

• Hosszútávú
karrier lehetőség
egy nemzetközi
csapatban
• Műszaki végzettség
(pl.: lakatos,
autószerelő,
mezőgazdasági
gépszerelő, gépszerelő)
•
Stabil,
növekvő
nemzetközi
vállalat
• Mechanikus karbantartási területen termelő vállalatnál szerzett szakmai tapasztalat
Érdekes
és kihívásokkal
teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.
• feladatokra
Jó problémamegoldó
képesség
SCHOTT Hungary
Kft.,
Hungary,
9724
Lukácsháza,
Otto Schott utca 1. • Telefon: +36 94 568-484 • Email: karrier.pph@schott.com
• Megbízható, önálló munkavégzés
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Hiány volt gesztenyéból

VIDÉK

Velem: Idén október 5-6-án rendezték meg a Gesztenyenapokat.
Szombatra esőt jósoltak, de a vihar
elkerülte a települést, vasárnap
már pompás időjárás fogadta a
látogatókat. Becslések szerint első
nap hatezer, második nap nyolcezernél is többen vásároltak belépőjegyet. A korábbi évek adataihoz
képest ez két-háromezer fővel
kevesebb, de egyes vélemények
szerint a 14 ezres létszám még kezelhető. Megmozdulni így is alig lehetett, nemcsak árusokkal, hanem
látogatókkal is tele volt a főutca. A
Stirling-villa üresen állt, mert építési terület, ugyanis ott pályázati
pénzből nagyberuházás kezdődik.
Kern István, a rendező csapat egyik
tagja szerint idén új cég látta el
a biztonsági szolgálat feladatát.

Szükség is volt a profi munkájukra,
hiszen a nedves szántóföldön gondot okozott a parkolás. A vendégek
változatos programokon vehettek
részt. Tény, hogy a Gesztenyenapokon hiány volt a gesztenyéből. Alig
volt velemi, aki a hagyományos
módon, nyílt lángon sütötte, mert
nem volt, amit süssön. Az önkormányzati választások miatt egy
héttel korábban tartották a falu
ünnepét, de a gesztenyefák erre
nem figyeltek. Egyik termelő arról
beszélt, hogy a korábbi években
100-150 kg-os készlettel várták a
vevőket, idén alig tudtak gyűjteni
20 kg-ot. Lehetséges, hogy mindez
az idei gyenge termés előjele.
Ha gesztenyéből nem is, de a programokból lehetett válogatni. Szombaton este az Apostol együttes lé-

pett a színpadra a maga nemében
páratlan produkcióval, vasárnap
ugyancsak sikert aratott a Fonográf
emlékzenekar. A koncertekkel az
aznapi program nem ért véget, mint
a korábbi években, mert újabb műsorok várták a nézőket. Ezt kérték
az árusok, akik közül többen – talán
az alapvető szokásuk szerint – panaszkodtak a forgalom miatt. „Bóvli” termékeket idén sem engedtek

Püspöki szentmise a170. évfordulón
„Kik Máriát szívből szeretitek.
Isten hozott most ide bennetek”
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– énekelték szeptember 29-én 11
órakor a Szent Vid-kápolnába vonulva a Perenyéből érkezett zarándokok. Idén 170. alkalommal tette
meg a fogadalmi utat 176 fő – nagyon fiatalok és idősek – a faluból
indulva. Az ősök erős elhatározása
1949-ben született meg, amikor
a kolerajárvány megszűnéséért
imádkozva elzarándokoltak a Szent
Vid-kápolnához, és azóta ezt minden évben megteszik. A hit ellenes
időszakban, az „átkosnak” nevezett
korszakban is véghezvitték az elődök felajánlását. A szeptember 29én tartott szentmisén a kápolnában
ült unokáival együtt az az idős férfi,
akinek az apja börtönnel fenyegetve vállalt felelősséget az akkori zarándoklatokért. A Hegyaljai falvak
egykori, önálló utolsó plébánosa
Molnár János atya gyóntató papként vett részt a jubileumi ünnepen. Dr. Székely János megyéspüspök a hívekkel együtt zarándokolt a
faluból fel a hegyre, és tartotta meg
a szentmisét. Kőszeg egykori káplánja, Perenye plébánosa, Gombos
Tibor Bálint atya szervezte, vezette
az évfordulós ünnepet. A hívekkel
összefogva kiadták a zarándoklat
énekeit, imáit tartalmazó imaköny-

vet, amely Medgyesi S. Norbert
precíz gyűjtésének, szerkesztésének
az eredménye.
A szentmise kezdetén Harangozó
Vilmos esperesplébános köszöntötte
a Mária Rádió hallgatóit és a jelenlévő híveket. Közülük sokan kiszorultak a templomból, hiszen nemcsak Perenyéből érkeztek, hanem a
Hegyalja településeiről és Kőszegről
is sokan, nagyon sokan. Az atya csodálatos felajánlásnak nevezte, hogy
a szentmisére gyalogosan érkeztek
a faluból, megünneplik és megtartják a hagyományt azért, hogy hálát
adjanak a Mindenható Istennek.
Azért is, hogy könyörögjenek Szent
Vidhez, aki oltalmaz bennünket,
minden bajunkban, örömünkben
képvisel a Jó Istennél.
A Perenyei Egyházközség képviselője köszöntötte a püspök atyát.
„Isten hozta ezen az ősi búcsújáró helyen, köszönjük, hogy vállalta a zarándoklat fáradalmát, és
együtt ünnepel velünk”.

Dr. Székely János válaszában arról
beszélt, hogy a perenyeiek 170
éve hűségesen megtartják az őseik
fogadalmát. „Ezzel azt is hirdetik,

hogy a hűség a házasságban is
nemcsak azt jelenti, hogy nem leszek hűtlen. A hűség a szerelem,
a szeretet emlékezete. Annak az

embernek a szeretete, akinek
számára a valaha kimondott
igen nemcsak felszíni érzelem
hulláma, akinek a szeretete jelent irgalmat, megbocsátást. Ehhez hasonló a hitünkhöz való
hűség is. Hitünk is olyan legyen,
mint a szikla, mint a mély tenger”. Majd a Titanic tragédiájára

utalva, arra emlékeztetett, hogy
a „Perenyeiek nem szerelték

le a mentőcsónakokat, a hit, a
remény, a szeretet horgonyát.
Kövessük az Ő példájukat. Legyen helye a családjainkban az
imádságnak, a házasságban a
kitartásnak, a hűségnek. … Erre
kérjük Isten Áldását!”

A két óra hosszan tartó szentmise
végén a kápolnához tartozó hagyomány szerint egymást követve a
hívek megkerülték az oltárt, amikor
kiléptek a templomból egy csodálatos hegyvidéki panoráma, az ősz
tiszta levegője fogadott mindenkit.
A már korábban előkészített asztalokon agapé várta a híveket. Beszélgetés is része volt az ünnepnek,
fél háromkor kezdődött a litánia, és
azt követően indultak hazafelé a
zarándokok, hogy jövőre újra viszszatérjenek, és folytassák „őseink
szent hagyatékát” az ének szerint.
Kámán Z

árulni, döntően a kézműves alkotásokat kínálták az árusok. Egyik
szőnyegkészítő Erdélyből érkezett.
Étel és italból volt bőven kínálat.
A második napon, október 6-án
gyertyák gyújtásával emlékeztek
meg az aradi vértanúkról. Majd
aznap este bezárt az önkormányzat
által 6. alkalommal rendezett Velemi Gesztenyenapok.
KZ

Idős
embereket
A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület hölgy tagjai az Idősek Világnapja alkalmával 26 fő számára
édesség csomagokat állítottak
össze. A csomagokkal személyesen kerestük fel a községünkben
élő 65 év felettieket és köszöntöttük őket. Nem feledkeztünk meg
azokról sem, akik koruknál fogva
már Idősek otthonában élnek, jelenleg Kőszegen (ugyan papírforma szerint már nem kőszegpatyi
lakosok). Számukra is eljuttattuk
az ajándékot. Jó volt tapasztalni,
hogy az idős emberek meghatódva fogadták a látogatót. Az
első percek visszafogott csendje,
emlékeket, örömöket és szomorúságot is felidéző beszélgetéssé
változott.
A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület
férfi tagjai is rendszeresen részt
vesznek a társadalmi munkákban.
Amíg mi asszonyok a csomagolással és a látogatással voltunk
elfoglalva, Farkas József egyesületi
tag az új Közösségi Ház kertjében
a virágok mellett zöldellő füvet
kapálta ki. Meg kell mondani, jól
forgott kezében a szerszám.
Milos Lászlóné
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Őszikék Cákon!
Gesztenye, népdalok, mulatós zene,
ételek, italok, jó hangulat. Tovább
is van, mondjam még? Egyszóval
minden együtt volt az október 5-ei
hétvégén, Cákon is. Az „is” jelzi,
hogy bőséggel voltak rendezvények
az Alpokalján. Mindenki találhatott
kedvére valót.
Cákon felvonultak a régi traktorok
a horitschoni traktorosok klubjából, dolgoztak a pónilovak, forgott
a körhinta, kézműveskedtek a
gyermekek, jutott az „új világból”
is virtuális szórakozás. Szombaton
dinamikusabb, vasárnap könynyedebb volt a műsorsorozat, de
mindkét napon mozgalmas. A
kemenesmagasi citerazenekar és

a nemescsói Tézsula énekkar nagyszüleinkre emlékeztetett a népdalokkal.
Megcsodálhattuk a Dance
Jam és a Salsa táncegyüttes produkcióit. A pincesor
épületei a vendégeink figyelmét hívta fel a falunkra.
A Kvarc együttes műsorával
a közönség elismerését vívta ki. Színpadra lépett még
Turi Lui, Rony, Zetor Zsolti,
Bohém Nagy Zsoló, és megalapozták az esti hangulatot.
Tombolt a tömeg Nótár Mary
dalaira, majd vasárnap Matyi és a
hegedűs búcsúztatta sikerrel a kétnapos rendezvényt.

Kirándulás

nyával (Wiener Schnitzel), valamint
a gyermekek a sült csirkemellet hasábburgonyával. Aztán gyalogosan
mentünk le a városba. Amire leértünk a buszunkhoz az eső is megérkezett. Autóbuszon utazva fedeztük
fel a város több nevezetességét,
az idegenvezetőnk fáradhatatlanul
beszélt a látottakról.
A városnéző sétánkat a Mária Terézia téren kezdtük, megnéztük a
Hofburgot, a Spanyol Lovasiskola
istállóját. Sétáltunk Bécs forgalmas sétálóutcáján, a Szent István
székesegyházban (Stephansdom)
volt módunk pihentetni testünket
és lelkünket is.
Egy élményekben gazdag napot
hagytunk magunk mögött. Ezúton
is köszönjük elnök asszonyunknak,
Csillának, hogy ilyen tartalmas kirándulást szervezett.
Milos Lászlóné

A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület szervezésében önkormányzati
támogatással ismét részesei lehettünk egy felejthetetlen napnak.
Október 5-én Bécsbe kirándultunk.
Első állomásunk a Schönbrunni
kastélypark volt, ahol lenyűgöző
kutak, szobrok, emlékművek, fák
és virágok találhatók, valamint a
pompás Gloriette. Itt látható a Császári Hintómúzeum, a Trónörökös
kertje, a Narancsház kertje, az útvesztő, az állatkert, a Pálmaház, a
Sivatagi ház. A kastély körül panoráma vonatozás közben gyönyörködhettünk a látványban.
A kisvonattal mentünk ebédelni a
Tirolergarten Haus étterembe, hogy
elfogyasszuk a kihagyhatatlan bécsi szeletet petrezselymes burgo-

Közösen
Nemescsó: Szeptember ismét a
közös alkotással indult. Az ősz beköszöntével termésekből készítettünk ajtódíszeket. A kicsik és a nagyok is bevetették a kreativitásukat
és gyönyörű díszekkel tértek haza.
Az idei Orsolya-napi vásáron is
képviselteti magát a Nemescsói
Tézsula Hagyományőrző Egyesület
október 19-én. Finom ételekkel,
házi lekvárokkal és süteményekkel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Szerdahelyi-Bánó Irén

PERESZNYE: Szeptember 22-én
szüreti felvonulást szervezett a tűzoltó egyesület és a művelődési ház. A
lelkes csapat feldíszített járművekkel
– tűzoltóautó, traktor által vontatott
spricni, pótkocsi – indult el a nagy
útra. A tűzoltók a római útjukra utalva hajónak formázták meg a pótkocsit. A jelmezesek énekelve haladtak
a falu utcáin, ezt megköszönve a lakosok süteménnyel és itallal kínálták
a felvonulókat. Szép volt, jó volt a
befejezés is, amikor a kultúrház udvarán a legjobbakat díjazták. Orbán
Gyula tűzoltó parancsnok megköszönte a részvételt, a segítséget.

