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dOLGOzNI AKArNAK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán z.

dILeN sáNdOr

Kőszeg első újszülöttje, Horváth Dilen 
Sándor, 2015. január 6-án 15 óra 20 
perckor jött a világra a Markusovszky 
Kórházban. Az édesanya, Horváth 
Violetta, harmadik gyermekeként: 
3240 gr súllyal, 49 cm hosszúsággal 
született a mindig éhes és aluszé-
kony kisfiú. A házaspár aznap indult 
el Kőszegről a félegyes vonattal ult-
rahangos vizsgálatra a kórházba. A 
belvárosból gyalogoltak ki a vasút-
állomásra, majd Szombathelyen egy 
alapos séta után érkeztek meg a 
szülészetre. A szívhangok alapján az 
orvos rögtön a szülőszobára irányí-
totta az asszonyt. Elmondása szerint 
másfél óráig tartott a vajúdás, mielőtt 
bekövetkezett az apás szülés. né-
hány perc múlva az anya a gyermek 
testmelegével együtt érezte Dilen 
szívének dobbanását. „Ezt az érzést 
nem pótolhatja semmi” – mondta Vi-
oletta. Az anya nem tervezte az apás 
szülést, de – szavai szerint – mégis 
jobb érzés volt, és egyben teljesült 
a férj, Horváth Sándor vágya is. Az 
ultrahang hónapokkal korábban ki-
mutatta, hogy a harmadik gyermek 
fiú lesz. január 6-tól Horváthék nagy-
családosok lettek, az újszülött öt nap 
után foglalhatta el az előkészített 
kiságyat. Dilen a „fotózáshoz” ébre-
dezve egy percre kinyitotta a szemét. 
Az apa kimutatta a gyermekei iránti 
szeretetét, ragaszkodását. Mindezt a 
két „nagylány” viszonozta. Szamanta 
második osztályos a Bersek iskolá-
ban, a családi fotózás előtt mondta el 
a szüleinek, hogy két tárgyból is jelest 
kapott. A három éves Sanel nem volt 
beszédes, gyorsan édesanyjához, és a 
kistestvéréhez bújt. A belső udvaron 
lévő szerény lakás szobájában kályha 
ontotta a meleget, amely a gondos-
kodás érzetét nyújtja a három gyer-
meknek.

Írta és fényképezte:
Kámán zoltán

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss jános (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: február 4.
dr. zALáN GábOr jegyző: február 11.

bástHy béLA alpolgármester: január 21., február 18.
dr. NAGy edINA aljegyző: január 28.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

tótH GábOr önkormányzati képviselő
január 26-án (hétfőn) 18 – 19 óra között,

KaPy FereNc az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
január 28-án (szerdán) 17 – 18 óra között,

PLecHL TIbor önkormányzati képviselő
február 5-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között, 

rábA KáLmáN önkormányzati képviselő
február 9-én (hétfőn) 16 – 17 óra között tart fogadóórát. 
(A képviselő elérhető: +36 30/4199-502-es telefonszámon

vagy a raba.kalman@jobbik.hu e-mail címen.)

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 4-én, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben. www.sopronbank.huf

*2015. január 14-én. A tájékoztatás 
nem teljeskörû, a hirdetés nem 
minôsül nyilvános ajánlattételnek. A 
betéti szerzôdés további szerzôdési 
feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartal-
mazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekrôl 
honlapunkon és bankfiókjainkban 
tájékozódhat!

HATOS
betéti akció
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel

Kamatláb az elsô 5 hónapban, illetve
a 7. hónaptól: 1 havi BUBOR – 0,20%,
azaz évi 1,90% EBKM 1,90%*

Kamatláb a 6. havi lekötésre évi

A nem akciós betéti kamat jelenleg:           
1 hónapos futamidôre 0,10% EBKM 0,10%*

6,00% EBKM 6,00%

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

Rövid hírek
December 10-én tartotta a Kő-
szeg Város és Térsége Társulás az 
új önkormányzati ciklus tisztújító 
ülését, amelyre a települések kép-
viselő-testületei a polgármesterei-
ket delegálták. A tanács elnökének 
Huber László Kőszeg polgármes-
terét választották, az alelnöki fel-
adatokkal Virág jánost Lukácsháza 
polgármesterét bízták meg. A pénz-
ügyi bizottság vezetői megbízását 
Krizmanich István Horvátzsidány 
polgármestere kapta.
December 17-én tartotta évzáró 
ülését a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás, amelynek 
száznegyvennél több település a 
tagja. December 18-án a képvi-
selő-testületi ülésen Huber László 
polgármester elmondott tájékoz-
tatása szerint ebben az évben hoz-
zák létre a működtető szervezetet. 
A végleges formájáról még nem 
született meg a döntés, a regioná-
lis célok között szerepel a szelektív 

gyűjtés (sárga zsákok) növelése.  
December 18-án a képviselő-tes-
tület meghozta döntését az új köz-
beszerzési szabályzatról, amelyben 
rögzítették az elvégzendő felada-
tokat, illetve szabályozták az eljá-
rásba bevont személyek, valamint 
a szervezetek felelősségi körét, és 
a közbeszerzési eljárás dokumen-
tálási rendjét. Szigorúak a bíráló 
bizottsági tagság feltételei. A köz-
beszerzésről a döntést mindenkor 
a képviselő-testület hozza meg. Dr. 
Zalán Gábor jegyző tájékoztatása 
szerint a polgármesteri hivatalban 
működik az előkészítő csoport, több 
munkatárs rendelkezik közbeszer-
zési referens képesítéssel. 
December 18-án a képviselők 
arról döntöttek egyhangú szava-
zással, hogy a szakbizottság vonja 
vissza az átruházott hatáskörben 
meghozott határozatát, amely a 
Városi Könyvtár épületében lévő 
(Várkör 35-37. fszt. alatti 54 m2 
nagyságú raktár megnevezésű) 
ingatlan eladásáról szólt. Keszei 
Balázs indoklása szerint Kőszegen 
a kiváló munkát végző könyvtár 

a korábbi években három szinten 
működött. Majd kényszerű okok 
miatt jelentősen lecsökkent a ren-
delkezésükre álló terület, jelen 
helyzetben a könyvtárnak nincs 
raktára. A szakbizottság átruházott 
döntésként jogszerűen hozhatta 
meg az értékesítésről szóló határo-
zatát. Ennek a visszavonását kérte 
a képviselő-testület.
KraFT: Január 29-én 13.30–
17.00 óra között tartják a Pannon 
Egyetem táblaavató ünnepségét, 
amely az Európa Háznál kezdődik. 
A programsorozat további helyszí-
ne a jurisics-vár lovagterme lesz. 
A Kőszeg és Vidéke 2014. szep-
temberi lapszámában adtunk hírt 
arról, hogy a veszprémi központú 
Pannon Egyetem szeptember 1-től  
a Kőszeg, Chernel utca 14. szám-
ra telephely engedélyt kapott. A 

projektben az egyetem az oktatás 
területén vállal fontos szerepet. 
a Kőszegfalvi Se a képviselő-tes-
tületi döntés eredményeként lehe-
tőséget kapott arra, hogy az elmúlt 
évi 1,1 millió Ft összegű támoga-
tásról 2015. március 31-ig szá-
molhasson el. Az indoklásban sze-
repelt, hogy 350 ezer Ft értékben 
fűnyíró traktort kívánnak vásárolni, 
amit csak az első negyedév végéig 
tudnak lebonyolítani.
Lesz Kőszegen is traffipax. A 
beüzemelés időpontja még nem 
ismert, de erről a sebességet túl-
lépők majd kapnak tájékoztatást. A 
kerékpárosokhoz gyorshajtás miatt 
levél biztosan nem érkezik, de ah-
hoz, hogy mindig épségben haza-
érjenek, érdemes látható fényt adó 
lámpát szerelniük a biciklire. 

Kz
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A kölcsön és a kintlévőség
December 18-án Huber László 
polgármester kérte a képviselő-
társakat, hogy térjenek vissza az 
aktuális napirendi ponthoz, hiszen 
a városgondnokság kintlévőségeit 
már többször tárgyalták és idén is 
újra elemzik a helyzetet. Az aktu-
ális napirendi pont volt a Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató nonprofit Kft. 25 millió 
Ft összegben felvett folyószámla-
hitel felhasznált részének a vissza-
fizetése. A kft. 22,286 millió Ft-ot 
használt fel hitelből, amiért az ön-
kormányzat kezességet vállalt.
Kovács István városgondok elmon-
dása szerint a hitelfelvételre a hul-
ladékgazdálkodás vesztesége miatt 
volt szükség. A lakossági települési 
szilárd hulladék szállítási díja az 
2010. évihez képest 6,2%-kal 
alacsonyabb. A sárga zsákos sze-
lektív hulladékgyűjtés is veszte-
séges, amelynek a működtetése a 
környezetünk jövője szempontjából 
létkérdés. A városgondnok szavai 
szerint bízik a 2015-re vonatkozó 
kedvezőbb helyzetben. A kalkuláci-