Fotó: Ohr Tibor

Az idő is kitartott, no és az amerikai
iskolabusz szorgalmasan szállította
a vendégeket Kőszegről. A Dottó

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

járat a nyári túrákon közkedvelt
lett, az utasokat megvendégeltük.
Néha fel-fel tűntek, halkan osonva
a Holdfényliget elektromos járművei is az öreg pincék árnyékában.
Mozgalmas időszakot zártunk, a
Pincesoron közel tízezer vendéget
szolgáltunk ki a hét hónap alatt.
Kedves Olvasó! Tisztelt Cákiak!
Engedjék meg, hogy mint polgármester búcsúzzak Önöktől. Kilenc
évig igyekeztem Cák község lakosságát szolgálni, itthon és a környéken is. Nehéz, de szép szolgálat
volt! Köszönöm, amit kaptam, és
mindent örömmel végeztem a faluért.
Kívánok Mindenkinek békés, boldog életet, sok sikert!
Paukovics Józsefné
polgármester

VIDÉK
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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

SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS
INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.

MAGOK

DÍJCSO

bit/s
10-80 M

között

bit/s
30SM
G
EBESSÉ

S ÁRA

MÉNYE

KEDVEZ

3500 Ft

A kedvezményes havidíj feltételei:
Az előfizető vállalja a negyed éves előre
fizető számlázási időszakot, PDF alapú
elektronikus számlakép fogadását e-mail
üzenetben és a számla határidőn belül
történő pontos kiegyenlítését. További
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Lukácsháza

VIDÉK

Szeptember 21-én a Nemzedékek
parkjából szüreti felvonulásra indultak el fogatok, traktorok, feldíszített
gépjárművek és a Dottó kisvonat.
Pusztacsóból és Kőszegszerdahelyről érkeztek résztvevők. Az élen Váradi János (Hanzi) és díszes fogata
haladt a szőlőskertek királynőjével,
a két udvarhölgy és a kisbíró kíséretében, amit Szabó Lilla és Husz Gergő egyes fogata követett a bíróval
és a bírónővel. A menet Lukácsháza

és Gyöngyösfalu utcáin haladt végig, hét megállóhelyet érintett, ahol
műsorral kedveskedtek a felvonulók
a nézősereg részére. Felléptek a
Gyöngyház óvodások, a Szent Márton kórus, és az általános iskolásokkal együtt a Derű néptánccsoport.
A két falu lakói, civil szervezetei
példás összefogással, étellel, itallal
készültek a felvonulók fogadására.
Útközben a kőszegi fúvósok gondoskodtak a jó hangulatról. A többi
járművön a kőszegi törökök, a nyugdíjasok, magyar ruhások, jágerek
utaztak. A rendezvény vendége volt
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Rezi, a Kőszegi borbarátok, a Borlovagrend több tagja is. A felvonulás
után a Közösségi Házban vacsorával
és a hajnalig tartó bállal folytatódott
a rendezvény. A szervezők köszönetet mondanak mindazoknak, akik
segítették a nagyszabású esemény
megvalósítását.
A képviselő-testület október
1-jén cikluszáró közmeghallgatást
tartott jelentős érdeklődés mellett.
Virág János polgármester beszámolt a választási ciklusban elért
eredményekről, fejlesztésekről, rendezvényekről. A jelenlévők jogukkal

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• 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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vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

élve kérdéseket tettek fel a település
problémáival kapcsolatban. Ezután
ismertették a tervezett közösségi
rendeletet. A közmeghallgatás választási fórummá változott, amikor a
jelöltek ismertették elképzeléseiket
Lukácsháza jövőjével kapcsolatban.
Október 4-én a Közösségi Házban az önkormányzat a Dr. Tolnay
Sándor Általános Iskolával közösen
emlékezett meg az aradi vértanukról. Az iskola 5. és 7. osztályos
tanulói Iliás Márta felkészítő tanárnő vezetésével idézték fel a hősök
sorsát. Virág János polgármester
emlékeztetett arra, hogy a megtorlásnak 4 lukácsházi áldozata is volt,
akiket 1850. január 9-én Kőszeg
határában akasztottak fel 5 másik
társukkal együtt.
Közvilágítás: A pályázatot elnyerő E-ON Energiakereskedelmi Kft.
szeptember 17-én vette át a munkaterületet, majd megkezdték a 87es főúton a lámpacserét. A szerelési
munkákat a Vasi Lux Kft. végzi, akik
a várhatóan október 20-ig befejezik a munkát. A lámpacseréknek
köszönhetően 31 % energia megtakarítást ér el az önkormányzat,
a fejlesztést 15 év alatt részben a
megtakarításból, részben önerőből
finanszírozza az E-ON felé.
Zajlik a Tanács u. és a Nagycsömetei utca részek zárt csapadékvíz elvezetésének kiépítése és a
Nagycsömötei járdarész felújítása.
A kivitelező GEOMÉ Kft. a tervek
szerint halad a munkákkal.
Nemzeti Sport Park pályázaton
az önkormányzat egy „B” típusú
felnőtt játszótér építését nyerte
el. A Nagycsömötei utcai játszótér
mögött megépült kondi eszközöket
hamarosan bírtokba veheti a falu
lakossága. A megvalósítást központilag a BME Zrt. végezte el.
Elkészült a Kisposta utca ivóvíz
és szennyvíz kiépítésének terve. A
jogerős engedély birtokában, ha az
érdekeltek is vállalják az önerőt, akkor megépülhet a hiányzó közmű.
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztése támogatás keretében a
település 14.162.981 Ft összegű
támogatást nyert el a Szombathelyi
út 49 – 83. közötti járdaszakasz és
csapadékvíz elvezetés felújítására.
A támogatás 50 %-os. A fejlesztés
másik 50 %-át az önkormányzat
önerőből biztosítja. A megvalósításra 2020 tavaszán kerülhet sor.

KÉ K F ÉN Y

É TTE R E M ÉS P I Z Z ÉRI A

9730 KŐSZEG, Várkör 25.
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

Pizzák

PIZZARENDELÉS

(0670)222-3132
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra,
Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!

1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával)
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella)
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella)
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella)
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella)
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella)
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella)
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella)
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella)
10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, szalámi, kukorica, mozzarella)
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella)
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella)
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella)
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella)
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling)
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem)
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma)
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni)
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó)
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó)
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella)
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, vegyes sajt)
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella)
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olivabogyó, pfefferoni, mozarella)
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni)
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella)
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella)
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, mozzarella)
29. Pizza a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella)
30. Pizza Carlo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsom, mozzarella)
31. Pizza Philippo (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, tojás, kaliforniai paprika, mozzarella)
32. Pizza a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, oregano, juhtúró, mozzarella)
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella)
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, mozzarella)
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella)
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni)
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsom, mozzarella)
38. Pizza a’la Camorra (Tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella)
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, sonka, bacon, szalámi, vegyessajt)
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella)
41. Pizza Popey (Paradicsomszósz, oregano, spenót, tojás, juhtúró, mozzarella)
42. Pizza Italiano (Paradicsomszósz, oregano, pármai sonka, rukkola, mozarella)

Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm

790 Ft
1050 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1250 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1300 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1490 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1650 Ft

990 Ft
1250 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1350 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1400 Ft
1450 Ft
1450 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1550 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1590 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1650 Ft
1750 Ft

1390 Ft
2350 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2450 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2500 Ft
2550 Ft
2550 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2600 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2650 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2690 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2850 Ft
2950 Ft

Tekintse meg megújult étlapunkat és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban, ingyenes kiszállítással!
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Akkor szép…
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az erdő, mikor a vadgalamb benne
költ - szól a népdal. Természetvédelmi szempontból annál értékesebb egy erdő, minél több élőlény
találja meg benne az életfeltételeit.
Gyakran halljuk kirándulóktól, hogy
helyenként mennyire gondozatlan
az erdőkép: lábon száradt, földön
korhadó, patakba dőlt faanyag,
girbegurba böhöncök. Ilyenkor
mosolyogva magyarázzuk, hogy
a természetben nem a fűnyírózott
parkot kell keresni, inkább tekintsék szerencsének, hogy a vadon
zabolátlanságából kaptak ízelítőt, s
hogy ez így van rendjén.
Lássuk, miért!
Az erdő önállóan is működőképes,
összetett rendszer. Életközösség,
amelyben a növények, állatok,
gombák, mikroorganizmusok között szoros kapcsolat, kölcsönhatás
figyelhető meg. Az ideális működéshez valamennyi résztvevőre és
a bonyolult kapcsolatrendszerek
fenntartására egyaránt szükség
van. Nem olyan mesevilágot kell
elképzelni, ahol csak jó dolgok
történnek, inkább olyat, amelyben
a pozitív és negatív pólusok is jelen vannak, de ezek egyensúlyi
állapotot képesek létrehozni. Ezt
legtöbb esetben az ember bontja
meg. Vagy azzal, hogy kiemeli a
rendszer egyes elemeit (pl. gyomirtás, rovarirtás, erdőgazdálkodás),
vagy épp azzal, hogy betesz egy
oda nem valót. Döntő szerepet
játszik a környezet szennyezése.
De maradjunk az elsőként említett
tényezőnél. Mi az, amit az ember
takarítás címén rendszeresen eltávolít az erdőkből? Az elpusztult
és beteg faanyagot. Az odvasodó,
nagyméretű fák, a kidőlt törzsek az
erdő fontos alkotói, számos élőlény
élete kapcsolódik hozzájuk: rovaroknak, kétéltűeknek, madaraknak,
emlősöknek szolgálnak táplálékul,
búvóhelyül. Azért kényszerül egyre
több állat kultúrkörnyezetbe, mert
a természetes élőhelyét megszüntetjük. (pl. denevérek, harkályok).
Holt faanyag hiányában a gombák
jelentős része hiányozna az erdőkből. Az utóbbi évtizedek kutatásai világítottak rá, hogy az erdők
egészségi állapota nagyban függ
a növények és a gombák közötti

együttélés minőségétől, A
szárazföldi növények több
mint 90%-a szimbiózisban él valamilyen gombával. Ez az együttélés segíti
a fákat a mostoha körülmények túlélésében. Lényeges a gombafonalakkal
behálózott talaj kímélete. Erdeink gazdagságát
mutatja, ha tüzetesebben
szemlélve minél sokszínűbb, érdekesebb kép tárul elénk:
ahol jelen vannak famatuzsálemek
és néhány éves fácskák egyaránt,
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ahol vadcseresznyék, berkenyék,
szelídgesztenyék, nyírek színesítik a
palettát, ahol a cserjék terméseiből