ók szerint a stabil hulladékszállítás 
biztosítása érdekében ebben az 
évben is szükség lesz folyószámla-
hitel felvételére az önkormányzat 
kezességvállalása mellett. Minden 
képviselő igen szavazatát adta ah-
hoz, hogy az önkormányzat vissza 
nem térítendő támogatásként ad-
jon át a városgondnokság részére 
22,286 millió Ft-ot a felvett hitel 
törlesztése érdekében. Az idei évre 
vonatkozó hitelfelvétel kezességé-
nek vállalásához – a név szerinti 
szavazáson – minden képviselő 
igen választ adott.
A szavazást megelőzően Tóth Gábor 
a napirendi ponthoz kapcsolta az 
októberi testületi ülésen elhangzott 
adatot, miszerint a városgondnok-
ságnak 26 millió Ft-ot meghaladó 
kintlévősége van a lakbértatozás és 
a közüzemi számlák bérlők általi 
meg nem fizetése miatt. „Ha ezt 
sikeresen behajtanánk, akkor nem 
lenne szükség 25 millió Ft hitelfel-
vételre, és plusz kiadásra” – mond-
ta a képviselő. 
Kovács István városgondnok ada-

tok felsorolásával válaszolt az is-
mételten témává vált felvetésre, és 
a következőképpen fogalmazott:  
„Az elmúlt években a képvise-
lő-testület több döntést hozott a 
kintlévőségek csökkentése érde-
kében. nagyon nehéz a behajtás. A 
kintlévőségek döntő többsége nem 
azért keletkezik, mert nem akartak 
fizetni a bérlők, hanem azért, mert 
nem tudnak fizetni. A lakbér és a 
közműdíj hátralék miatt 2014-ben 
11 db adósságrendezés történt. 
Ami annyit jelent, hogy az önkor-
mányzat és a városgondnokság se-
gítségével a hátralékos bérlők ren-
dezni tudták a tartozásukat, illetve 
egy kisebb önrész megfizetése után 
az önkormányzat kiegyenlítette a 
hátralékot. Felmondást küldtünk ki 
26 bérlőnek, 20 db megállapodás 
született a bérleti hátralékok fize-
téséről, ezen kívül 180 db felszó-
lító levelet postáztunk. A többszöri 

felszólítás után következhet a fel-
mondás, amelynek a jogosságát a 
bíróság mondja ki. Ha a tárgyalá-
son a bérlő fizetésre szóló vállalást 
tesz, akkor a bíróság megadja neki 
ezt a lehetőséget. Ha újra megsza-
kad a fizetés, akkor minden indul 
elölről. Van néhány bérlő, aki 8-10 
éve halmozza a tartozását. Tavaly 
volt egy kiköltöztetés, és néhányan 
lemondtak a bérleti jogról, vagyis 
visszaadták a lakást. A városgond-
nokság csak a jog által nyújtott le-
hetőségekkel él. A hulladékgazdál-
kodás kintlévőségei adó módjára 
behajthatóak, fizető parkolás ese-
tén 98%-os a behajtás mértéke.”
rába Kálmán kérdésére elhangzott, 
hogy száz körül lehet azon bérlők 
száma, akik fizetési hátralékkal 
rendelkeznek, de nincs arról adat: 
ki az, aki nem is akar, vagy nem 
tudja fizetni a tartozását.

Kámán z
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt olvasó!
Idén a szokásosnál kissé rövidebb 
lesz a farsangi időszak, ugyanis 
február 18-án hamvazószerdán el-
kezdődik a húsvét előtti 40 napos 
nagyböjt, mely alatt nem szokás 
bálokat tartani. Így az összezsugoro-

dott farsangi időszak alatt kerülnek 
megrendezésre Kőszegen a hagyo-
mányos bálok. A sort az Egyházköz-
ség bálja nyitotta meg január 10-
én, valamint az utolsó farsangi bál 
a Concordia Bál lesz február 14-én. 
Mivel több a megrendezendő bál, 
mint a rendelkezésre álló hétvége, 
ezért szinte minden héten legalább 
két bálon szórakozhat a közönség. 
A helyszínek között több alkalom-
mal is a jurisics-vár lovagterme 
szerepel, amely méltán népszerű a 
bálozók körében. A korábbi évek-
ben megnehezítette, vagy teljesen 
lehetetlenné tette a lovagterem 
használatát a vár felújítása, idén vi-
szont végre-valahára teljesen „aka-
dálymentesen” közelíthetik meg a 
lovagtermet a bálozók, köztük az 
elegáns hölgyek is a csinos köröm-
cipőjükben. Ezt azért merem bátran 
mondani, mert úgy gondolom, hogy 
a külső udvaron lerakott térkő nem 
csak jó a szemnek, hanem nagyon 
jól járható, tehát funkcionálisan is 
megfelelő. Bízom benne, hogy Önök 
is, Kedves Kőszegiek, így látják ezt, 
de ha esetleg nem látták még, győ-
ződjenek meg róla! Erre az egyik 
legjobb alkalom lesz a február 6-án 
kora délután megtartandó hivatalos 
átadási ünnepség, melyre ezennel 
és ezúton is szeretettel hívok min-
den kedves érdeklődőt, kőszegit és 
nem kőszegit egyaránt.
remélem, hogy sokan leszünk, so-
kan örülünk a felújított várunknak!

Huber László polgármester
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Támogatás és egészségház
December végén jelent meg a Ma-
gyar Közlönyben az a kormányha-
tározat, amely arról rendelkezik, 
hogy Kőszeg önkormányzata a 
kötelező feladatainak finanszíro-
zása érdekében 80 millió Ft tá-
mogatásban részesül a Magyar 
Kormánytól. Ez volt a harmadik év, 
amikor Orbán Viktor miniszterelnök 
aláírásával – több más településsel 
együtt – pénzügyi támogatás érke-
zett az önkormányzat, vagyis a vá-
ros lakossága számára. A megelőző 
két évben beruházási és működési 
célzattal 697 millió Ft támogatást 
kapott a város.
– Az elmúlt év végén már látható 
volt, hogy az önkormányzat kötele-
ző feladatainak ellátásához szükség 
lesz kormányzati segítségre. Ennek 
megvalósítását kezdeményezte 
ágh Péter országgyűlési képviselő. 
javaslatára foglaltuk össze a város 
előtt álló legfontosabb feladatokat, 
amelyeknél nem volt biztosított a 
pénzügyi finanszírozás – mondta 
Huber László polgármester. 
Egy alapos előkésztő munka ered-
ményeként megérkezett a város-
vezető levele a Miniszterelnökség 
hivatalába, ahol december 15-én 
megtartott tárgyaláson a polgár-
mester szavakkal is indokolta a 
támogatási kérelmét ágh Péter or-
szággyűlési képviselő jelenlétében. 
– Milyen feladatok ellátására for-
dítja a város az önkormányzat 
számláján lévő 80 millió Ft-ot?  
– kérdeztük Huber László polgár-
mestert.
– Az egyik legfontosabb cél 2015. 
augusztusig terjedő időszakra vo-
natkozóan az oktatási intézmények 
működtetéséhez szükséges 47 mil-
lió Ft kötelező hozzájárulás biztosí-
tása. A Kőszegi Városüzemeltetési 
Kft. hulladékszállítása 2015-ben is 
veszteséges lesz, amelyre 17,5 mil-
lió Ft-ot tervezünk felhasználni. Így 
a 80 millió Ft kormányzati segítség 
nagyobb részét a város működte-
tésére fordítjuk. Optimálisnál ke-
vesebb, de mégis elegendő összeg 
marad az egészségház szakorvosi 
ellátásához szükséges eszközbe-
szerzés megvalósítására. Az új 
centrum, amely nemcsak a város, 
hanem a térség lakossága számára 
is biztosít orvosi ellátást, szinte tel-
jes egészében állami pénzeszközök 

felhasználásából készült el. 
– Mikor kezdődik az orvosi rende-
lés az új épületben?
– Egy hosszadalmas közbeszerzési 
eljárás eredményeként a háziorvo-
si, a gyermekorvosi és a védőnői 

szolgálathoz szükséges eszközök 
február közepén állnak rendelke-
zésre, ezt követően fogadhatják a 
betegeket. A szakrendelő részleg is 
igényli az új eszközöket, a bútorza-
tot, amelyek beszerzése áprilisban 
fejeződik be, majd ezt követően 
indulhat el a betegellátás. 

Kámán z

• A www.koszeg.hu honlapon olvas-
ható a város és környező települések 
rendezvénynaptára. Háromszáznál 
több az események száma, amelyek 
nem véglegesek sem időpontban, 
sem db-számban. Pócza Zoltán a 
jVMK igazgatója kéri az illetékes 
szervezőket, hogy a változásokról 
tájékoztassák az intézményt azért, 
hogy a honlapon pontos informá-
ciókat kaphassanak az érdeklődők. 
A programok előzetes közzététele 
biztosítja a párhuzamosan tervezett 
események elkerülését. December 
18-án a képviselők is kaptak tá-
jékoztatást az éves programnap-
tárról. Kérésként hangzott el, hogy 
a sportpályán sporteseményeket 

szervezzenek, és ne legyen lehető-
ség politikai háttérrel rendelkező 
programok megtartására. Az is el-
hangzott, hogy a karácsonyfát köz-
téren nem lehet égetni.
• A karácsony ünnepét követően 
a párhuzamos programok visszás-
ágára hívta fel a figyelmünket egyik 
olvasónk. Sokan indultak a jurisics 
térre advent negyedik gyertyájának 
ökumenikus meggyújtására. nem 
várt eseményként a jézus Szíve 
Plébániatemplom előtt is gyertyák 
égtek jókívánságot tartalmazó fel-
irat formájában. Az arrajárók el-
időztek itt, és késlekedve érkeztek 
az ökumenikus ünnepre.

Kz

Éves programok
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Opera és a költözés
Pócza Zoltán a jurisics-vár Mű-
velődési Központ és Várszínház 
igazgatója az intézmény 2014. évi 
költségvetésének kiegészítésére 
pótelőirányzat kérésével fordult a 
képviselő-testület felé. December 
18-án egyhangú szavazással a jVMK 
részére 3,5 millió Ft-ot biztosított 
pótlólagosan az önkormányzat. 
Az igazgató az előterjesztésében 
arról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy az éves költségvetésben nem 
szerepelt az „Ostrom Opera – Kő-
szeg 1532” zenei alkotás bemu-
tatása, amit a minisztérium hat 
millió Ft-tal támogatott. A szín-
padra állítás összes költsége 9,29 
millió Ft volt, a jegyek eladásának 
bevétele 504 ezer Ft, így 2,786 

millió Ft-os veszteség jelentkezett. 
Augusztusban kezdődött a jurisics-
vár külső és belső udvarának, vala-
mint az irodaépületnek (az egykori 
turistaszállónak) a felújítsa. Ezért 
az intézmény munkatársai a vár 
előtti épületbe költöztek át havi 
125 Ft bérleti díj ellenében. Az 
emiatt fennálló költségekkel sem 
számoltak az éves tervezés során. 
Kérdésében ezt kifogásolta rába 
Kálmán, hiszen a felújítás már sok-
kal korábban ismert volt. Az igaz-
gató válaszában elmondta, hogy 
ezt a költséget a projekt részeként 
tervezték elszámolni, amelyre az-
tán nem volt lehetőség.
Keszei Balázs túlzottnak ítélte az 
opera bemutatásának költségeit. 

Básthy Béla alpolgármester el-
mondta: az opera előadásának az 
volt a célja, hogy a kőszegiek is 
láthassák, halhassák az országo-
san ismert zenei alkotást. A próbák 
megkezdése előtt vált egyértelmű-
vé, hogy a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt a kőszegi fúvósok nem 

tudnak felkészülni az előadásra. 
Ezért profi zenészeket kértek fel 
lényegesen magasabb honorári-
um ellenében. Az alpolgármester 
kiemelte azt a tényt, hogy a vár-
színház előadásainak bevételei fe-
dezték a kiadásokat.

Kz

Csoportos utazás
Az önkormányzat – a képviselők 
december 18-án meghozott dön-
tése alapján – feladat átvállalási 
megállapodást kötött a Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesülettel. Az 
előterjesztést dr. Tóth László 
osztályvezető azzal indokolta, 
hogy Kőszeg nemzetközi kap-
csolatrendszere, annak ápolása 
meghaladja az önkormányzat 
hivatalának személyi kapacitá-
sát. racionális okként említette, 
hogy a civilszervezet szélesebb 

körben tudja terjeszteni a mű-
ködő külkapcsolatotokat, amely 
így élőbbé válik. A szerződéskö-
tés szakmai indoka, hogy a 2004 
óta működő Kőszegi Testvérvá-
rosi Egyesület tagsága jelentős 
munkát végzett a külkapcsolatok 
alakítása érdekében. (részletek 
Kőszeg és Vidéke 2014. év októ-
beri lapszám 8. oldal.)  A civil-
szervezet az eredményes mun-
káját az önkormányzat pénzügyi 
támogatása nélkül végezte, a 

szerződéskötést követően lesz le-
hetőség a pénzügyi segítségre. A 
képviselők arról hoztak döntést, 
hogy a város aktuális financiális 
helyzetének ismeretében visz-
szatérítendő támogatást nyújt a 
civilszervezet számára egy-egy 
utófinanszírozott pályázat meg-
valósítása érdekében. 
Az egyesület elnöke, az előző 
ciklus önkormányzati képviselője 
dr. Mátrai István elmondta, hogy 
csak biztos pénzügyi finanszíro-
zás esetén indulnak el egy-egy 
pályázaton. A tagság döntése 
alapján vállalnak a város érde-

kében komoly pénzügyi terheket 
nem igénylő feladatot. Básthy 
Béla alpolgármester – összefér-
hetetlenség okán – lemondott a 
testvérvárosi egyesület alelnöki 
posztjáról. Egyben elmondta a 
megelőzően egyeztetett – kép-
viselő-testület által is elfogadott 
– javaslatát, miszerint a Kőszegi 
Testvérvárosi Egyesület a tagsá-
ga és a város lakossága számára 
évente egy alkalommal kezdemé-
nyez és szervez csoportos utazást 
valamelyik testvérvárosba vagy 
partnertelepülésre. 

Kz
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– Az elismerés azonban inkább a szakmai 
munkát díjazta. 
– Ebben benne volt az is, hogy megkezdtük a 
nemzetiségi német nyelv oktatását. nagyon jó 
tanárokkal tudtam megvalósítani, Szövényi Fri-
ci bácsi, meg a Hammerné kezdte, aztán Cser 
Márta és Kelemen Marika folytatta, én magam 
is besegítettem. A cél az volt, hogy a nyolcadi-
kosok tegyenek alapfokú nyelvvizsgát. Ma már 
ott tartanak, hogy 8–10 tanuló minden évben 
középfokú vizsgát tesz. Még 1978-ban a né-
met oktatás kapcsán megkeresett bennünket a 
stájerországi Voistberg iskolája kapcsolatépítési 
céllal, mely nagyon sok hasznot hajtott a tanu-
lóinknak.

– A számítástechnikai oktatás is példaértékű 
volt a Balogban.
– Tóth Zoltán Győrben végzett, fiatal tanárként 
kapta a feladatot. Pénzünk nem volt. A meg-
szűnt iskolatelevízió készülékei voltak a képer-
nyők, Commodore gépekkel indultunk. Számító-
géptermünk lett. Mindenki a csodájára járt. Még 
az előző rendszerben volt, hogy az iskolaépületet 
pályázati pénzből teljesen korszerű világítással 
szereltük fel. Úgy hagytam ott az iskolát, hogy 
már egy kis pályázatfigyelő és író stáb műkö-
dött, a számítástechnikát is teljes pályázati 
pénzből modernizálták.   
– Az iskolaotthonos rendszer kidolgozása, 
bevezetése is a nevedhez fűződik. 
– Láttam, hogy fárasztó reggeltől késő délutá-
nig ugyanabban a padban ülni és hagyomá-
nyos módon ismeretekhez jutni. Eleinte ma-
gunk kezdtük az ebéd utáni csoportbontásos 
kultúrfoglalkozásokat. Választhattak, hogy me-
lyik terembe menjenek mesehallgatásra, film-
vetítésre, játékra vagy sportra. Előrelépés volt, 

KáVÉSZÜ
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Kávészünet Hidegh Lajos nyugdíjas igazgató úrral
 A legnagyobb örömöt az új iskola megépítése jelentette

egykori kollégái azt mondják róla: szi-
gorú, következetes, példamutató, újító, a 
gyermeket szerető, követelő, a pedagógust 
tisztelő és munkáját elismerő, megbízható, 
kiszámítható vezető volt. ezzel a felütéssel 
indítottam a beszélgetést az igazgató úr-
ral, 58 éve hű társa, Ildikó tanár néni ven-
déglátó gondoskodását élvezve. Nyugdíjas 
éveit idehaza, nyáron vonyarcvashegyi 
nyaralójában, a képzőművészetnek hódol-
va, vagy Győrben, attila fiúk és unokájuk 
családja körében tölti. Igazgató úr ráka-
pott a grafika, a rajzolás ízére. Ildi néni 
pedig a kalotaszegi írásos varrottas készí-
tésére. egyáltalán nem panaszként említi: 
voltak már kórházas időszakai is. egykori 
munkatársai megjegyzéseit jóleső érzéssel 
konstatálta, önfegyelme azonban az iskolai 
munka számbavételét, a közösen elért sike-
rek felelevenítését forszírozta. Szakonyból 
indult az életbe 1943-ban, szó szerint gya-
log. az elemi iskola után csepregben vé-
gezte a polgárit. Gyalog, mert más módon 
nem tudott bejárni, naponta hat kilométert 
oda, hatot vissza. ez jelentette a kiugrási 
lehetőséget. Tanítóképző, vagy kereskedel-
mi iskola várta őket. Sopronban kezdte 
az evangélikus Tanítóképzőt. Államosítása 
után érettségit tett, majd tanulmányait Pé-
csett folytatta matematika-kémia szakon. 
1953-ban került a pécsi főiskoláról Kő-
szegre, 60 éve – 1954-ben – diplomázott. 
Tavaly kapta meg a gyémántdiplomát. 
– Tizenöt évet tanítottam, mielőtt igazgató let-
tem. 1967. augusztus elsején kezdtem meg 
vezetői munkámat, egyéves megbízás után ki-
neveztek. Csak a hetvenes évektől kérték ki a 
kollégák véleményét, ez az időszak már a de-
mokratizmus csíráját engedte sejtetni. Ötször 
mentem át a szűrőn, mindig egyhangú volt a tá-
mogatásom, az utolsó ciklust egy tartózkodással 
kezdtem meg. utána már a nyugdíj következett.
– Vegyük számba igazgatói ténykedésed főbb 
állomásait!
– Sok mindent elvégeztem, sok mindent nem 
tudtam megcsinálni. A régi Balog a Fiú Tanító-
képző kollégiuma volt 1958 előtt. Már ekkor 
felmerült, hogy kell egy új iskolát építeni. Pénz 
nem volt rá, csak 1988-ban, akkor is kevés, 
mert csak nyolc tanteremre tervezték. A legna-
gyobb örömöt az új iskola megépítése jelentette.
Volt tanítványom, egy minisztériumi tisztviselő 
segített bennünket támogatáshoz jutni, hogy a 
tornacsarnokot is befejezhessük, ennek átadása 
után nyugdíjba mentem, Andrásfalvy Bertalan 
oktatási miniszter Kiváló pedagógus kitüntetést 
adott át a Parlamentben.

amikor segített rajtunk a művelődési ház, meg 
a városi könyvtár. Közösen elterveztük az éves 
foglalkozásokat. Közel volt mindkét helyszín, de 
mégis kimozdultak az iskola épületéből. nagy 
lépés volt ez a hagyományos napközis foglal-
kozás szervezéséhez képest. A gondolat, hogy 
szervezzük át a gyerekek egész napját, nagyon 
szimpatikus volt a kollégáknak is. Budapesten 
a Szív utcai, meg a Lónyai utcai iskola volt 
közel az elképzelésünkhöz. Egy makói konfe-
rencia után, annak dokumentumai birtokában 
1970-ben indítottuk az iskolaotthonos osztá-
lyokat. nem volt kötelező, a kollégák az óvodai 
tájékoztatón ismertették a módszerünket, és az 
iratkozott hozzánk, akinek megtetszett. Első év-
ben a város 110 elsőséből kilencvenet hozzánk 
irattak. A másik két iskolában is bevezették, de 
egyikben sem sokáig működött.  Sikerült bérfej-
lesztést is szereznem. Anyagilag is megbecsültük 
azokat, akik ebben részt vettek.  nagyon komoly 
és rendszeres pedagógiai ellenőrzés és szak-
felügyelet kísérte figyelemmel a munkánkat. A 
módszert ismertető szakmai írásomat a Pedagó-
giai Szemle is leközölte. 
Mostanában sokat foglalkozom a Kőszegről el-
indult Schneller István pedagógus életével és 
vele együtt vallom, hogy pályámon mindvégig 
„Gyermekkorom álmai, ifjúságom vágyai a taná-
ri pálya felé vonzottak. E pályán Isten kegyelmé-
ből évek óta működve, s felismert hivatásomat 
teljesítve leltem és lelem boldogságomat, s ré-
szesülhettem még ezen felül azon nagy szeren-
csében, hogy számos hallgatóm lelke szívesen és 
bizalmasan részt vesz a hivatásteljesítéssel járó 
felemelő érzelmemben.”

Kiss János
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Kezdjük az évet egy kis érdekes-
séggel, mely bár nem teljesen érint 
Minket a lakhelyünk fekvése miatt, 
de talán nyújthat értékes informá-
ciókat mindenki számára. Hiába 
van január, sajnos nem igazán ta-
lálkozunk szép fehér tájjal, ellenben 
a hegyek és a magasabban fekvő 
területek lakóinak nem kell mesz-
szire menniük a hóért. A hideg idő 
nagyszerű, de van néhány dolog, 
amivel érdemes vigyázzni. A hó a 
napsugarak közel 80%-át vissza-
veri, ezzel megkétszerezi a leégés 
veszélyét. A hóvakságot ugyanis 
bármilyen erősségű uV-sugárzás 
előidézheti. Okozhatja még a nem 
megfelelő szemüvegben vagy 
anélkül történő napozás, szoláriu-
mozás, esetleg síelés vagy a hóról 
és jégről visszatükröződő  napfény 
is. A hóvakság különösen az Észa-
ki- és Déli-sark közelében, illetve 
nagy tengerszint 
feletti magas-
ságokban jelent 
problémát, mert 
a napsugarak 
laposabb szög-
ben érkeznek, és 
az uV-sugárzás 
intenzítása is kb. 
300 méteren-
ként 4%-kal nő. 