madarak lakmároznak,
és a hangyabolyok
körül serény sistergés
hallatszik.
Örüljünk az effajta
látványnak és a rendezetlennek tűnő, földön
fekvő
fatörzseknek,
félbetört csonkoknak
és gyökértányéroknak
is, ezek jelentik a változatosságot!
Kóródi Blanka
tájegységvezető
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Apámra sem emlékszem
A Kőszegi Szüreten Horkay Nándor
és Maszlov László egykori pékmesterek mondták el, hogy a nyugdíjba
vonult Endrédi Zoltán 49 évig pékként dolgozott a kőszegi kenyérgyárban. A szolgálatba lépésnek
napján, 1970 szeptemberében a
céget Vas megyei Sütőipari Vállalatként jegyezték, a privatizációs változások után Ferrosüt Kft. név alatt
sütik a kenyeret, a finom pékárut.
Október 4-én Endrédi Zoltán és
felesége nyitott ajtót. Ők ketten a
barátok által szervezett találkozón
ismerkedtek meg. Az asztalra került
a történelmet idéző munkakönyv,
az abban lévő bejegyzés tartalmazza a 1970. szeptember 1. dátumot,
a munkába lépés időpontját.
– Ipari tanulóként akkor kezdtem
el a pékszakma tanulását – mondta Zoltán. – A mostani Szent Benedek Gyógyszertár mellett lévő
épületben volt a finomáru üzem,
a gyakorlati munkám helyszíne.
Soproni Zoltán volt az egyik műszakvezető, a másik Horkay Nándor. Majd később Maszlov László

szakmabeliként vett pártfogásba.
– Miért választotta a pékszakmát?
– Állami gondozottként csak ebben
a szakmában kaptam kollégiumot.
A nyolcadik osztályt a Kossuth
Zsuzsa Általános Iskolában végeztem, és a Dreiszker diákotthonban
laktam. Kőszegre érkezésem után
gyorsan megszerettem a várost,
nem akartam innét elmenni. Csak
az akkori barátokhoz, iskolához,
kollégiumhoz volt kötődésem.
Anyámat nem ismertem, apámra
sem emlékszem, de ő egyszer-kétszer meglátogatott. Kolonics Károly
(az autószerelő édesapja) neve-
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lőtanáromnak sokat köszönhetek.
Nem volt a pótapám, de nagyon
vigyázott rám, irányított, vezetett
az általános iskolás korom után is.
– Milyen volt a képzés?
– Három évig tartott, a gyakorlati
időt töltöttem a kőszegi péküzemben. Megtanították a tésztafeldolgozás különböző fázisait. Aki kézbe
veszi a kenyeret vagy a finomárut,
nem is tudja, mennyi munka van
mögötte, és mennyi kitartást, tanulást igényel. Korán kell kelni ahhoz,
hogy a reggelihez asztalra kerüljön
a kenyér. Szerettem ezt a munkát,
segítettünk egymásnak, és csak a
tapasztalt szakmunkás lehetett a
dagasztó, a műszakvezető. Az évek
során egy nagyon jó csapattal dol-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

goztam együtt, megvolt az összhang
közöttünk, így lehetett jobban teljesíteni. Kétszáz kilós dagasztásokból
sütöttünk kenyeret, csúcsidőszakban 40 – 60 mázsát műszakonként, de akkor még más volt a
világ. Szép volt, jó volt, de most
már májustól nyugdíjas vagyok. Ha
hiányzik valaki egy-egy műszakból,
visszahívnak, várom is, de csak a jó
csapat miatt. A nyugdíjas búcsúztatómra a kollégák elővettek egy
1973-ből származó Népszabadságot, mert szakmunkásként akkor
kezdtem dolgozni. Az újság egyik
írását rólam szólóra cserélték ki.
Szeretettel őrzöm ezt a lapszámot,
és a 49 évet.
Kámán Z.

A KT U Á LI S
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FELHÍVÁS!
Önre is igaz, hogy

JÓL HALL, DE BIZONYOS HELYZETEKBEN NEHEZEN ÉRTI A BESZÉDET?
Országosan 3000 olyan személy jelentkezését várjuk, akik az alábbi
felsorolás alapján magukra ismernek:
 rendszeresen vissza kell kérdeznie a beszélgetések alkalmával
 környezete szerint túl hangosan hallgatja a TV-t/rádiót
 nehezen érti meg telefonálás alkalmával a beszélgetőpartnerét
 zajban, társaságban gondot jelent számára a biztos
beszédmegértés
A beszéd megértésének nehézsége számos embernek jelent napi szintű
kihívást. Bár az érintettek többsége úgy véli, még megfelelően hall, sok
esetben azonban mégis egyre rosszabbul képes környezetét megérteni.
Míg látásproblémák esetén az élességet dioptriákkal könnyen lehet pótolni,
addig sajnos hallásveszteség esetén önmagában az erősítés nem elégséges,
mert a torzítást csak egy sokkal összetettebb technológia képes korrigálni.
A felmérés célja annak kiderítése, hogy hazánkban a hallásveszteség és a
beszédértés nehézsége az élet mely területeit befolyásolja leginkább, illetve
miképpen segíthetnek a fenti problémákban szenvedőknek a modern
hallást segítő eszközök, milyen mértékben képesek javítani az életminőséget, a kölcsönös megértést, és milyenek a társas kapcsolatokra gyakorolt
hatásaik. Minden érintett, aki a leírt helyzetekben rosszul ért, részt vehet a
hallástanulmányban. A felmérés során a hallás- és beszédértési problémában érintettek az általuk megszokott környezetben, kötelezettség nélkül
próbálhatják ki a legújabb technológiájú kommunikációs eszközöket.

Dr. Helﬀerich Frigyes PhD
fül-orr-gégész, audiológus főorvos,
a Honvéd Kórház orvos ezredese

A projektre jelentkezők egy kérdőív
kitöltését követően teljeskörű hallásvizsgálaton, valamint személyre szabott
tanácsadáson vesznek részt. A felmérés
szakmai és tudományos hátterét Dr.
Helﬀerich Frigyes PhD fül-orr-gégész,
audiológus, az MH Honvédkórház osztályvezető főorvosa, orvos ezredes biztosítja.
A kapott eredményeket az általa vezetett
szakértői csoport a felmérés lezártával
kiértékeli és jövőbeni kutatásokhoz,
termékfejlesztésekhez használja fel.

A kutatásban háttérsegítséget nyújt a Geers Halláscentrumok országos
hálózata. Köszönjük, hogy részvételével hozzájárul a tanulmány sikerességéhez!

A felméréshez előzetes bejelentkezés szükséges.
Az Ön lakhelyéhez legközelebbi Halláscentrum:
9730 Kőszeg, Rákóczi út 6.
(Tóth Pincészet mellett)
Időpontkérés:
Az üzlet közvetlen telefonszáma:
Ingyenesen hívható telefonszám: 06

06 94 452 122

80 182 182
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csói Társult Egyházközség lelkésze
szolgált.
Az istentiszteletet követően a
„Sztrókay ház” (gyülekezeti ház)
udvarán folytatódott az ünneplés megemlékezésekkel, a 10 éve
itt dolgozó munkatársak, illetve
minden kolléga szolgálatának elismerésével. Megható volt, hogy a
dolgozók is ugyanúgy köszönetüket
nyilvánították a vezetés felé, így
szép kerek lett a köszönet szava.
Szeretném kiemelni, hogy intézményünk dolgozói közül került ki az
idei évben, az év diakóniai dolgozója címmel országosan kitüntetett,

Horváthné Pongrácz Jolán, cáki
gondozónő. Valamint az év diakóniai szponzorával is mi büszkélkedhetünk, Sztrókay Attila, társgyülekezeti felügyelő személyében. A
kitüntetést Budapesten a szociális
ügyekért felelős államtitkár adta át
a Diakónia napján.
Az idei évben is, az ellátottainkon
kívül a testvér intézmények delegáltjai is szép számmal vettek részt
az alkalmunkon. Az acsádi Időskorúak Szociális Intézete, a Kőszegi
Evangélikus Szeretetotthon, a bobai
Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat, valamint Budapestről a

Sztehlo Gábor Gyermekotthon és
Fogyatékosokat Befogadó Otthon
képviselői is jelen voltak.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy átadásra került az intézmény
első defibrillátora, melyet Köcse Tamás vezető mentőtiszt személyesen
adott át a Szeretetszolgálat vezetőjének, Kalincsák Balázsnak.
Ezt követően a Szeretetszolgálat
önkéntesei, a budapesti Sztehlo
Otthon igazgató asszonya, Buda
Annamária tartott egy szívhez szóló
előadást. Ezt követően az Ács Mihály Művészeti Iskola növendékei
egy koncerttel tették még szebbé
a napot.
Nagy öröm volt, hogy az idősek
közül az idei esztendőben is szép
számmal el tudtak jönni alkalmunkra, ahol lehetőségük nyílt egy
jót beszélgetni a rég nem látott
ismerősökkel, vagy csak egy kicsit
kimozdulni a megszokott életvitelükből.
Kendik-Kovács Ildikó

bert (Kőszeg). A Freeride kategória
dobogósait, (akik a nagy ugratókat
is teljesíthették) Prájczer Péter, a
kőszegi Maitz Balázs és Szatmári
Kristóf (BP.) alkotta. A hölgyeknél
Bokros Csenge Anna és Bokros Kincső diadalmaskodtak.
A vasárnapi verseny zárásaként a komáromi FBI STREET GENERATIONS
csapatának látványos bemutatójával indult el a KKE „Bringázz Vidáman Kőszegen” eseménysorozata,
ami a „Kőszeg déli városrészének

közlekedésfejlesztése” – TOP-3.1.115-VS1-2016-00001 számú projekthez kapcsolódik.
Különböző programokkal, játékokkal, akciókkal szeretnénk egyre
szélesebb körben elérni, hogy a kerékpár ismét Kőszeg egyik fő közlekedési eszközévé váljon! Nosztalgiával emlékezve azokra az időkre,
amikor bicajosok százai lepték el az
utcákat.
Jelenleg az általános iskolásoknak
kiírt rajzpályázat értékelése zajlik,

díjátadására október 19-én, szombaton délután kerül sor a Kanizsai
Oldtimer Kerékpáros Szövetség bemutatkozásával és közreműködésével. A folytatásban lesz még oktatás
a 10-14 éveseknek, jól láthatósági
kampány, bringareggeli, bringabarát pontok kialakítása, bicajverseny
kicsiknek és nagyoknak… szóval
izgalmas időszak elé nézünk.
Az eseményekről legegyszerűbben a Bringázz Kőszegen Vidáman
facebook oldalról értesülhet bárki!