A hóvakság olyan, a szemeket érin-
tő égési sérülés, ami a kötőhártya, 
a szaruhártya és az ideghártya vagy 
retina sérülésével jár. Tünetei közé 
tartozik a fájdalom, erős könnyezés, 
a szemhéj rángása, a világosság 
okozta kellemetlen érzés, valamint 
az összeszűkült pupillák. Az első 12 
órát követően vörös, duzzadt sze-
mek és szemhéjak jelennek meg, 
a szemek kifejezetten irritáltá, szá-
razzá válnak, és szemnyitási vagy 
szemmozgatási nehézség alakul ki. 
A szemek dörzsölése további sérülé-
seket okozhat, fontos, hogy leküzd-
jük ezt a kinzó érzést. Amennyiben 
a tünetek komolyak vagy folyama-
tos látászavart okoznak, feltétlenül 
keressünk szemorvost! A hóvakság 
megelőzhető nagy lencsékkel ren-
delkező és oldalvédelemmel ellá-
tott napszemüveg viselésével, ha 
az képes átengedni a látható fény 
5-10%-át, de kiszűri az uV suga-
rakat. A megfelelő felszereléssel és 
biztos védelemmel ellátva tehát, 

biztonságban érezhetjük 
magunkat, miközben a le-
hető legtöbb örömünk lesz 
a sípályákon. Síelés, vitor-
lázás vagy akár a napsü-
téses szezon előtt állunk 
szíves rendelkezésükre a 
megfelelő uV szűréssel 
rendelkező felszerelés ki-
választásában.
Kőhalmi-Szalay Mónika

a sípályákon. Síelés, vitor-

téses szezon előtt állunk 
szíves rendelkezésükre a 

választásában.

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

A hóvakság
Fák kivágása
Decemberi lapszámunkban tájé-
koztattuk az olvasókat a városban 
tervezett fakivágásokról. Arról is ír-
tunk, hogy mindezt sok esetben az 
érintett lakosság kérésére végzik el.  
január harmadik hetében a lakóte-
lepre is megérkeztek a fűrészelők, 
és földre kerültek azok a fatörzsek, 
amelyeknek kértek a kivágását. Aki 
nem így gondolta, az háborgott 
különböző módon. A kialakult hely-
zetről, a jövőről kértünk tájékozta-
tást a polgármesteri hivataltól, és a 
következő információkat kaptuk.       
„Az önkormányzat, a Kőszegi Város-
üzemeltető Kft. szakvéleményének 
kikérését követően csak indokolt 
esetben vágat ki fákat, szem előtt 
tartva a növények levegőtisztító, 

zajszűrő szerepét és az esztétikai 
értékét. Gyakran előfordul, hogy a 
társasházak lakói kezdeményezik 
az épület közvetlen közelében lévő 
fák kivágását vagy gyérítését. A la-
kók többségének aláírásával vagy 
a közös képviselő által benyújtott 
kérelmek esetében is többször elő-
fordult, hogy a fák kivágását végző 
Városüzemeltető Kft. embereit a 
helyszínen akadályozzák a mun-
kavégzésben, illetve a fakivágás 
ellenzői panasszal élnek.
Ezért az önkormányzat a félreér-
tések, és utólagos panaszok elke-
rülése érdekében ezentúl kizárólag 
társasházi határozattal megerő-
sített kérelmek alapján, szakmai 
szempontok figyelembevételével 
dönt a fák sorsáról. Fontos, hogy a 
többség véleményét tartsák tiszte-
letben.” 

Az önkormányzat az ISES Alapít-
vány részére a 2013/2014. tanév 
oktatási programjainak megvalósí-
tásához ötmillió Ft visszatérítendő 
támogatást nyújtott. A 2013. július 
3-án megkötött szerződésben az 
alapítvány vállalta, hogy a támo-
gatást legkésőbb 2014. december 
31-ig visszafizeti. Az elmúlt év de-
cemberében levélben fordultak az 
önkormányzathoz, hogy a támoga-
tást vissza nem térítendőre változ-
tassa meg a képviselő-testület.
Huber László polgármester arra em-
lékeztette a képviselőket, hogy 2013 
júniusában – a parkolóhely megvál-
tás kötelezettségének elmulasztása 

miatt – az önkormányzat jogi úton 
érvényesítette a pénzügyi követelé-
sének behajtását az ISES Alapítvány 
felé. Ezt követően érkezett kérés a 
vissza nem térítendő támogatásra.  
Akkor a képviselő-testület visszaté-
rítendő támogatásként adta át az 
ötmillió Ft-ot.
Az elmúlt év december 18-án kép-
viselő-testületi ülésen a polgár-
mester javaslatot tett arra, hogy a 
támogatás visszafizetésének ha-
táridejét halasszák el 2015. január 
31. dátumra, és kötelezzék az ISES 
Alapítványt arra, hogy január 15-ig 
számoljon be az elvégzett munká-
jukról, majd ezt követően kerüljön 

Ötmillió és másfél milliárd újra a téma napirendre. A város-
vezető szükségesnek látta a konst-
ruktív együttműködés fenntartását 
az alapítvánnyal a KrAFT projekt 
megvalósítása érdekében.
Tóth Gábor a beszámoló szük-
ségességét kérdezte, amelyre dr. 
Zalán Gábor jegyző igennel vála-
szolt, hiszen minden szervezetnek 
el kell számolnia a támogatások 
felhasználásáról. rába Kálmán 
újra gondolná a KrAFT projektet, 
szerinte a kérelmet el kell utasíta-
ni, és vissza kell fizetni az ötmillió 
Ft-ot. Kiss Zoltán az azonnali dön-
tést tartotta indokoltnak. Plechl 
Tibor szerint a beszámolási köte-
lezettség előre vetíti a vissza nem 
térintendő támogatás megadását. 
Szavai szerint „a kölcsönt vissza 
kell fizetni”, de a határidő módo-
sítását indokoltnak látta.

Básthy Béla alpolgármester így fo-
galmazott: „Vigyázzunk a kölcsön 
szó használatával, mert itt nem 
erről van szó! A képviselő-testület 
visszatérítendő támogatásról dön-
tött. Az elmúlt évben sokkal keve-
sebbet láttunk a KrAFT projektből, 
mostanra már állami pénzügyi 
források is rendelkezésre állnak.”  
Ezt követően tényként hangzott el: 
másfél milliárd Ft-ot már biztosí-
tott a kormány a KrAFT indítása 
érdekében. Több cél mellett ebből 
újítják fel a Chernel utcát.
Hat igen és három nem szava-
zat szerint január 15-ig kellett az 
ISES Alapítványnak a beszámolót 
elkészíteni, január 31-ig meghosz-
szabbították az ötmillió Ft vissza-
fizetésének a határidejét, amely 
2015. év első testületi ülésén ismét 
napirendre kerül.

Kz

Az elmúlt nyáron született meg az 
önkormányzat döntése a Liszt Ferenc 
utca 30. szám alatti ház bontásáról.  
Ezt követően kezdődött meg a mun-
kát elvégző vállalkozás kiválasztása, 
amely nem járt eredménnyel, mert 
kicsi volt a hajlandóság a feladat 
elvégzésére. Mostanra megtörtént a 
cég kiválasztása, jogerős a bontási 
engedély. Az önkormányzat költség-
vetésének elfogadása után, várható-

an február második felében, kezdőd-
het meg a bontás. A KrAFT projekt 
keretében másfél milliárd Ft-ot 
biztosított a kormány különböző fel-
adatok elvégzésére. Ebből a pénzből 
újul meg a Chernel utca. Folyamat-
ban van az építési engedélyezési el-
járás, a költségvetés elfogadása után 
kerülhet sor a közbeszerzési eljárás 
előkészítésére. Ez érvényes az Euró-
pa Ház,  a Zwinger felújítására is. 

Bontás és építés
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Karitász a közösségért
„A Kőszegi Karitász csoport egész 
évben odafigyel azokra, akiken 
tudnak segíteni, így volt ez az ad-
venti időben is” – mondta el rá-
bai Ferenc. Ha ritkán számolunk is 
be tevékenységükről, a háttérben 
folyamatos a munka. Legutóbb 
december 18-án a plébánia nyug-
díjas csoportjának kedveskedtek 
családias hangulatú összejöve-
tellel. Harangozó Vilmos plébá-
nos úr köszöntötte a jelenlévőket. 
Az Alpensänger adventi dalokat 
adott elő. II. jános Pál pápa által 
írt „Szeressétek az öregeket” című 
verset – mely könnyeket csalt a 
hallgatóság szemébe – Kőszegfalvi 
ágnes olvasta fel. Az árpád-házi 
Szt. Margit iskola tanulóinak betle-
hemes játéka, és ajándék angyalkái 

is meghatották az időseket. 
Délután a nagycsaládosokat fogad-
ták. Sárközi Antalné irányításával a 
gyerekek karácsonyi verseket, éne-
keket adtak elő. A plébánia által 
szervezett gyűjtésből csomagokat 
osztottak a nagycsaládosoknak és 
a rászorulóknak. Este a hajléktalan 
szálló lakóit vacsorával várták. Ha-
rangozó Vilmos és az Egyházi Ének-
kar tette emlékezetessé az ünnepet.
– A novemberi Erzsébet-napi jóté-
konysági koncert adományát a rá-
szorulók megsegítésére fordítottuk 
– mondta rábai Ferenc, és hozzá-
tette – köszönjük az egész évi pék-
áru adományokat, és köszönöm az 
önkéntes segítőknek, a Karitász cso-
port tagjainak a segítő munkáját! 

táF.                                          

kapnak. jó volt tudni, hogy nemcsak 
mi vittük el az anyaország ajándé-
kait, hanem sokan mások is. A kinti 
magyarságnak ez a segítség szinte 
létkérdés. Csak azt a köszönetet tu-
dom átadni a kőszegi, és más tele-
pülések – sok esetben ismeretlen – 
támogatóinak, amit mi ott kaptunk.  
Adománynál nincs a kevés vagy a 
sok. Mégis azt kell mondanom, hogy 
egyik élelmiszerlánc vezetője a saját 
pénzéből adott sokat. Két teherau-
tó a megérkezésünk előtt vitte ki a 
csomagokat, mi egy harmadikkal 
megpakolva autóztunk azokkal az 
ajándékokkal is, amit a kőszegeik 
bevittek a Puma boltba. nem tud-
tunk mindent elfogadni, mert nem 
volt üres hely az autóban. nagyon 
jó volt tudni az emberek jó szán-
dékát. nem érezhettük – a világ 
történéseinél az embertelenséget 
látva – a kétkedő kérdését: „uram, 
ezt hogyan engedheted meg. Tegyél 
valamit!” A válasz nem lehet más: 
„Én tettem, megteremtettelek té-
ged.” Ezek a gondolatok sokszor 
eszembe jutnak.

a monológot lejegyezte: 
Kámán zoltán 

Az adomány gyűjtésében, át-
adásában kiemelkedő szerepet 
vállaltak: Bukits Anna, Bognár 
Attila, Hanyi Zsolt, Gyurkó Zoltán, 
dr. Padányi Gergő, Takács Gábor, 
Hámoriné Éva.

– Az a meghatottság, amely a sze-
retet ünnepe előtt látszott a szerény 
körülmények között élő emberek 
arcán, a legkeményebb emberek 
szívét is megsimogatta volna. Er-
délyben, Maros megyében, kicsi 
falvakban élő társaink azt érezték, 
hogy a távoli anyaországban gondol 
rájuk valaki. December 19-től há-
rom napon át jártuk Mezőbergenye 
közelében lévő falvakat, „Angyalok 
a Mezőségen” gondolat jegyében 
elvittük az adományokat. A köz-
ponttól 70 km-t autóztunk a leg-
távolabbi településig. Alig láttunk 
aszfaltos utat, viszont találkoztunk 
ott élő emberekkel, akik békében, 
szerényen, boldogságban élnek, és 
tudnak örülni. nekem a 64 kará-
csonyom közül talán ez volt a leg-
szebb. Amikor istentisztelet közben 
beléptünk nagysármás település 
református templomába, minden 
fej hátrafordult. Addig nem is-
mertük egymást, mégsem voltunk 
idegenek, együtt imádkoztunk, 
énekeltünk, és nemcsak itt, más kö-
zösség vallásóráján vártuk a jézus-
kát. Bizony ott volt velünk az út so-
rán minden percben. Ezt éreztették 
velünk a Maros megyében élő idő-
sek, a családosok, az egyedülállók, 
akiknek címeit a református lelké-
szek adták meg. Az egyházak össze-
tartják az ott élő magyarokat, akik 
állami segítséget talán semmit sem 

A legszebb karácsony

Szekéren
„Egyre többen vannak jó emberek, 
és egyre jobban megtalálják egy-
mást” – mondta a kőszegi gyökerek-
kel rendelkező Horváth György, aki 
rendszerint visszatér a szülővárosába. 
„Csillagösvény” Böhönye, a Határon 
túli Magyarokért Egyesület keretén 
belül egy baráti társasággal Erdélybe 
először 2009-ben – majd minden 
évben – elutazott. Tavaly december 
13-án indultak el öt autóra rakott öt 
tonna adománnyal. Ezer gyermek-
nek adtak át édességcsomagot, 42 
rászoruló magyar család örülhetett 
a mindennapi élethez szükséges 
tárgyaknak, hasznos eszközöket ad-
tak át a gyimesközéploki iskola, és 
óvoda számára. Egy korábbi útjukon 
találkoztak Böjte Csabával, akinek 
Torockón és Gyimesbükkön élő 
„gyermekeit” most is megajándékoz-
ták. Innét, a falvak középpontjából 
indultak el a hegyi utakon, „ereken” 
át az elszórtan fekvő településekre. 
Az ottani iskolákban találkoztak az 
ajándékozásra váró családokkal, akik 
esetenként szánkóval, vagy szekéren 
érkeztek. Az anyaországból érkezők 

nemcsak az ajándék átadásának 
örömét, hanem annak szükséges-
ségét is átérezték. Ennek tudatában 
indultak útnak az egyesület tagjai 
először 2008-ban, amely kibővült, 
országossá vált a következő évtől. A 
baráti társaságban Vas megyét kép-
viseli Horváth György, aki köszönetét 
fejezte ki, hiszen – amint mondta – 
alapvetően a kőszegiek adományait 
vitte ki Gyimesközéplok és a közeli 
falvak magyar lakosságának. Ebben 
az évben is lesz folytatás.

Kz   

Rebekáért
A Csók István Művészegyesület 
nemcsak a rendszeres kiállítása-
ival hívja fel magára a figyelmet, 
hanem támogatást is nyújt a rá-
szorultaknak. Megalakulásuk óta 
idén volt a harmadik alkalom, hogy 
jó szándékú segítséget nyújtot-
tak, ezúttal rebekának. A kislány 
az elmúlt év végén esett át egy 
nagyobb, de sikeres műtéten. Az 
egyesület december 6-án, a ki-

állításon árverést tartott a nemes 
cél érdekében, a következő alko-
tók részvételével: Berényi Sándor, 
Bráder Tamás, Domsa Károly, Gódor 
józsef, Gyöngy Kálmán, jencsky 
Beatrix, Koppándy józsef, Palcsó 
julianna, Tálas ágnes, Tölgyesi Il-
dikó, Tritremmel Tímea,Vizi Sándor, 
Zsarnai Sándor. Az elmúlt évben ki-
állító művészek közül a támogatás-
hoz hozzájárultak: Pósa Ede, Vincze 
László, valamint felajánlást tett egy 
kőszegi hölgy, aki rendszeres láto-
gatója kiállításainknak. 
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Egy másik állam rendszerében el-
igazodni szakértői feladat. A szom-
szédos országban dolgozóknak vi-
szont ez érdekük, ebben nyújt szak-
értői segítséget a Pannonfinanz. 
 A munkavállalók számára segítünk 
többek között az adóvisszatérítés 
elkészítésében, valamint vállal-
kozóknak segítünk adóbevallásuk 
összeállításában. A Pannonfinanz 

segít ügyfelei számára a megfelelő 
biztosítások, megtakarítások, nyug-
díj-előtakarékosság, befektetések 
kiválasztásában. 
Információval szolgálunk a csalá-
di pótlék, gyes, és egyéb családi 
juttatásokról, majd igény esetén 
segítünk annak elkészítésében. A 
jövendőbeli vállalkozóknak vál-
lalkozási tanácsadással, kamarai 

ügyintézéssel, könyvelési-, adózá-
si tanácsokkal segítünk elindítani 
a kívánt vállalkozást. Azoknak a 
munkavállalóknak, akik már a 
nyugdíjkorhatárhoz közelednek, 
segítünk a nyugdíjkalkulációban.
Célunk, hogy ezeket az ügyeket a 
legegyszerűbb úton leggyorsabban 
bonyolíthassa mindenki irodánkon 
keresztül.
néhány pozitív változás történt az 
osztrák családi pótlék kifizetésben.
2014. júliustól 4%-kal emelik az 
osztrák családi pótlék összegét, 
valamint 2014 szeptemberétől 

havonta utalják a családi pótlé-
kot Ausztriában, hogy a családok 
kiegyensúlyozottabban tudjanak 
kalkulálni háztartási kiadásaikkal.
A miniszter nyilatkozata szerint to-
vábbi emelés várható 2016-ban és 
2018-ban évente 1,9%-kal. Terve-
ik szerint a családi pótlék összegét 
éves szinten fogják indexálni a fo-
gyasztói árakhoz képest.
Szakképzett kollégáink minden 
területen naprakészen várják ügy-
feleinket.
Időpontfoglalását várjuk honlapun-
kon vagy telefonon keresztül!

PANNONFINANZ
az ausztriában dolgozó magyarok irodája

További információkért
keresse fel irodánkat:

telefon:
+43 2612 42851

www.pannonfinanz.at

UNTerPULLeNDorF
Hauptstraße 56.

7452

Vonósok hangversenye
Kőszegpaty: December 29-én 
a Szent Miklós római katolikus 
templomban a Kőszegi Vonósok 
adtak óévbúcsúztató hangver-
senyt. rendkívüli esemény volt a 
település életében. A kicsi faluból 
legalább ötvenen hallgatták meg a 
hét zenei művet. Scheer Bernadett 
szavai szerint a vonósok örömmel 
fogadták – a Simaságon megtartott 
Festetics Imre emlékülésen történt 
– meghívást. (Kőszegpatyhoz a tu-
dós gróf erős szálakkal kötődött.)  A 
hivatásos zenész számára kellemes 
meglepetés volt a szervezettség, az 
előkészítés intenzitása. A zenészek 
köszönik a közönség tapsát, öröm-
mel fogadták, hogy a gyermekeket 

– csörgővel a kezükben – be tudták 
vonni a „Mozart: Szánkózás” című 
mű előadásába. Az előző napokban 
megérkezett havat, a tél hangulatát 
szólaltatta meg Scheer uwe hege-
dűszólója „Vivaldi: Tél” zenei alkotás 
fülbemászó dallamainak előadásá-
val. Scheer Bernadett elmondása 
szerint a rideg tél hangulatát oldotta 
fel a baráti fogadtatás, a koncert 
utáni beszélgetés, amelyre  szívesen 
visszaemlékeznek a zenészek. Ígérik, 
lesz folytatás, a következő koncert 
talán a nyári melegben az óvodában 
vagy az udvarán lesz megtartva. A 
vonósok nyitottak a közeli települé-
sekkel történő kapcsolat építésében. 

Kámán z

A bozsoki futballcsapat tagjai aktí-
vak voltak adventkor az ajándéko-
zásban. Plüssfigurákat gyűjtöttek, 
egykori sajátjukat, vagy újonnan 
vásároltak és adták be a közösbe. 
Mersics István révén kaptak segít-
séget Kőszegszerdahelyről, ahol az 
asszonyok 140 db-ot gyűjtöttek. A 
sportolók december 23-án indultak 
Szombathelyre, a Markusovszky 
Kórház Gyermekosztályára, azokhoz 
a kis betegekhez, akik a szentestét 
kórházban kényszerültek tölteni. 

Útközben a plüssfigurák más játé-
kokkal, sporteszközökkel is kiegé-
szültek. A kisebb gyerekek helyett 
az aggódó szülők választották ki az 
ajándékokat, amiből jutott bőven a 
nővéreknek is. Sötétedéskor indult 
el a sportolók furgonja a dr. nagy 
László EGYMI Gyermekotthonába. 
Az esti készülődés mellett a fiúk 
örömmel vették át a jó szándékú 
emberek ajándékait, később azok is, 
akik az ünnepek után családi környe-
zetből tértek vissza az intézménybe.   