10 éves
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Jelentős dátum érkezett el intézményünk életében 2019. október
2-val, hiszen ekkor ünnepelhette
működésének 10. jubileumát a
Sartoris Szeretetszolgálat. Az idősek
szociális gondozásával és étkeztetésével kapcsolatos feladatát 17
településen látja el a Szeretetszolgálat 12 gondozója, valamint két
település falugondnoka is segíti a
lakosokat saját otthonukban nap,
mint nap. Az ő munkájuk érdekében
az elmúlt egy évben bővült az intézményünk 6 új gépjárművel, illetve
szolgálati elektromos kerékpárral.
Ez alkalom révén hálaadó istentiszteletet tartottak a nemescsói
templomban, közel 150 főnek, ahol
az igehirdetést Baranyay Csaba kőszegi evangélikus lelkész tartotta,
valamint a liturgiában GregersenLabossa György szombathelyi lelkész, és Kalincsák Balázs a Nemes-

Bringások
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A 2019-es Európai Mobilitási Hét
zárásaként a bringásoké volt a
belváros. A Kőszegi Kerékpáros
Egyesület szervezésében a 11.
Perfect Change - Metex 05 Kőszegi
Citycross és Mini Citycross versenyen 142 versenyző vállalta a kihívást. A gyermekversenyen 57 fő, a
nagyok versenyén pedig 85 fő állt
rajthoz! A Mini Citycross a Fő téren
zajlott, amikor 4-14 éves fiatalok
hat korcsoportban mérettettek meg
az akadályokkal tarkított pályákon.
A fő futamon vasárnap egy remekül elkapott rajttal Prájczer Péter
átvette a vezetést, mögötte haladt
egy négyes üldöző csoport, diktáltak kőkemény tempót a rendkívül
technikásra sikeredett pályán. A 10.
perc környékén viszont egy hatalmas esés borzolta a kedélyeket, a
verseny újraindítására került sor a
mentés végeztével.
Az új rajt szinte ugyanazt a forgatókönyvet hozta, mint az első csak
szorosabb lett az első most már hat
versenyző között a küzdelem.
A verseny lefújása előtt vette át a
vezetést Zoboki Péter (Veszprém).
Bő egy percen belül érkezett a célba
az első négy versenyző: Zoboki Péter, Prájczer Péter (Sopron), Hattyár
Dániel (Szombathely) és Süle Ró-

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján
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• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús
padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos,
kertes házak, lakásonként kettő gépkocsiparkolóval és tárolóhelyiséggel
• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában,
Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717
Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu

SOL PRO

Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Nacionalni park Krka poznat je po velikom broju jezera i slapa. Lipotu ovoga mjesta isto smo
mogli uživati. Šetanje preko drivenih mostov,
stazov kod skradinskoga buka darovalo nam je
pravo uživanje čemu je vrhunac bio sam Skradinski slap. Zadnji dan boravka si je svaki sam
planirao. Neki su se ganuli na pišačenje u bližnji Tribunj, neki su suncu i morju darovali dan.

Vodice je isto razne mogućnosti nudilo
za zbogobdavanje. Na putu prema
domu grupa je postala u Senju da se
pozdravi starimi tovaruši. Blaženka
Ljubović ravnateljica muzeja Nehaj
predstavila je senjsku tvrdjavu ča je
naslijedilo položenje vijenca Kisežanov
uz gradišćansku himnu kod Jurišićevo-

Polaganje vijenca kod Jurišićevoga poprsja

ga poprsja. Riči zahvalnosti za svakako je
vridan Šandor Petković za organiziranje
ovoga sadržajnoga i zabavnoga putovanja,
i kiseška HS za financijsko podupiranje
stroškov.Tako mislim da Šibenik i šibensku
okolinu će svaki od nas kot najlipše uspomene čuvati.

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

Dalmatinsko putovanje/ II.dio

A Krka Nemzeti Park tavai és vízesései
a természet szépségeivel ajándékozták
meg a kőszegi horvátokat, akik hazafelé
tartva megálltak Zeng/Senj városában,
Jurisics Miklós szülőhelyén. Koszorút
helyeztek el a hős várvédő mellszobránál, majd élményekkel gazdagon tértek
haza Kőszegre.

Marija Fülöp Huljev

Dio Kisežanov kod Skradinskoga slapa

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž

30 perc

Minutes / Min

60 perc

90 perc

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli
25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h): 20% Kedvezmény/Rabatt!
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Óvoda

Díszoklevelek

A Központi Óvoda német nemzetiségi csoportjával 2016. szeptembertől veszünk részt az Ausztria-Magyarország BIG AT-HU (Oktatási együttműködések az AT-HU határrégióban) projektben.
A partnerekkel együtt, többek között Az ”élmény-

Szeptember 30-án Huber László polgármester
látta vendégül a város nyugdíjas pedagógusait.
A városvezető kiemelte a pedagógusi
nevelőmunka fontosságát és megköszönte a nevelők áldozatos munkáját.
Dobai Márta és Wimmer Lászlóné
(Mátrai Zsuzsánna) arany diplomát vehettek át, ők 50 évvel ezelőtt
kapták meg tanári diplomájukat. A 60
évhez kapcsolódva dr. Mézes Miklósné (Móritz Ilona) és Zsolt Endréné
(Bodó Ágnes) gyémánt diplomájukat
vették át. Rendhagyó módon ezen

központú” szociális, – és nyelvi kompetenciák
fejlesztése idegen nyelv (német, magyar) segítségével c. projektet dolgoztuk ki. Célja: a szociá-

lis kompetencia fejlesztése nyelvi alapokon.
A határ közelsége miatt egyre nagyobb jelentőségű a nyelvi, interkulturális, szociális, érzelmi és
társas kompetenciák, valamint a többnyelvűség
fejlesztése. Ezért tartjuk fontosnak a szomszédos
ország nyelvének és kultúrájának az óvodás kortól kezdődő megismertetését.
A projekt során több alkalommal vettünk részt
konferenciákon, határon átnyúló nyelvi ünnepségen, tapasztalatcserével gazdagított hospitálásokon, gyakorlati workshopokon. Megismerkedtünk
az új módszerekkel. Az ausztriai Edlitzi óvodával
hosszú távú partnerséget kívántuk elindítani.
Gyermekeink nyelvtudásukat a „Mesél a Jurisics
vár – történelmi barangolás a kőszegi várban“
című szomszédsági ünnepségen mutatták meg.
Majd a vegyes nemzetiségű csapatok kétnyelvű
játékos feladatok megoldásával fedezték fel a
Jurisics várat. Barátkoztak, önfeledten játszottak, észrevétlenül próbára tették nyelvtudásukat. Másik alkalommal mozgásrendezvény keretei között próbálhattak ki számos mozgásformát.
Szakmai tapasztalatcserével egybekötött hospitáláson, kétnyelvű foglalkozáson vettek részt
óvodánkban az ausztriai és magyar óvodapedagógusok „Nyelvelsajátítás a játékosság,
hagyományok ápolása és művészetek révén”

címmel. Betekintést nyerhettek a német nyelv
fejlesztésének pedagógiai koncepciójába és a
nyelvfejlesztéssel kapcsolatos szervezési szempontokat is megismerhették.
A projektben kidolgozásra került a négykötetes
tananyag részletes tématervekkel a német nyelv
óvodai elsajátításhoz.
A projekt ünnepélyes zárórendezvényén oklevelet vehettünk át, mint a korai nyelvfejlesztés területén legaktívabb intézmények egyike. Mindenképpen szándékukban áll a munkát folytatni és
az eddigi együttműködéseket bővíteni.
Guttmann Ferencné
intézményvezető
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Kálvária-templom: A tetőzet beázott, az esővíz
rombolta az épületet. Maurer Péter felajánlotta az anyagköltséget, Meczó András cserépfedő
mester a munkabérét a Kálvária-templom, illetve a Jézus Szíve-templom javára. A munkában részt vevő Neuwirth Miklós is megtette a
felajánlását. Társadalmi munkában Lippai Attila
segédkezett. Október elején a megrongálódott
tetőt kijavították Seper Ferenc gondnok közreműködésével. Köszönet az elvégzett munkáért!

A zsidók emlékei
Szeptember 22-én a Kulturális Örökség Napja
programjaihoz csatlakozva a zsidó örökségről a
városvezetés a Jurisics téren, Lábasháznál kezdődött, mert a kőszegi zsidóság történetének
kezdete ide, illetve a Kelcz-Adelffy utcába nyúlik
vissza. A középkori térképek egyértelműsítik,
hogy a mai Kelcz-Adelffy utca Judengasse néven
volt ismert.
Schlesinger Israel kereskedő neve, aki egyedüli
zsidóként – a korszak nem kedvezett a zsidókereskedőknek – 1696.04.30-án egy évre kibérelte a sókamarát és a vámot, ezzel kereskedelmi
jogot és lakhatást szerzett a városban. A lakása a
sziget városrészben Cseke Ferenc polgártól bérelt
házban, az üzlete pedig az Alsó-(Déli) kapu a mai
Lábasház helyén, mellett állhatott. A Lábasház
közelében van a Molzer vagy Csigástorony, amelyet egy oklevél említ a zsidóság kapcsán 1575ből, „a Molzer toronynál lévő zsidó házak beépítése vagy bekerítése nem megengedett”.
A Garai család 1393-ban Kőszeg városát megkapta Luxemburgi Zsigmondtól. Fontos dátum,
hiszen Garai Miklós nádor a birtokaira zsidó
telepeseket hívott, biztosítva a vallási szokásaik megőrzését. A behívott családok a számukra kijelölt utcát, amely fallal volt elválasztva a
belváros többi negyedétől, Judengasse vagy
Herrenstadl névvel illették a 16-17. század fordulóján is, amikor már csak az emléke élt kőszegi zsidóknak. 1540 fontos évszám, mert ekkor
már a zsidóknak el kellett hagyniuk a várost egy
család kivételével: Mischel Herschel és családja,
aki az ostromkor hősiesen viselkedett, sebesülést is szerzett egyik rokona LebJub, hősi halált
halt az ostromkor.
A séta következő állomása a zsinagóga, amelyet
– Kőszeg díszpolgára (1861) –, báró koromlai
Schey Fülöp épített 1859-ben. A zsinagógát a
berendezéseivel és a kettő melléképületével
együtt 1859-ben, a Hanuka szombatján avatták
fel. Az épület ellipszis alaprajzú, két bástyaszerű
toronnyal, homlokzatán órával, belső festéssel,

az ünnepségen került átadásra egy Pedagógus Szolgálati Emlékérem is az Újvárosi Óvoda
óvónője, Kaibinger Tamásné (Kappel Márta)
részére kiváló szakmai munkája elismeréseként
nyugdíjba vonulása alkalmából.

díszített ablakokkal készült el. Száz fő férfi és az
öntöttvas oszlopokon nyugvó karzaton ugyanannyi nő hívőnek adott helyet. A falon a nyitott
előcsarnokban márványtábla hirdette az építtető
nevét. A tóraolvasó a fából készült frigyszekrény
előtt nyert elhelyezést. A telek bejáratától jobbra
a Mikve és annak gondozójának szolgálati lakása volt. Balra egy talmud-iskolaterem és egy tanítói lakás szolgálta a híveket. A baloldali terem
1926-ig működött, mint oktatási helyiség, ám
gyermekek híján az elválasztó falat lebontották,
így télen a zordabb időkben használt imaterem
lett. 1951-től a Hitközség tagság hiányában
megszűnt, a zsinagóga állami tulajdonba került.
A sétán jelenlévő érdeklődők sokasága megérkezett az Árpád tér 13. házhoz, oda, ahol Kőszeg egyetlen botlatóköve található Bass Rezső
állatorvos emlékére. A deportálási lista szerint
Bass Rezső, Bass Rezsőné és özvegy Deutsch
Lajosné lakott ezen a lakcímen, a család két
fiát, Istvánt és Györgyöt munkaszolgálatra kiemeltek, túlélték a megpróbáltatásokat, Bass
István 2019 májusában hunyt el USA-ban. Az
elmúlt években dr. Küttel Istvánnal tartotta a
kapcsolatot, akinek családját baráti szálak is
fűzték Bass Rezsőhöz. Amikor 1905-ben a fiatal
sárvári állatorvos megpályázta a kőszegi állást
nem gondolhatott a rá váró megpróbáltatásokra. Szakmájában kiváló férfit 1919-ben letartóztatták, 5 év hivatalvesztésre is ítélik. 1921től a Nemezgyárban alkalmazták, állatorvosi
szakmáját többé nem gyakorolhatta. 1936-ban
a gyár műszaki igazgatója. 1933-ban egy évig
a Kőszegi Zsidó Hitközség elnöke volt. Az Árpád
tér 13. alatt lévő ház csodálatos kerttel büszkélkedett a régmúltban, azóta több átépítés történt,
de a szépségének nyomai jelenleg is fellelhetők.
A ház érdekessége, hogy Kristóf Attila: Odipusz
körbejár című könyvében játszódó események itt
és Kőszegen történnek.
A séta mindezen évszázados emlékek áttekintésével nem ért véget, a jelenlévők további emlékekről a teljességhez közelítő áttekintést kaptak,
amely a zsidó temetőben ért véget.
Dr. Gürtler Katalin
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Nemezgyár jogutódja
Kőszeg egykori textiliparából az
elsőként privatizált Nemezgyár
jogutódja, a Multifelt Factory Kft.
elnyerte a „Design Magagement
Díj 2019” elismerő címet, a Herendi Porcelánmanufaktúra által
alapított különdíjat. Ezzel a hagyományok megőrzése és a modern design szemlélet ötvözéséért
végzett munkát ismerték el. A díjat
annak ítélik oda, aki a cég működésében a design szemléletet példa
értékűen megvalósítja. Erről a Magyar Formatervezési Tanács hozza
meg a döntését. A Multifelt Factory
Kft. két vállalkozónő tulajdonában
van, két család közösen működteti.
– 2016-ban kettős cél vezetett
bennünket a gyár megvásárlásakor
– mondta Hargitai Éva ügyvezető
tulajdonos. – Egyik az ipartörténeti jelentőségű gyár megmentése, a
másik az itt gyártott gyapjúfilcek hazai és külhoni design termékekben
való megjelenésének ösztönzése. A
nemez, a gyapjúfilc az ősmagyarok
által került Európába, a használati
tárgyaikban kulcsszerepet töltött
be. Ezért a nemezgyár egy unikális kulturális örökség hordozója. A
gyárat 1896-ban építette egy vagyonos család, a kőszegi posztómanufaktúrák alapjain. Az épületek, a