Jótékony futballisták

Kőszegpaty
December 5-én fiatalok feleleve-
nítették a krampuszjárás szokását, 
„barátias” álarcban – szaloncuk-
rot ajándékozva – keresték fel a 
gyermekeket. A szülők forró teával 
fogadták a betérőket. December 
6-án gyűltek össze a gyermekek, 
és kisebb segítséggel ízletes sü-
teményeket készítettek. Fűszerek 
illata töltötte be a termeket. Így 
várták a Mikulást, akinek ajándé-

kait a kicsik műsorral viszonozták.
december 17-én a nemescsói 
Evangélikus Egyházközség Betlehe-
mes Szolgálata, az ács Mihály Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékei, a 
Kőszegpatyi óvodások, a kisiskolások 
és a Kőszegpatyi Mentálhigiénés Ott-
hon lakói Karácsonyi műsort adtak a 
falu lakóinak. Ezt követően a szorgos 
asszonyok és lányok gondoskodtak 
a családias karácsonyi hangulatról. 
„Sokáig” tartott a közösség össze-
tartását is szolgáló beszélgetés.



www.7forras.hu

HÉTVÉGIAKCIÓINK
2015. január 22 - január 25.

2015. január 29 - február 1.

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kaphatók.mini  abc  szuper

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!
* Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! ** Ajánlatunk csak vágott baromfi t is értékesítő üzleteinkben érvényes!
*** Ajánlatunk csak zöldség-gyümölcsöt is értékesítő üzleteinkben érvényes! **** Ajánlatunk csak Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes.

999
 Ft/kg

539
 Ft/kg

1099
 Ft/kg

999
 Ft/kg

339
 Ft/kg

119
 Ft/db

349
 Ft/db

129
 Ft/kg

Nesquik Kakaópor
200 g, 1745,-Ft/kg
(Nestlé Hungária Kft.)

mini  abc  szuper

Papírzsebkendõ
3 rétegű, 100 db, 1,19Ft/db
(Forest Papir Kft., Co-op Hungary Zrt.)

mini  abc  szuper

* Viola Sertés Máj
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

* Viola
Sertés apróhús
70%, előhűtött (Viola-Hús Kft.)

*** Vöröshagyma
I.o., lédig

** Taravis Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

**** Fornetti
Barackos előkelesztett
(Fornetti Kft.)

**** Fornetti
Sajtos elõkelesztett
(Fornetti Kft.)

akciós ajánlatunk az alábbi Forrás coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, rohonci u. 37 – 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 – 22.
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Új tulajdonos

Magánfőzés  
2015. január 1-jét megelőzően 
előállított párlatok tekintetében az 
előállításkor érvényes rendelkezé-
sek az irányadók. A 2015. január 
1-jét követően előállításra kerülő 
párlatok tekintetében azonban már 
az új szabályokat kell alapul venni. 
Változik a magánfőző személyének 
meghatározása. Magánfőző az a 
18. életévét betöltött gyümölcster-
mesztő személy, aki saját tulajdonú 
gyümölccsel, gyümölcsből származó 

alapanyaggal, és párlat készítésére 
alkalmas, saját tulajdonú desztil-
lálóberendezéssel rendelkezik. A 
magánfőzésben előállított párlat 
mennyisége évi 200 liter tiszta szesz 
mennyiségről 50 literre csökken, így 
az ezt meghaladó párlat előállítása 
esetén a többletmennyiséget köte-
lező a vámhatósággal egyeztetett 
módon és időben megsemmisíteni. 
A magánfőzésben előállításra ke-
rülő párlat a jövőben semmilyen 
formában nem idegeníthető el. 
A magánfőzéssel kapcsolatos be-
jelentési kötelezettségek, illetve 

a tevékenységből származó adó-
bevételek a továbbiakban a helyi 
önkormányzatokat illetik meg. A 
magánfőzés helye szerinti önkor-
mányzathoz kell teljesíteni az adó-
bevallási kötelezettséget is. Az adó 
összege évi ezer forint. 
További szigorítás, hogy a magán-
főzéshez alkalmazott desztillálóbe-
rendezés esetében a tulajdonszer-
zést követő 15 napon belül be kell 
jelenteni a helyi önkormányzathoz. 
A bejelentési kötelezettség a már 
birtokban tartott desztillálóberen-
dezésekre is vonatkozik. Az erre 

vonatkozó bejelentést 2015. ja-
nuár 15-ig kellett a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási és 
Építéshatósági Osztályához (Kőszeg, 
jurisics tér 8.) megtenni. A nyomtat-
vány letölthető a www.koszeg.hu-ról 
vagy személyesen átvehető a hivatal 
102. irodájában (tel.: 94/562-540). 
A magánfőzött párlat utáni adóbe-
vallási kötelezettséget a tárgyévet 
követő év január 15-éig kell teljesí-
teni, az első bevallást a 2015. évről 
2016. január 15-ig kell megtenni.

Dr. Zalán Gábor 
jegyző

A Cothec Kft. ügyvezetésétől a kö-
vetkező tájékoztatást kapta a szer-
kesztőség.
„A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. 
három tulajdonosa értékesítette 
üzletrészét, így 2014. december 
19. időponttól 100 %-os tulajdo-
nos a Cothec Kft. (Székhelye: 9024 
Győr, Hunyadi u. 14.)  
Tisztelettel köszöntjük Kőszeg vá-
ros távhőszolgáltatásban résztvevő 
fogyasztóit. A Cothec Kft. a GDF 

SuEZ nagy nemzetközi energetikai 
konszern leányvállalata, Magyar-
országon 2000 óta foglalkozik hő-
szolgáltatással, jelenleg több mint 
8500 lakásban biztosítja a fűtést és 
a használati melegvizet. 
Ügyfélszolgálat és üzletszabályzat 
változatlan:  Telefon: 94/563-006 
9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 2.; 
E-mail: info@koszegitavho.hu;
Weblap: www.koszegitavho.hu; 
Bízunk abban, hogy szolgáltatá-
sunkkal a jövőben is elégedett lesz.
Cothec Kft. ügyvezetése és Kőszegi 
Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője”

Lukácsháza
a borbarát Hölgyek Egyesülete 
Lukácsháza december 13-án tar-
totta a Luca-napjához kötődő új-
bor köszöntését. Délelőtt érkeztek 
Oszkóról, Hegyhátról a vendégek, 
délután pedig a Csepregi Borba-
rát Hölgyek és a szőlősgazdák, 
a kőszegi borbarát hölgyek és 
Horváth Tamara borkirálynő, rezi 
képviselete, Kőszeghegyaljáról a 
borosgazdák, valamint a rendező 
faluból a szőlősgazdák. A Közösségi 
Házban tartották a borok – 10 fe-
hérbor, 5 rozé és 19 vörösbor – be-
mutatását. Virág jános polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket, majd 
a kulturális műsorok kavalkádja 
következett, asztalra kerültek az íz-
letes borkorcsolyák, sütemények és 
szendvicsek. A borok bemutatása 
után Tóth Marcell harmonikázott, jó 
hangulatban telt el az este, és jutott 
idő kötetlen beszélgetésre is.
December 20-án 26. alkalommal 
rendezték meg a „Mindenki kará-
csonya” című műsort, amelyen a 
nagycsoportos óvodások, az általá-
nos iskolások és a Szent Márton Kó-
rus szerepelt a Közösségi Házban.
December 22-én vette át az 
önkormányzat Szombathelyen a 
Strauss Autószalonban a FOrD 
Tranzit mikrobuszt, amelyet a 
Leader pályázat alapján vásároltak 
meg. Az új gépjármű a település 
közösségi célú szállítását szolgálja. 
December 27-én tartotta meg 
a nyugdíjas Klub a hagyományos 
előszilveszteri rendezvényét a Kö-
zösségi Házban. 
Január 1-jén a SCHOTT 
Lukácsháza SE Lovas szakosztá-

lya hagyományos,  lovasfogatos 
kirándulással köszöntötte az új-
évet. A hat fogat 11 órakor indult 
Lukácsházáról, a kocsikázás közben 
érintették Kőszegfalva, Kőszeg, Cák, 
Kőszegszerdahely településeket, és 
az esti sötétedésnél tértek vissza. 
Január 16-án a Közösségi Házban 
nyílt meg „Az I. világháború mai 
szemmel” című képzőművészeti ki-
állítás. Az Országos Képző- és Ipar-
művészeti Társaság vándorkiállítása 
érkezett Lukácsházára, az alkotáso-
kat január 30-ig lehet megtekinteni. 
A kiállítást megnyitotta és történel-
mi áttekintést adott Pungor László 
önkormányzati képviselő, majd a 
Perenyei Férfi népdalkör katonada-
lokból álló népdalcsokrot adott elő. A 
művészeket és a műveiket  Schéffer 
Anna az OKIT elnöke mutatta be a 
nagyszámú érdeklődőnek.
Zajlanak a – február 21-én meg-
rendezésre kerülő  – II. Térségi 
böllérverseny előkészületei. A 
résztvevő települések képviselői 
január 17-én a Közösségi Házban 
tájékozódtak az idei verseny részle-
teiről, majd a területbejárás során 
a pincés-kemencés helyszínek gaz-
dáival is találkoztak. A résztvevő 
települések: Bük, Cák, Csepreg, 
Gyöngyösfalu, Kőszeg, Kőszeg-
Kőszegfalva, Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Lukácsháza, nemescsó, Oszkó 
Hegypásztor Kör, Pusztacsó, Velem.
Az idei rendezvényen a Gencsapáti 
Hagyományőrzők XX. század ele-
ji falusi disznóölést mutatnak be 
a rendezvénysátorban, amely a 
Biotájház fölötti füves területen 
lesz felállítva. A nap során színpad-
ra lép: Kothencz Lajos, Márió a har-
monikás és a Barabontó együttes. 

Belépőjegy váltása kötelező.
Január 17-én rendezték meg a Kő-
szegen, tekecsarnokban a SCHOTT 
Lukácsháza SE szervezésében a 
sportközösségek tekeversenyét, 
nyolc, egyenként négyfős csapat 
mérte össze tudását. Eredmények, 
csapatverseny: 1. Sportvezetők 
(Szalay Miklós, Balikó Tibor, Hor-
váth Balázs, Szigetvári Benedek) • 
2. Szponzorok • 3. Felnőtt labda-
rúgó csapat – Egyéni versenyben: 
(15 teli és 15 tarolás): 1. Balikó Ti-
bor 133 fa (Sportvezetők) • 2. Hor-

váth Balázs 129 fa (Sportvezetők) • 
3. Tóth Miklós 128 fa (Szurkolók) – 
Sprintversenyben (3 teli, 3 tarolás): 
1. Gugcsó Péter (Felnőtt csapat) • 
2. Virág jános (Önkormányzat) • 3. 
Csejtei Péter (Önkormányzat)
Január 24 – 25-én rendezik meg 
a Közösségi Házban Lukácsháza 
egyéni sakkbajnokságát, amely 
mostanra hagyománnyá vált.
a farsang időszakában a Szent 
Márton Kórus január 31-én, míg a 
nyugdíjas Klub február 14-én tart-
ja hagyományos báli rendezvényét.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban személyesen 
köszöntötte polgármesterünk a szü-
letésnapjukat ünneplőket: ribnikár 

Antalt (105), Szeitz Ernőné Vider 
Máriát (90) és Sümegi Károlyné 
naisz Máriát (90).
Huber László képeslappal üdvözöl-
te Gregorich Máriát (93).
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Visszatekintő
Városi véradás volt a nyitok Tanulási Központ-
ban. Országosan évente 400 ezer vérre, vérké-
szítményre szoruló beteg igényli a segítséget. A 
folyamatos utánpótlás azért is szükséges, mert 
a vörösvérsejt-koncentrátum korlátozott ideig 
tárolható. Sajnálatos, hogy 4 millió lehetséges 
véradóból csupán 250 ezer aktív donor talál-
ható. Ezért is: minden egyes véradót örömmel 
fogadnak a Vöröskereszt és a megyei vérellátó 
munkatársai, aktivistái. 

Kőszegen a hívó szóra január 15-én 42 fő jelent 
meg. A legközelebbi városi véradás áprilisban 
várható. Köszönet minden „kezét nyújtó” önzet-
len véradónak!
az év utolsó közmeghallgatásán, december 
18-án, a KrAFT program részleteiről tartott 
beszámolót dr. Bokányi Péter. A széleskörű te-
vékenység konkrétumairól, a munka jelenlegi 
szakaszáról az interneten is bőséges információ 
található. Az alábbi oldal felkeresése érdemes, 
ha valaki tájékozódni szeretne: www.facebook.
com/kraft.projekt.koszeg 

a 19. Karácsonyi Versmondó- és rajzverse-
nyen az óvodások is megmutatták felkészültsé-
güket. Az iskolás versmondók száma meghalad-
ta a kilencven főt. Az öt korcsoport tagjai egy 
kötelező (Donászi Magda, Tóthárpád Ferenc, 
Devecsery László és Bősze Éva művet) valamint 
egy szabadon választott verset mondtak el. 

Kategóriájukban első helyen végeztek: Harkány 
júlia (2.o.), németh Laura (4.o., a képen), Ko-
vács róza (5.o.), novák Henrietta  (7.o.). Külön-
díjasok: Kercselics Kitti (2.o.) és Bozsányi Máté 
(1.o.), ávár Orsolya (4.o.), Vörös Ivett (5.o.), 
Faller Eszter (8.o.).   
A rajzverseny első helyezettjei: Balogh regina 
(1.o), Zsótér rebeka (3.o)., Szafián Dorottya 
(6.o.), Kovács Luca (8.o.). Különdíjasok: Ba-
ranyai Zoltán (1.o.), rácz Borbála (4.o.), nagy 
Petra (6.o.), Szelinger Annamária 7.o., Mező 
Cintia (7.o.).
az év első szombatja immár 12 éve a kősze-
gi horvát közösség számára a Maligán túrával 
jelzett dátum. január 3-án a több mint harminc 
főből álló kis csoport a Kőszegi Plébániától in-
dult. Harangozó Vilmos plébános úr fogadta a 
túrázókat. Az ismert házigazdát és a jelenlévő-
ket Petkovits Sándor köszöntötte, majd kellően 
megalapozott hangulatban indultak tovább, 
hogy az útközben csatlakozókkal a „Stajrits 
Garázskommandó” állomásnál újra felfrissítsék 
magukat. A vándorok megpróbáltatásai a Me-
szes-völgyben, a Farkas Tanyán folytatódtak. Az 
idei év meglepetése a frissen sütött tócsni volt, 

de persze, mint minden megálló alkalmával, pá-
linkák és borok segítették, hogy csússzon a falat. 
Szükség is volt az energiára, hiszen a túra legne-
hezebb hegyi szakaszával is meg kellett birkóz-
ni. A völgybe visszaereszkedve kihagyhatatlan, 
állandó állomás a Pogányok két helyszíne, ávár 
Imre és nagy Kálmán birtoka, ahol ugyancsak 
megtalálható volt, mi szem s szájnak ingere. 
A finom harapnivalók és italok a túra alapjául 
szolgálnak, de ami több mint egy évtizede élet-
ben tartja a programot, az a nem szűnő ven-
dégszeretet és fogadtatás, amellyel a végcél, a 
Stefanich Pincészet is (a képen) szolgált: ezúttal 
is finom étel és borkóstoló – s mint a többi ál-
lomáson – korlátlan fogyasztás és harmonikaszó 
stabilizálta a jókedvet. Az esti órákban, éjszakai 
túrának is beillő gyaloglással, néhány ideiglenes 
megálló beiktatásával, érkezett vissza a csoport 
a városba.

A Horvát nemzetiségi Önkormányzat a januárt 
31-én, a vár lovagtermében Horvát bállal zárja.
a Szegedi borfesztiválon 1999-ben Kalo-
csai ákos, az év bortermelője mondta, hogy: 
„Magyarország egyetlen összefüggő borvidék.” 
(Összesen 22 borvidéket számlálunk, de mind-
össze 70 ezer hektár területen, míg például a 
Bordói Borvidék önmagában 130 ezer hektár.) 
A tervek szerint ezeket járja be a 2015. május 
23-án induló nemzeti Bor Maraton, amelyen 11 
nap alatt csaknem 2580 kilométer megtételével 
120 településén futnak keresztül a jelentkezők. 
Kőszeg vajon benne lesz a sorban? 
Helyesbítés: Múlt havi lapszámunk a 25 év az 
élen” c. írásunkban Makán Tibor neve tévesen 
szerepelt. A „25 éves kézművességért” díj tulaj-
donosától elnézést kérünk! 

Öszeállította: TáF.

Lakossági apróhirdetés
• rÉGI PÉNZeKeT, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Telefon: 06/30-3246-357

• KŐSZeGeN PaNorÁMÁS környe-
zetben teljesen közművesített teLeK 
eLAdó. Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 1 . S ZáM   2015 . j Anuár  20 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

13

KÜ
LÖ

n
FÉ

LÉ
K

Kiállítás és könyvbemutató
A Kőszegi Városi Múzeum Várkiállí-
tásában látható, a kiegyezés és az I. 
világháború közti boldog békeidők-
ről megemlékező kiállítás. A Monar-
chia idejéből származó emlékek, az 
egykori társasági élet tárgyai között 
révész józsef igazgató úr köszön-
tötte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy a Közép- és Kelet-európai Tör-
ténelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézete 
2,4 millió forintos pályázat elnyeré-
sével valósították meg vállalásukat, 
programsorozattal emlékeztek a 
nagy háború 100 éves évforduló-
ján. Ennek részeként előadásokat 
hallhattunk, melyek anyagát meg 

is jelentették a Kőszegi Történelmi 
Füzetek 3. számában. A kiadványt 
dr. Bokányi Péter ismertette. A többi 
között elmondta, hogy az évforduló 
elsődleges hozadékai az ilyenfajta 
könyvecskék megszületése, és „azok 
a kutatások, amelyek egy adott te-
lepülés, tájegység múltját tárják fel” 
az évforduló kapcsán. 
Az előadássorozat és a kiadvány is 
arra kereste a választ, miképpen 
működött a sebesültellátás Kősze-
gen és Vas megyében 1914 – 1919 
között. Az előadó-szerzők között 
találhatjuk Kelbert Krisztina, Keppel 
Csilla történész, Söptei Imre levél-
táros, Szilágyi Miklós karnagy, va-

lamint dr. Kiss Gábor 
százados, főlevéltáros 
nevét is. A múzeum 
anyagához kapcsolód-
va – mint a témához 
illő, az I. világháborút 
felidéző összeállítást – 
a látogatók megtekint-
hették Mikos róbert 
grafikái kiállítását is.

Tóthárpád F.

Lehetőség a kitörésre
január 7-én tudósított a Kossuth 
rádió az Arany jános Tehetséggon-
dozó Programról, amelyet 2000-
ben országszerte húsz gimnázi-
ummal indítottak, és évente 3000 
fiatalnak nyújt segítséget. Kőszegi 
és sárospataki diákok és igazgatók 
nyilatkoztak. 
Keszei Balázs igazgató úr elmond-
ta, hogy a program továbbra is 
olyan rendkívüli lehetőségeket 

nyújt, amelyeket „minden közép-
iskolásnak meg kellene kapnia”. 
nemcsak a tehetséggondozás a 
feladat, hanem a gyerekek által 
hozott hátrányok enyhítése is. 
Konkrétan: a kőszegi gimnázium 
támogatja a résztvevők számá-
ra „a nyelvvizsga, a jogosítvány 
megszerzését, és széles lehetősé-
geket kínál arra, hogy gyarapítsák 
ország- és népismereti tudásukat”. 

Emellett önismereti, kom-
munikációs készségeket is 
fejlesztenek, amelyek szin-
tén a felzárkózást segítik. 
A program átjárhatóságát 
mutatja, hogy van olyan 
tanuló, aki középiskolás 
éveit Sárospatakon kezde-
te, majd miután a család 
elköltözött, tanulmányait a 
kőszegi „gimiben” folytatta. 
jó hírű iskolánk eredménye, 
hogy később – a támo-
gatott diákok közül is – a 
legtöbben megkezdhetik 
felsőfokú tanulmányaikat. 

táF.

lamint dr. Kiss Gábor 
százados, főlevéltáros 
nevét is. 
anyagához kapcsolód-
va – mint a témához 
illő, az I. világháborút 
felidéző összeállítást – 
a látogatók megtekint-
hették Mikos róbert 
grafikái kiállítását is.