technológia a mai
napig korhű állapotban maradt. A
gyár folyamatosan
termel, de a hajdani
hatalmas termékportfóliója az 1992es privatizáció óta
lecsökkent, és elindult a pusztulás irányába. Az akkori
befektetők a nyereségből karbantartásra, fejlesztésre, de még állagmegőrzésre sem fordítottak pénzt.
Marketing tevékenységet nem
végeztek. A gyár bezárására elkészült a forgatókönyv. Ezt a helyzetet
2016-ban alaposan mérlegelve, a
piackutatásainkat figyelembe véve
a gyár megmentése, megvásárlása
mellett döntöttünk.
A design szemlélet alapján elkészítettük a rövid és hosszú távú stratégiát, elkezdtük a stratégiánkat
támogató marketing kommunikációt. A weboldalunk szemléletünket
tükrözi. (www.multifelt.com)
– A kft. fejlődésénének milyen fő
irányát határozták meg?

– Három célcsoportra fókuszálunk.
Az első a designerek, akikkel való
együttműködés a gyár felvirágoztatásának záloga. Közelítünk a
hobbi alkotók felé, biztosítva a le-

’Miatyánk’

lag Teremben láthatunk összeállítást, amely megtekinthető a gyülekezeti alkalmak idején.
„Ima magyarázattal” tárta a látogatók elé Steinbach József Dr. hc.
református püspök a válaszokat. A
’Miatyánk’ egy mesterien felépített
ima, ami a kezdő megszólítás és a
záró dicsőítés közé keretbe foglal
hat, Istenre és emberre vonatkozó
kérést, és – ezúttal – a képekbe
komponált megfoghatatlant is. S
hogyan lehet megragadni a lényeget? Mindenki magában hordozza
azt a képet, ami a sajátja, de ugyan-

teljesítése?

– 2017 tavaszán meghirdettük
az ITT NEMEZ VAN pályázatot,
amelyre lakberendezési alkotások
ötleteit vártuk. A 47 pályázatból öt
nyertest, valamint a gyár termékeiből színvonalas design termékeket
alkotókat meghívtuk a Szőnyegreformátus tanítás szerint
az Úristen láthatatlan, testetlen és összehasonlíthatatlan, és hogy „bizonyos

Megjeleníthető-e, ábrázolható-e a megfoghatatlan. Erre is
választ keresett a szombathelyi
Martineum 2018-as kiállítása,
amelynek anyagából most –
Miatyánk a kortárs magyar
festészetben címmel – a Csil-

hetőséget az örömteli tevékenyre. A
harmadik célcsoport az ipari alkalmazás, így a bútorgyártók, nyeregkészítők, az ilyen alkalmazások már
túl vannak a tervezés fázisán.
Célunk a környezettudatosság, a
gyapjúfilc előállítása teljesen környezetbarát. A gyárban semmilyen
káros vegyi anyagot nem használunk. Az anyaghulladékok értéknövelt hasznosítására designerek
bevonásával indítottunk projekteket, és új, innovatív megoldással
kialakított termékkel hamarosan a
piacra lépünk.
– Hogyan alakul a designer cél

kompozíciók
kapcsán
felmerültek kérdések”.

arról szól mindannyiunk számára.
„Istené az ország (a világ), a hatalom és a dicsőség mindörökké!”
– foglalta össze Steinbach József.
Megfogalmazta azt is, hogy minden
művészeti alkotás felvet egy problémát, keresi az emberen túli választ.
Bátran tematizál, de az örökkévaló
értékek mentén munkálkodik.
A Csillag Terem válaszkeresői: Bíró
Sándor, Boda Balázs, Kelecsényi
Csilla, Keresztes Dóra, KovácsGombos Dávid, Kovács-Gombos
Gábor, Máger Ágnes, Petky Péter,
Regős-Simon Betty és Tóth Csaba.
Dr. Lőrincz Zoltán felidézte, hogy

Elmondta: a Református
templomot 1996-ban adták át, és többfunkciósnak
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tervezők Egyesületével közösen
rendezett kiállításra. 2018-ban a
Magyar Kereskedőház közreműködésével a Münchenben tartott
design héten vettünk részt, ezen
kívül az Európa Design céggel
együttműködve a Salon kiállításon három tervező munkáit
mutattuk be. A Szőnyegtervezők Egyesületét bevonva
hat tervező alkotása készül a
gyárban. Egyetemek hallgatóit
fogadjuk alkotási lehetőséggel. Pápai Lilla fenntartható divat jegyében megalkotott kollekciójához mi
készítjük az egyedi nemezeket, a
kollekció 2018-ban formatervezési
díjat nyert. A GINOP pályázatból a
termékek minőségét és a gyár hatékonyságát növelő eszközök mellett professzionális ipari varrógépet
is vásárolunk, hogy a gyárból kész
termékekkel is távozhassanak az
alkotók. A kivitelezéshez hiányzó
elemek biztosításához kialakítottunk egy partneri hálózatot.
Hosszú távú terveink között szerepel design termékek sorozatgyártása. Alkotó műhelyünkkel, a gyár
teljes működésével szeretnénk Kőszeg, és térsége kreatív potenciálját
támogatni, a fantasztikus ipartörténeti gyárat megmenteni. Ezért dolgozunk teljes szívvel, lélekkel!
Kámán Z
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Fotó: Mohai Balázs

tervezték, hogy ezáltal is „kinyíljon”
a templom. A mostani bemutató
a Csillag Terem 98. kiállítása. Különböző stílusú alkotók különböző
megjelenítései kaptak helyet a közösségi térben. A falakon megjelenik „a bűnös világ diagnózisa, ami
megváltás után kiált”.
Tóthárpád F.
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Concordia

KU LT Ú R A

A Concordia-Barátság Énekegyesület 160. évfordulóját ünnepli
ebben az esztendőben. Kiemelkedő
rendezvényük az október 26-i jubileumi koncert, amelynek különlegessége, hogy hét erre az alkalomra komponált kórusmű is elhangzik.
A kórus múltja, sikerei, az elmúlt
évek történései külön kiadványt is
megérdemelnének. Az ünnep kapcsán az együttes egyik legrégibb
tagjával, dr. Virág Máriával (alt)
idéztünk fel néhány pillanatot:
– 1963-ban jött Budaker Gusztáv
karnagynak az az ötlete, hogy a férfi
dalárdát koedukálja. Én akkor végeztem el az egyetemet, édesapámmal pedig jó kapcsolatban volt.
Már akkor szólt, hogy számít rám
is, mert megalakítja a pedagógus
kórust, mely később beolvadt a férfi
dalárdába.Tervezte, hogy 1965-ben
kibővíti a férfikart. Így én 1963-tól
számítom a Concordia tagságomat.
– Mivel az urakat váratlanul érhette az összevonás szándéka, érdekes lehetett az első közös próba.

Fehér király
Október 3-án a városi könyvtárban
találkozott a közönség Szabó T. Anna
költővel és Dragomán György íróval.
Az irodalmár házaspár beszélgetőtársa Fűzfa Balázs irodalomtörténész
volt. A posztmodern fogalmára felfűzött beszélgetés az író és a költőnő
irodalmi indulásától, a szombathelyi
évekről, a nyelvvel folytatott birkózásokról, a mindennapi alkotómunka

Kapa könyv
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Az Országos Könyvtári Napok kőszegi rendezvényei között szerepelt
október 4-én Kapa Mátyás Harangszótól harangszóig című regényének felolvasása a Chernel Kálmán
Városi Könyvtárban. A reggel 8 órai
harangszónál ütötték fel a diákok a
könyvet, és adták át egymásnak a
szót. Összesen 30 általános iskolás,
28 középiskolás tanuló, 28 önkéntes felnőtt, illetve három könyvtári
dolgozó, majd a délben érkező szer-

– A férfi énekesek rettenetesen
meg voltak lepődve, voltak, akik
örültek, voltak, akik nem, mert
féltették az önállóságukat. Hamar
összebarátkoztunk, hiszen kórustársakká váltunk.
– A két csoport ÷házasságkötése”
az első vegyes kari Concordia bálon történt, ahol:

– Egy – akkor már – Concordiás
hölgy és egy Concordiás férfi bevonult a báli terembe, miközben a
fúvószenekar játszott. Mint az igazi
házasságkötéskor, „anyakönyvvezető” előtt aláírással könyveltük el
a vegyes énekkarrá válás tényét.
Ez volt a báli műsor. Ifjúságom legszebb időszakai kötődnek ezekhez
az évekhez.
– A ÷házasságkötés” szövege
megtalálható a kórus első naplójában. Oklevelek, serlegek,
kerámiák tanúskodnak az eltelt
évtizedek élményeiről.

– A kórus próbaterme – egy rövid
zongorával felszerelve – a KIOSZ
épületében volt. Az elsők között
tanultuk meg a „Ha férfi vagy, légy
férfi” c. Petőfi-versre komponált
dalt. Budaker Gusztáv karnagy úr
megszervezésén át a több dimenzióban értelmezett főzésig ívelt. Izgalmas volt hallani a szerzők előadásában saját és társuk írásait, részese
lenni a két ember házastársi, írótársi,
harcostársi megnyilvánulásainak.
Szabó T. Anna és Dragomán György
dedikálta a könyveket az olvasóknak. A Fehér király egy holland
nyelvű példányába is került ajánlás, a könyvet egy Hollandiában élő
fiatal hölgy vitte magával.
UA
ző folytatta a felolvasást. A harangszótól harangszóig tartó felolvasás a
könyvtár városfali oldalának tövében zajlott, itt idézték fel az 1532es történések Kapa Mátyás által
megálmodott fikcióját. Az esemény
résztvevői és a szerző számára is
nagy élmény volt a regény hangzóvá tétele. Kapa Mátyás örömmel fogadta a könyvtár meghívását, részt
vett a könyvet feldolgozó vetélkedőn is. A Könyvtári Napok zárásaként Fűzfa Balázs irodalomtörténész
beszélgetett a szerzővel.
UA

2019. OKTÓBER 14.
sajnos a betanítást a betegsége miatt nem tudta végigvinni.
Nagyon szigorú volt. „Nem vagyok
ideges – mondta egyszer –, de ha
nem figyelnek ide, nem azt csinálják, amit én mondok, akkor bizony
ideges vagyok, és az is leszek”.
Most hasonló elvek szerint folynak a
próbák, és én ezt szeretem. Budaker
Gusztáv – betegségéig – két éven
keresztül vezette az együttest. Tőle
Maitz József vette át a kórust, vele
értük el a legtöbb szakmai elismerést. Azután Dr. Schrott Géza
vezetett bennünket, ő igazi közösségteremtő karnagy volt. A sort a
mai napig tevékenykedő tehetséges
fiatal karnagy, Szilágyi Miklós zárja.
– Melyik alkalom a legemlékezetesebb?

– Legelőször a dr. Schrott Géza által
kezdeményezett karácsonyi koncerteket kell említeni, melyek mindig
telt házas előadások voltak. Az
október 26-i koncerten is elhangzik olyan, amit vele tanultunk, de

Barokk zene
Október 5-én Veress Judit szervezése révén a Kőszegi Vonósok
előadásában barokk zene szólalt
meg az Arany Egyszarvú Patikamúzeumban. Az egyórás program
olyan jól sikerült, hogy a szervező
és Scheer Bernadett részéről megszületett az ötlet, hogy diákoknak
többször be kellene mutatni a ze-

meglepetések lehetnek, azok az új,
a kórusunknak címzett művek.
Dr.Virág Mária – ahogy emlegetjük:
Marika – jól érzi magát a kórusban,
hisz élete része az éneklés. Egy
esztendővel ezelőtt hagyta abba
gyógyszerészi munkáját. Szakvizsgára való felkészülési ideje alatt is
rendszeresen járt a próbákra. Kisebb kimaradást csak az ikreinek
születése után engedett magának.
Hiányzott neki a közös éneklés.
Buzdítja társait is, hívja az érdeklődőket: jöjjenek énekelni! Jöjjenek
azért is, mert – mint megfogalmazta – Szilágyi Miklós karnagy-zeneszerző olyan nagyszerű ember, aki
nem tűri a hanyagságot, precizitást
követel, és ez a siker titka. Egy
Babits-idézettel (A második ének)
zártuk a beszélgetésünket: „Mindenik embernek a lelkében dal van, /
és a saját lelkét hallja minden dalban.
/ És akinek szép a lelkében az ének, /
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Tóthárpád Ferenc
nei összeállítást. A zenekar vezetője szerint azért is érdemes továbblépni, mert a patikamúzeumban
tartott koncerten fiatalok és idősek
egyaránt alaposan megtöltötték
a termet. Johann Bernhard Bach,
Händel, Vivaldi zenéje szólalt meg,
a darabok között Scheer Bernadett
a barokk zene jellegzetességeiről
beszélt a hálás közönségnek, akik
középkori hangszerek fotóival térhettek haza.

Gratulálunk! A Magyar Asztrofotósok Egyesülete szervezésében nyílt
meg október 5-én a Magyar Természettudományi Múzeumban „Csillagképek 2019. Országos Asztrofotó Kiállítás”, amely november 3-ig
látogatható. Mély-ég kategóriában Zsigmond Balázs kőszegi amatőr asztrofotós NGC 6992 - Eastern Veil Nebula (Keleti fátyol köd)
asztrofotója is bekerült a kiállított képek közé. Egy-egy asztrofotó
elkészítéséhez hosszú expozíciós időre, kitartásra és hozzáértésre van
szükség. A bemutatott kép 125 perc expozíciós idővel készült.
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Kapy Ferenc

Szőnye József emlékére

(1960-2019)

„aki nyakába akasztotta a kolompot, az kolompoljon”

Kedves Feri!
Amikor fél évvel ezelőtt megtudtuk az orvosi diagnózist, éreztük,
igen nehéz küzdelem, amit kaptál.
Nehezen tudtuk elfogadni, hogy a
betegséged visszafordíthatatlan, de
reménykedtünk! Sokszor imádkoztunk érted, kollégák és az iskolaközösség egyaránt.
Szeptember 26-án reggel mondták
a tanáriban a szomorú hírt: „Elment a Feri…”.
A tanáriban és az önkormányzaton
is üresen maradt a széked.
Elmentél, de megmaradnak bennünk azok a szép dolgok, amire
emlékezni tudunk, amivel megvidámítottál bennünket, mikor együtt
voltunk.
Pályád első szakaszában a tanárképző főiskola elvégzését követően a Kossuth Zsuzsanna, majd
a Bersek József Általános Iskola,
később a Jurisich Miklós Gimnázium testnevelő tanára lettél. Három év szakmai gyakorlat után a
Testnevelési Egyetemen szereztél
középiskolai tanár végzettséget. A
gimnáziumi éveket a felsőoktatásban eltöltött évek követték, ahol
a testnevelő szakos hallgatókat
oktattad nagy hozzáértéssel. Az
úszásoktatás elkötelezettje voltál,
sok gyermek, tanuló köszönhette
neked, hogy megszerette az úszást
és megtanult úszni.
Tizennégy éve jöttél a TEKI-be. A
testnevelés-sport team meghatározó tagjaként régóta készítettél
fel sportversenyekre tanulókat, és
motiváltad őket sport karrierre.
Csodáltuk azt a teljesítményt, amit
korábban a szertorna versenyekre
való felkészítés jelentett. Büszkeséggel említhetjük, hogy számos,
kezed alatt felnőtt diák választotta
a sportot, a testnevelést életcélként, és mint testnevelő tanárok
ma is hálásan emlékeznek vissza
RÁD. Számos diákod kapott Kőszeg
városától „jó tanuló, jó sportoló”
elismerést. Terveid között szerepelt,
hogy mesterprogramot írsz egy újszerű természetjárás témakörében.
Ez sajnos már nem valósulhatott
meg.
Nagy szomorúság van bennünk,

2019. szeptember 19-én temették a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége 72. életévében elhunyt egykori Vas megyei
elnökét, a Kőszeg és Vidéke Ipartestület örökös elnökét, a Vas Megyei PRIMA-gálák elindítóját, az egykori lakatosipari vállalkozót.

de a régi képek nézegetése közben mindig vidámság költözik a
szívünkbe. Véleményedet nem rejtetted véka alá, de mindenkihez
volt jó szavad. Támogattad a kezdő
kollégát, észrevetted, amikor másnak bíztatásra volt szüksége, ez
különösen fontos volt nehéz helyzetekben is. Igen, a jókedved és a
derűd. Ez is hiányozni fog! A közösen megélt élmények, emlékek
kitörölhetetlenek.
Van egy mondás, mely szerint „az
élet egy játék, amit játszani kell,
az élet fájdalom, amit le kell győzni”. Te a mondás mindkét felének
eleget tettél. Játszottad, és élvezted az életet, de úgy, hogy abban
másoknak is öröme, boldogsága
legyen. Legyőzted a fájdalmat is,
bár a betegséggel vívott harcban
alulmaradtál.
FERI! Köszönjük a sorsnak, hogy
veled dolgozhattunk, együtt örülhettünk sikereknek, eredményeknek, vagy szomorkodhattunk kudarcok miatt, és hogy barátaidnak
mondhattuk magunkat. Nagyon
fáj, hogy már nem láthatunk. Megmaradsz bennünk úgy, ahogy az
elmúlt tanévben láttunk: vidám,
néha zsörtölődő, aktív kollégaként.
Örültünk, amikor utoljára a ballagáson láthattunk és még tudtunk
beszélni veled!
Sírodat tengernyi virág borította. Szeretteid, kollégáid, diákjaid
kísértek el az utolsó úton. Amikor
Carlos Santana gitárjátékát halljuk,
biztosan rád fogunk gondolni.
Nyugodj békében!
Elmentél, de a hitünk szerint van
reménység, amikor majd újra
együtt leszünk!
Kőszegi Evangélikus Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Illés Péter

E rövid hír adta tudtul a megváltoztathatatlant. A hír viszont nem
tudja összefoglalni küzdelmes életét, nagylelkűségét, tenni akarását,
és erős hitét.
Tízgyermekes bői családban hatodikként, 1948-ban látta meg
a napvilágot. Szegénységben, de
keresztényi hitben és szeretetben telt gyermekkora.
1972 óta végzett önálló lakatosipari tevékenységet, melyet Szombathelyen kezdett.
Géplakatos mestervizsgáját
1973-ban tette le. Munka
mellett elvégezte a gépipari
technikumot, leérettségizett.
A gyöngyösfalusi telephelyen
1988-ban indította vállalkozását három alkalmazottal.
A néhány millió forintos forgalmú
kisipari üzemből 2009-re világszínvonalú
gyártástechnológiát
alkalmazó, közel 100 munkatárssal működő, milliárdos árbevételű
társaság jött létre. Emellett családjával létrehozta a gyöngyösfalusi
Holdfény Liget Kalandparkot és
acélipari üzemének pácsonyi telephelyét. Sokan irigyelték vállalkozói
sikerét, de ahogy mondta: „nekem
ehhez egy élet munkája kellett”.
Vállalkozása mellett sok helyen
vállalt társadalmi szerepkört. Volt
önkormányzati képviselő, külsős
bizottsági tag és IPOSZ-KIOSZ
elnökségi tag. Legnagyobb büszkeséggel a Kőszegi Ipartestület
elnöksége töltötte el. 1989 óta vezette 25 éven keresztül a testületet.
1993-ban sikeresen visszaszerezte Kőszeg Városa segítségével az
1946-ban elkobzott Iparosházat,
biztos helyet és anyagi bázist teremtve a közösségnek. Idősebb
korára kinevelte a jelenleg is jól
működő testület új generációját,
biztos erkölcsi és anyagi alapokat hagyva hátra. Az 1999-ben
megalakult Vállalkozók Országos
Szövetségének Vas megyei elnöke
volt önként vállalt visszavonulásáig. Nevéhez fűződik 2003-tól az

országos Prima Primissima-díjak
megyei rendszerének vasi meghonosítása, melyért éveken keresztül
nagy anyagi áldozatot is hozott az
egész éves szervezőmunkán túl.
Bőkezű mecénás volt, mindig segítette a fontos ügyeket, a rászorulókat. A Haladás öregfiúk közt otthon

érezte magát, mindig örömmel beszélt a velük töltött időről. Keresztény hitében soha nem ingott meg,
fontosnak érezte ennek mindenkori
hangsúlyozását és tettekkel való
igazolását. Édesanyja emlékére kápolnát építtetett Gyöngyösfaluban,
a Holdfény Ligetben.
Nem volt könnyű ember. Keményen
dolgozott és ezt elvárta környezetétől is. A tudást mindenekfelett tisztelte, „hisz én csak egy egyszerű lakatos vagyok, annak se a legjobb”,
de az egyenes beszédet értékelte
a legtöbbre. Nem tudott és nem
akart megalkudni abban, amiben
hitt és mindent megtett azokért,
akik fontosak voltak neki.
Több kitüntetés birtokosa volt: a
Magyar Köztársasági Érdemkereszt
Tisztikeresztje, Vas Megyéért Díj,
Vas Megye Sportja Támogatásáért Díj, Magyar Gazdaságért Díj,
IPOSZ kézművességért díj, Pro
Communitate díj – Kőszeg.
Utolsó közös vacsoránkon nem volt
szomorú. Tudta: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam,
hitemet megtartottam.” (Pál apostol)
Józsi bácsi, nem felejtenek a kőszegi fiaid. Továbbvisszük örökséged.
A Kőszegi Ipartestület és a VOSZ
Vas Megyei Szervezete nevében
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Könyvtári rendezvények
KÁIVRÉÁSZ
NYT
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OKTÓBER 19. (szombat)
Fő tér: 14.00 – Vadrózsa népdalkör
14.30 – Langaléta Garabonciások
15.30 – Be-Jó Történelmi Táncegyüttes
16.00 – Kanizsai Oldtimer Kerékpáros bemutató
16.30 – Trio Picanto – Latin Jazz
18.00 – Horváth Meggie és Horváth Tamás – Retró-est
Jurisics vár: 13.00 – Gulyás László Vándormuzsikus gyermekműsora
14.00 – Kajárpéci Vízirevü-Önkéntes Színtársulat – Nyilvános
akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép
Süss kenyeret Otthon! – kóstoló
15.30 – Szabó Balázs Bandája
17.00 – Hajnalcsillag Néptáncegyüttes
18.00 – Táncház
OKTÓBER 20. (vasárnap)
Fő tér: 10.00 „Megérett a szőlő” – Tájnapi séta a kőszegi Kálváriahegyen
14.00 – Kajárpéci Vízirevü-Önkéntes Színtársulat – Kajárpéci
Otelló – vásári tragédia
15.30 – Ataru Taiko
16.30 – Langaléta Garabonciások
18.00 – Koprive
Jurisics vár: 13.00 - Gulyás László Vándormuzsikus gyermekműsora
14.00 – Cirákulum
Süss kenyeret Otthon! – kóstoló
15.00 – Eredményhirdetés (külső várudvar)
15.30 – Góbé Zenekar
17.00 – Kőszeg Város Fúvószenekara
Kása Béla „Erdélyi zenészek” című fotó kiállítása
2019. október 19-től megtekinthető a Jurisics vár lovagtermében!
A Civil Ízek Utcájában (Vár melletti Diáksétány)
október 19-20-án

Civil Főzőverseny

és délidőben kóstoló!
Mindkét napon Örökbefogadó Napot tart
a Fekete István Állatvédő Egyesület!
A fesztivál 2009-ben elnyerte a
Jó minősítésű gasztronómiai fesztivál címet!
Minden érdeklődőt, látogatót, résztvevőt sok szeretettel várnak
a rendezők!

Süss kenyeret Otthon!

tanácsadás és bemutató előzetes regisztráció után: jurisics@koszeg.hu
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Kiemelt támogatóink: NMI Művelődési Intézet, Városok Falvak Szövetsége, Kőszeg Város Önkormányzata.
„Az értékőrző közösségi programok megvalósításában partnerünk a
Nemzeti Művelődési Intézet.”
Belépőjegy nincs! További információ: www.koszeg.hu

Október 15. (kedd) 15.00: Magyar feltalálók és találmányaik. Interaktív foglalkozás felső tagozatosoknak. Tartja: Zsigri Mária, a
Berzsenyi Dániel Könyvtár gyerekkönyvtárosa.
Október 30. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház.
17.00: A holokauszt emlékezete Kőszegen című filmes este. A
Szomszédok voltak című dokumentumfilm vetítése után GellérVarga Zsuzsanna rendező-operatőrrel Murai András filmtörténész beszélget.
November 4. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), Kézimunka-kör (a 2. emeleten).
November 5. (kedd) 17.00: „Billentyűzárát oldd ki szívednek” (A
digitális költészet rejtelmei) címmel közönségtalálkozó Varró Dániellel. Beszélgetőtárs: Fűzfa Balázs irodalomtörténész.
November 8. (péntek) 16.30: Ifjúsági olvasókör. Téma: Legutóbbi
kedves olvasmány-, vagy filmélményem.

Programajánló
Október 19. 17.00 Berényi Sándor kiállításának megnyitója –
Hotel Írottkő, Csók István Művészkör Egyesület.
Október 19. A Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség
(koksz) bemutatója.
Október 30. 17.00 Szabó Zsolt – A pillanat varázsa című előadás, természetfotó kiállítás – Bechtold István Természetvédelmi Latogatóközpont.
November 11. 18.00 Márton-napi újbor kóstoló – lovagterem.
November 16. 19.00 XVI. Kőszegi Borbál – lovagterem.

ÍZEK AZ
ALPOKALJÁRÓL
y

A helyi praktikák, ízek megőrzése, megismerése céljából

VERSENYT HIRDETÜNK!

A Natúrpark Ízei – Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya napi vásár ideje alatt
A kóstolójegyekből származó bevételt jótékony célra gyűjtjük. Csatlakozva a 10 millió fa
mozgalomhoz az Írottkő Natúrpark standján adományaikat ültetendő facsemeték
NEVEZNI LEHET AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN
vásárlására fordítjuk. Köszönjük, ha Önt is támogatóink között üdvözölhetjük!

OKTÓBER 19. szombat
savanyúság, aszalék, borecet,
pástétom, szendvicskrém
- savanyúság, gyógybor, gyógylikőr, borecet stb
esetében 1 kisüveg (2 dl),
- aszalék esetén 1 tálca (legalább 20 db) leadása
- reformpástétom, hús nélküli fasírtok,

kolbászok, vegetárius húspótlók és
szendvicskrémek, húsmentes, zöldséges
szendvicskrémek (min. 20 dkg)

OKTÓBER 20. vasárnap
sós és édes sütemények
- édes sütemény

- sós sütemény
Mindkét kategóriában külön kerül értékelésre a lakossági, azaz
házi sütemény és a kereskedelmi, azaz hivatásos készítők által
sütött sütemény.
A versenyen való részvétel feltétele:
- Sütemények esetében 1 tálca (legalább 12 db/szelet)
- Lekvárok, dzsemek, ízek, befőttek, kompótok
esetében 1 kisüveg finomság (2 dl)

MINDKÉT NAP A LEADÁS HELYE ÉS IDEJE:
08-11 ÓRÁIG, A KÖSZ-HÁZBAN (JURISICS-VÁR, ELŐVÁR)
Naponta az értékelést követően – kóstolójeggyel – a helyszínen 14.00-tól
lehetőség lesz a finomságok megvásárlására, kóstolására!

EREDMÉNYHIRDETÉS: OKTÓBER 20-án, vasárnap 15 ÓRAKOR,
A VÁR BELSŐ UDVARÁN
További információ:
www.naturpark.hu; www.koszeg.hu
ine@t-online.hu, 94/563-120, 563-121
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KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A Királyi Városnap programjai

NOVEMBER 3. vasárnap:
14.00 – 16.00 Közép-Európa legnagyobb hadgyakorlata Kőszegen, és a
résztvevő császárok emlékei a királyi városban – vezeti dr.
Lovassy Klára ny. múzeumigazgató (indulás: Fő tér 2, )
14.00 – 17.00 Királynapi ingyenes látogatás a Jurisics várban – ennek
részeként a királyi város évszázados emlékeinek bemutatása, valamint a Concordia Énekegyüttes 160 éves történetét bemutató kiállítás megtekintése.

PRO GR A M O K

NOVEMBER 2. szombat
10.00 - 12.00 Ingyenes vezetés 10. és 11.00 órakor a Hősök tornya és
Tábornokház céhes és kézműves kincseihez
14.00 – 17.00 Királynapi ingyenes audio guide használat a Jurisics várban

Szent Márton-napi Libalakoma a kőszegi éttermekben

NOVEMBER 6. szerda
A KIRÁLYI VÁROSNAP ÜNNEPI PROGRAMJAI
9.00
A Rákóczi szabadságharc és Kőszeg – történelmi
emlékülés. Levezető elnök: Söptei Imre (Magyar Nemzet
Levéltár VaML KFL). Reszletek: www.koszeg.hu
NOVEMBER 9. szombat
10.00 – 12.00 Egy városépítő polgári család fiának emlékei a királyi városban - séta a kőszegi kötődésű neves építésszel, a 80
éves Prof. Dr. Müller Ferenccel. A sétát eső esetén is megtartjuk. (indulás: Fő tér 2, Tourinform elől)
9.00 – 16.00 Szikla-forrás Túra (közepesen nehéz túra, 18 km, 7 óra)
(Indulás: Fő tér 2, a Tourinform elől)
14.00 – 17.00 Szent Márton Kőszegen – a Vas megyei hagyományőrzők
és a kőszegi darabontok Szent Márton találkozója és ingyenes bemutatói Kőszegen.
14.00
Szent Márton emlékfájának elültetése a Hunyadi parkban,
utána bemutatók, játékok és fellépők a Jurisics várban.
16.00
Rövid ingyenes városnézés a királyi város nevezetes épületeihez (indulás a Jurisics Elővár kapujából)
14.00 – 18.00 Királynapi Borvárudvar Kőszegen
A Kőszegi Borászok legkiválóbb boraikkal fogadják a vendégeket.
Szent Márton-napi Libalakoma a kőszegi éttermekben

NOVEMBER 10. vasárnap
Szent Márton napi búcsú Kőszegfalván
14.00 – 16.00 Rákóczi fejedelem hadainak emlékei a királyi városban
– vezeti Simon Zsófia régész, Kőszegi Városi Múzeum (indulás a Jurisics Elővár kapujából)
Szent Márton-napi Libalakoma a kőszegi éttermekben
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Labdarúgás: Szépséghibával
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Boksz: Búcsú a nyolcaddöntőben

SPO RT

Ha nincs az október 6-ai mérkőzés Szentgotthárdon, igazán jó hónapra
tekinthetne vissza a Kőszegi FC csapata. Nyitányként, hazai pályán értékes
döntetlent értek el a listavezető Egyházasrádóc ellen. Az ellenfél első pontjait veszítette el a 2019-20-as bajnokságban. Lukácsházán érdekes mérkőzést játszott a KFC: a 47. percben Szolyák kiállítása miatt megfogyatkoztak, sőt a derbit nyolc emberrel fejezték be. Martit és Pránt is korábban
küldte zuhanyozni a játékvezető. Ennek ellenére a csapat a finisben, a 88.
percben, Fehér Dániel góljával kicsikarta a győzelmet. A „Kőszegi Szüret”
napján, kellemetlen, őszies időben, villanyfényes mérkőzésen Szarvaskend
volt az ellenfél. Ezúttal is a hajrá döntött. A 90. és a 93. percben elért találatokkal fordított a Kőszeg. A szurkolók kevesebb izgalommal is beérték
volna. A sorozatot elrontotta az első októberi mérkőzés. Szentgotthárdon
a pillanatnyi 14. otthonában szenvedett háromgólos vereséget az együttes. Elmaradt a hajrá, sőt az ellenfél az utolsó percekben tette biztossá a
sikerét.
Eredmények: 5. forduló: Kőszegi FC-Egyházasrádóc SE 0:0 (0:0), 6.
forduló: Schott Lukácsháza SE-Kőszegi FC 0:1 (0:0), gól: Fehér Dániel,
7. forduló: Kőszegi FC-Lorry GM Kft. Szarvaskend 3:2 (1:1), gólok:
Fehér András (2), Fehér Dániel, 8. forduló: Szentgotthárdi VSE-Kőszegi
FC 3:0 (1:0).
A Kőszegi FC a Halmosi Zoltán Vas megyei Kupa 3. körében sem botlott
meg. Bükön győztek 4:1-re. Folytatás október 16-án Gérce-Vásárosmiske
ellen.
Eredmény: Halmosi Zoltán Kupa 3. kör: Büki KSK-Kőszegi FC 1:4
(0:2) gólok: Csák, Réti, Prán, Kovács.
Hullámvasútra került a Kőszegfalva. A bajnoki címvédő, most is a tabella
elejéhez tartozó Bucsu a 86. percben lőtt góllal otthon tartotta a három
pontot. A kőszegfalviak Gersekarát 8 gólos legyőzésével vigasztalódtak.
Sorkifalud most közvetlen rivális a táblázaton. Győzelemmel le lehetett
volna szakítani őket. A vezetést sikerült megszerezni, de a házigazda hamar egyenlített. Végül maradt a döntetlen. Az elhagyott két pont még hiányozhat, de a 8. fordulóban, Rábahídvég 11:0-s legyőzése azért gyógyírt
jelentett a fájdalomra.
Eredmények: 5. forduló: Bucsu KSK-Kőszegfalvi SE 1:0 (0:0), 6.
forduló: Kőszegfalvi SE-Gersekarát SE 8:0 (4:0), gólok: Slankovits
(4), Kovács, Molnár, Németh, Mihácsi, 7. forduló Sorkifalud-Gy.
SK-Kőszefalvi SE 1:1 (0:0), gól: Pintér, 8. forduló: Kőszegfalvi SERábahidvégi KSK 11:0 (6:0), gólok: Nagy (3), Molnár (2), Szántó (2),
Horváth (2), Németh, Mihácsi.

Oroszországban, Jekatyerinburg adott otthont (szeptember 7-21.) a felnőtt
férfi Ökölvívó Világbajnokságnak. 91 kg-ban a kőszegiek hatszoros felnőtt
magyar bajnok ökölvívója, Hámori Ádám indult. Eredményei alapján az első
körben erőnyerő volt, így csak szeptember 15-én mérkőzött először. Az iráni Mohammad Shurian ellen határozottan kezdett. Ellenfele hiába próbálta
megkontrázni, Hámori több tiszta, érvényes ütést vitt be, amit a pontozók is
így értékeltek. Mind az öt pontozónál győzött. A kanadai pontozóbíró mindhárom menetet Hámorinak adta. A legjobb tizenhat között tapasztalt bunyós,
a kétszeres olimpiai résztvevő, dallamos nevű, ecuadori Julio Cesar Castillo
Torres várt rá. Sajnos nem sikerült megismételnie az iráni elleni teljesítményt.
Ellenfele érvényesítette rutinját. A pontozók döntése ezúttal is egységes volt,
de sajnos nem a magyar versenyző javára. A pillanatnyi csalódottságon túl,
nincs oka bánatra. Kemény meccset vívott a végül VB ezüstig jutó ellenfelével. Hámori sajnálta, hogy második mérkőzésén elmaradt a magától várt
teljesítménytől. Úgy érezte, ha tudja hozni saját bunyóját, lett volna esélye a
győzelemre. A kőszegi öklöző jó versenyzői mentalitásáról sokat elárul önértékelése: „Ezúttal nem ment a bunyó. Legközelebb jobb leszek!”

A Buza ikrek sikerei

Serdülő OB
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Győrben rendezték az ökölvívók
Serdülő Magyar
Bajnokságát
(szeptember
25-28.).
53
egyesület, 126
ökölvívója mérlegelt. A FittBox ÖE-t Milos
Rózsa és Újhelyi
Barna képviselte. Mindketten első éves serdülők: tapasztalatszerzés volt a cél. Szépen
helytálltak. Újhelyit a későbbi győztes búcsúztatta a legjobb nyolc között,
Milos kitartó és határozott öklözéssel bronzéremig menetelt. A versenyzők
remek edzőmérkőzéseken is fejleszthették tudásukat.

Csehországban, Usti nad Labenben rendezték az Olimpiai Reménységek
versenyét. A magyar válogatottban a Buza ikrek képviselték a Fitt-Boksz
egyesületet. Buza Rómeó (52 kg) elsőként szlovák, majd cseh versenyző
ellen lépett szorítóba. Egy győzelem egy vereség után a dobogó második
fokára állhatott. Buza Rafael (57 kg) két szlovák és egy cseh ellenféllel
mérkőzött. Hibátlan mérleggel zárt. Aranyérmet hozott a három győzelem.
Edzőjük elégedett volt teljesítményükkel és büszke az elért eredményekre.
A versenyzőkre a folytatásban a Junior országos Bajnokság vár, Egerben.

DIÁKSPORT
Atlétika csapatverseny

Szeptember utolsó napján rendezték az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság
Diákolimpia megyei döntőjét. Délelőtt a középiskolások versenyeztek. A Jurisich gimnázium a
tavalyi kimagasló év után ezúttal szerényebb
reményekkel indult, de az eredményekért most
sem kell szégyenkeznie. Kilenc csapatukból négy
érmet szerzett, négy egy helyezéssel maradt le a
dobogóról. A gimnázium 4x800 méteres leány
váltója az egész vgerseny legnagyobb küzdelmét hozta. A JMG és a szombathelyi Kanizsai
gimnázium többször váltotta egymást az élen. A
cél előtt kétszáz méterrel úgy tűnt eldőlt a verseny: a szombathelyiek mintegy húsz méterrel
vezettek. Hajas Martina a Jurisichból nem így
gondolta. Hatalmas hajrába kezdett, s az utolsó
métereken kiharcolta a győzelmet.
Eredmények (kőzépiskola,V-VI. korcsoport)
fiú távolugrás 4. Jurisich 5,22 m, súlylökés
3. Jurisich 10,88 m, gerelyhajítás 2. Jurisich
33,80, 4x1500 m 8. Jurisich 22:19,3, svédváltó 4. Jurisich 2:16,3 p, leány távolugrás
4. Jurisich 4,19 m, súlylökés 3. Jurisich 7,37
m, 4x800 m 1. Jurisich (Benedikti Anna,
Ilon Marcella, Tancsics Kata, Hajas Martina)
11:29,2, svédváltó 4. Jurisich 2:45,3.
Délután az általános iskolásoké volt a terep. A kőszegi körzetből a Balog iskola és a
gyöngyösfalui Dr. Tolnay indult. A Balog iskolának mindenfajta éremből egy-egy csapatnyi
jutott. A gyöngyösfaluiak legjobb eredménye a
fiú magasugró csapat 3. helyezése.
Eredmények (általános iskola, III-IV.
korcsoport) fiú magasugrás 3. Tolnay 1,34
m, távolugrás 3. Balog 4,49 m, 7. Tolnay 4,04 m, súlylökés 5. Tolnay 7,56 m,
kislabdahajítás 5. Tolnay 41,46, leány távolugrás 1. Balog (Róka Bora 454, Iker
Natália 4,32, Ecker Nikolett 4,05, Pápai
Nerina 4,02, Sárközi Tirza 3,98) 4,23 m,
vegyes 10x200 m vegyesváltó 2. Balog
4:50,9.
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Duatlon ranglistaverseny

Nem volt zavartalan a Kőszegi Triatlon és Úszó
Klub versenyzőinek felkészülése a szeptember
22-ei, ajkai, sprint távú ranglistaversenyre. Az
augusztusi pihenőidő miatt hiányzó edzések,
megbetegedések, iskolai programok gátolták az
optimális versenyforma elérését, megtartását. A
rajthoz állók viszont mindent megtettek a minél jobb eredményért. Kovács Levente és Hóbor
Eszter győzött korosztályában. Utóbbi a női
mezőnyben abszolút második helyen végzett,
csupán 10 másodperccel lemaradva a győztestől. Eredményével az év végi duatlon ranglistán
is felkerült a dobogós, harmadik helyre. Eszter
edző, versenyző édesapja a szenior 2 korcsoportban végzett az élen, s a férfiak abszolút sorrendjében szintén második lett.

Eredmények Újonc 1 (0,5 km-2 km-0,25
km) lány 4. Hóbor Enikő (10:27, 11. Ürmös
Panka 11:40, fiú 1. Kovács Levente 9:46,
Újonc 2 (1-4-0,5) lány 4. Kovács Fanni
17:17, fiú 20. Hóbor Álmos 17:52, Gyermek
(2-8-1) lány 14. Básthy Katalin 30:43, fiú 6.
Hóbor Lehel 27:11, 9. Laki Barnabás 28:06,
Serdülő (5-12-1,25) lány 6. Stumpf Anna
41:13; 10. Bozsó Fanni 42:45, fiú 8. Hóbor
Zalán 36:53, 11. Molnár Levente37:48, 15.
Neudl Gábor 40:05, Ifjúsági (5-20-25) lány
1. Hóbor Eszter 1:02:14 (női abszolút 2. helyezés), 10. Fekete Adél 1:21:59, Szenior 2
(5-20-2,5) férfi 1. Hóbor Péter 55:38 (férfi
abszolút 2. helyezés

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Tihanyi Luca sikeres szezonja
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Tihanyi Luca, a Bersek iskola nyolcadikos teniszezője az idei versenyévadban sem lassított.
Egyéniben és párosban is veretlenül szerepelt a Savaria TC felnőtt női csapatában. Nem
szenvedett vereséget az UTC Oberwart felnőtt
női csapatának játékosaként sem. A csapat
több játékosának betegsége miatt szorultak a
Landesliga „B” második helyére. A TC SportHotel-Kurz szineiben, osztrák partnerével Laura Kirnbauerrel, élen végeztek a tartományi
bajnokságban a 15 évesek korcsoportjában.
Jogot szereztek a karintiai Wolsbergen, október
közepén rendezendő országos korcsoportos csapatbajnokságon való indulásra. Kisebb versenyeket nyert Grosswarasdorfban, Echsenbachon,
Weltrán, Neufelden. Magasan vezeti a burgenlandi korosztályos ranglistát. Az eredmények
nem jönnek automatikusan. Nyáron napi 4-5
órás edzéssel készült a versenyekre, de télen is
rendszeresen készül a Kőszegi SE és a SportHotel-Kurz pályáin. Felkészítésében nagy segítséget jelentett a Savaria TC ifj. Szabó Péter által
vezetett csoportja.

Birkózás: területi Diákolimpia
Tenisz: Asbóth-Bujtor Emlékverseny Három arany, két ezüst és egy bronz a mérlege
Remek időben, az ország minden tájáról közel
negyven indulóval rendezték meg a nagy multú
Asbóth József és Bujtor Margit Emlékversenyt.
A verseny története 1960-ig nyúlik vissza.
A legeredményesebb vasi induló a kőszegi
Mayer László lett: a 14 évesek között a dobogó
harmadik helyére állhatott.
Eredmények Fiú U16 1. Miljanics Markó
(Matsh Pont Bp.), 2. Szőke Ádám (Pasarét Bp.),
3. Gödri István (Duse) és Bakó Bálint (Sopron),
Lány U16 1. Thodory Lili (MTK), 2. Jeck Viola
(Tenisz Műhely Bp.), 3. Anka Sára (Panakor
Győr), Fiú U14 1. Boros Botond (SVSE), 2. Sift
Barnabás (SVSE), 3. Mayer László (Kőszegi
SE) és Paragi Zétény (Pasarét Bp.)

a Kőszegi SE birkózóinak Kaposváron, a területi kötöttfogású diákolimpián. A kőszegiek ritkán vesznek részt kötöttfogású versenyeken, de
most szerencsét próbáltak. Nem kis meglepetésre Tornai Ábel (29 kg-ban), Hódosi Noel (38 kg)
és Málovics Noel (58 kg) is aranyérmet nyert.
Hab a tortán, hogy valamennyi meccsüket tussal
vagy technikai tussal (10 pont különbség) nyerték. Másik két döntősünk Pusztai Dominik (35
kg) és Kovács Ádám (48 kg) aranya is kevésen
múlott. Hódosi Zalán (32 kg) erős mezőnyben
a bronz csatát nyerte meg taktikus birkózással.
Eredményükkel valamennyien kvlifikálták magukat az országos döntőbe.
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MOZAIK

BŐVÍTSE VELÜNK
A CSALÁDI FÉSZKET!
THM: 3,86%–6,45%*
ÚJ OTTHON HITEL – AKÁR INDULÓ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
Lakáscélú forinthitel 10 éves kamatperiódusban
rögzített kamatlábbal új és használt lakás vásárlására
KŐSZEGI FIÓK Várkör 6. | +36 94 562 030
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*A THM meghatározása az aktuális és 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 Bank
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.

WWW.SOPRONBANK.HU