Emellett önismereti, kom-
munikációs készségeket is 
fejlesztenek, amelyek szin-
tén a felzárkózást segítik. 
A program átjárhatóságát 
mutatja, hogy van olyan 
tanuló, aki középiskolás 
éveit Sárospatakon kezde-
te, majd miután a család 
elköltözött, tanulmányait a 
kőszegi „gimiben” folytatta. 
jó hírű iskolánk eredménye, 
hogy később 
gatott diákok közül is 
legtöbben megkezdhetik 
felsőfokú tanulmányaikat. 
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In memoriam Rába István
2014. december 22-én életének 
64. évében elhunyt rába István, a 
kőszegi Dr. nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény nyugdíjas igazgatója.
Húsz éven át vezetette Vas megye 
egyik legnagyobb intézményét. 
Életének, munkásságának megha-

tározója volt a fogyatékkal élők-, 
az állami gondozottak nevelése, 
életük szebbé, jobbá tétele. Igazga-
tása idején valósult meg az egykori 
„internátus” átalakítása gyermek-
otthonokká. A nevéhez fűződik a 
speciális szakiskolai oktatás meg-
valósítása Kőszegen, tanműhelyek 
kialakítása, az intézmény felújítása, 
a Gyógyterápiás uszoda építé-
se, csatlakozás a Speciális Olim-
pia mozgalomhoz, az intézmény 
gyógypedagógiai módszertani in-
tézménnyé való átszervezése.
Határozott egyéniségéből, ten-
ni akarásából, munkabírásából 
adódóan a Speciális Szakiskolák 
Országos Egyesülete elnökének, 
a Magyar Speciális Olimpia Szö-
vetség társelnökének választotta. 
Ezeket a tisztségeket a rá jellemző 
módon – elkötelezetten, a gyer-
mekek, sportolók, érdekét mindig 
szem előtt tartva – töltötte be. 
Tagja volt az Európai Borlovagrend 
Magyarországi Konzulátusának.
Sok időt töltött tanítványai között. 

Három évtizeden át minden nyá-
ron tábort szervezett és vezetett, 
utazott velük hazai és külföldi 
sportversenyekre, bajnokságokra. 
A sport egész életének része volt. 
Szoros kapcsolat, több mint, sport-
barátság alakult ki vezetésével a 
szegedi radnóti Miklós Gimnázium 
tanárainak csapatával. 
Igazgatói munkája mellett tanköny-
vet lektorált, tanított az egykori 
rEMEK-ben, ahol pedagógiai asz-
szisztens és gyógypedagógia asszisz-
tens OKj-s képzésben résztvevőknek 
tartott órákat, melyhez felkérésre, 
tankönyvet, feladatlapot is írt. 
Az intézmény, a gyerekek érdeké-
ben sok konfliktust kellett vállalnia, 
megoldania az általa kitűzött cél 
érdekében. 
Miért vállalta ezeket?  
Az intézményért, az itt élő állami 
gondozottakért, a sajátos nevelési 
igényű gyermekekért, az intézmény 
dolgozóiért, a gyógypedagógiáért. 
Mi a munkája gyümölcse, a sze-
mélyes jutalma? Azt szokta mon-
dani: „A legszebb, ha rám tekint 
egy csillogó szempár, egy mosolygó 
gyerekarc.”
Felettesei elismerését is kiérde-
melte. Kétszer kapott Miniszteri 
Dicséretet, 2001-ben vehette át a 
gyógypedagógiai munkáért adható 
legmagasabb kitüntetést az Éltes 
Mátyás-díjat.
Magas mércét állított maga és 
munkatársai elé. Sokan tisztelték, 
szerették.  Cselekedeteit, döntése-
it a humánum vezérelte. Szerette, 
ha másokon – legyen az kolléga, 
tanuló, vagy barát – segíteni tud. 
Tanítványai tisztelték, kötődtek 
hozzá, sok esetben jobban, mint 
saját szüleikhez.
Alig több, mint három éve volt 
nyugdíjas. Még tele volt tervekkel, 
de ezeket már nem valósíthatta 
meg. 

Nagy Gábor igazgató

In memoriam 
Brigovich Lajos (1938 – 2015)
Munkatársunk volt 2006-ig, mint 
a horvát „nemzetiségi oldal” fá-
radhatatlan gondozója. Barátsága, 
közvetlensége, közösségi munká-
ja példaértékű. A horvátság és a 
szerkesztőség nevében 
lapunk munkatársa, 
utóda, Huljevné Fülöp 
Mária emlékezik meg 
róla a 15. oldalon. Az ő 
gondolataival idézzük 
fel emlékét magyar 
nyelven is.
Brigovich Lajos 
1938-ban született 
Peresznyén, horvát 
nemzetiségű család 
gyeremekeként. A nemzetiségi 
Tanítóképző befejezése után 1956-
ban Horvátzsidányban tanítóként 
kapott állást. 1974-ben fejezte  be 
tanulmányait a pécsi Tanárképző 
Főiskola rajz és művészeti neve-
lés szakán. A falu életének aktív 
személyisége volt. Múzeumokat, 
tamburazenekart alapított, nép-
színműveket  rendezett. A hova-
tartozás művészi tevékenységét is 

meghatározta. Kezdetben fekete 
fehér tusrajzokat készített.  
nyugdíjas évei közeledtével ecse-
tet ragad és vászonra fest, legin-
kább a barna ezer árnyalatával. A 

téma természetesen a szülőföld: a 
Peresznye - Horvátzsidány - Ól-
mod  háromszög ölelte völgyek, 
fák, ódon házak és lakóik. Kiállítá-
sai ismertté tették hazánkban, Au-
sztriában és Horvátországban is. 
Munkásságát Pável ágoston-díjjal 
ismerték el. 
Egy rendkívül értékes EMBEr ha-
gyott itt bennünket. Emlékét őrizni 
fogjuk! nyugodjon békében!

2015. január 10-én, életének 86. esztendejében elhunyt Hankiss 
elemér, a kőszegi Európa Ház Egyesület alapító tagja, az ISES Ala-
pítvány munkatársa, nemzetközi hírű tudós. Hankiss Elemér szel-
lemi iránytűként 1994 óta vett részt a kőszegi felsőoktatási ter-
vek megvalósításában, a KrAFT program elindításában. Februári 
lapszámunkban emlékezünk meg Hankiss professzorról és kőszegi 
tevékenységéről.

Lajos bácsi
Brigovich Lajos, mindenki Lajos 
bácsija, amerre járt, mindent len-
csevégre kapott. Fényképezte a 
természetet, az embereket, az ese-
ményeket, mindent. rendszerint 
eljött a kis falunkba, Peresznyére. 
Az általa készített képeken évti-
zedeken keresztül követni tudjuk 
tűzoltó egyesületünk múltját, fej-
lődését, a generációk váltását. 
Mindezt tette „köszönöm szépen”-
ért, barátságból. Úgy fogalmazott, 
amíg az egészség engedi, addig 

csinálja. Mindig kerékpárral érke-
zett, túl a hetvenen is fiatalosan 
rótta a kilométereket. Eljött a gyű-
léseinkre, gyakorlatainkra, meg-
örökítette a tűzoltók életét. Hob-
binak tekintette munkáját, amely 
nekünk ajándék volt, és mostanra 
emlék lett.
Ahogyan szolgálta a közösségét, 
olyan csendesen, szerényen távo-
zott el a lelke az égiekhez. 
Kedves Lajos bácsi, tűzoltótársaim 
nevében is köszönöm az önzetlen 
munkáját. Emlékét, fényképeit 
örökre megőrizzük.

orbán Gyula

          Szombathely, 11-es Huszár út 196.
                      Tel/fax: 94/327-496

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Új motorfűrész már 39.900,- Ft – 2 év garanciával. 

Használt, üzemképtelen fűrészgépét helyszínen beszámítjuk. 
Husqvarna, Stihl, Makita, Partner, einhell, Mcculloch, Solo, 
oLeo Mac, alko és minden kínai motorfűrész szakszerű ja-

vítása. Vezetőlemezek, láncok, lánckenő olajak. 
Motorfűrész lánc élezése. 

          Szombathely, 11-es Huszár út 196.
                      Tel/fax: 94/327-496
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In memoriam Lajoš Brigović (1938 – 2015)
O smrti ni’j lako ni govoriti ni pisati. neznamo 
ni dan, ni uru. Dojde nečekano. Doprimi bol i 
tugu, na minute bezmoćnu  tišinu. Kada ču-
ješ vist, unimiš se na sekunde, neznaš ča reć 
…. i polako se ganu mozaiki, kipi sjećanja na  
pokojnoga. 
Lajoš Brigović narodio se je u Prisiki u hrvat-
skoj familiji. Školovao se je u narodnosnoj 
učiteljskoj školi u Budimpešti, 1956. ljeto vrati 
se domon kao školnik u svoj rodni kraj.Godine 
1974. dobije diplomu profesora crtanja i likov-
noga odgoja na Visokoj nastavniškoj školi u 
Pečuhu. u Hrvatskom Židanu uči hrvatski jezik 
i crtanje i od ljeta na ljeto  sa svojim djelova-
njem na kulturnom polju nastane peljač i čuvar 
hrvatske svisti. Školnik je bio u i fotograf, no-
vinar, redadatelj kazališnih kusićov, utemeljitelj 
tamburaške grupe, i osnivač mjesnog muzeja 
„Škoruš” i seoskog muzeja u Plajgoru. Kako 
nekadašnji učitelji  i on je svu mogućnost isko-
ristio s kojom je mogao hrvatski identitet zbu-
djeno držat. Ali pred svim je velikan naše gra-
dišćanskohrvatske slikovite umjetnosti. Plajgor 
- Židan - Prisika,-taj zavičaj, ta rodna gruda 
na početku je perom i tušem grafično pred-
stavljena. Sa svojimi temami spašava, čuva hr-
vatsku prošlost. Ov veliki kontrast farbe i linije 

nosi u sebi neku osamjenost, ali na 
nekom- nekom starom stablu pojavu 
se friški, mladi listi ča more biti znak 
novoga porodjenja… Oko svoje mi-
rovine zmini si pero i tuš na platno i 
pemzlinku / kist. Slike  rodnoga kraja 
napunu se teplinom kafecko žutkaste 
farbe. Crteže i slike javnost more upo-
znati na razni izložba širom ugarske, 
Austrije i Hrvatske.
rodoljub je bio s dušom i tijelom. 
ŠKOLnIK svojega naroda ovako s 
veliki slovi pišeno. Djelovanje prizna-
to mu je sa spomen plaketom Pavela 
Agoštona. 
redovito smo se strefili u kiseškoj do-
lini na razni priredbami. Išao je sve-
nek  fotoaparatom i biciklom da uživa 
lipotu i minjanje prirode, da dostane 
nove energije za svoje stare – nove 
teme. Obogatio je Gradišće, obogatio 
je sve nas Hrvate. Lajoš Brigović po-
kopan je u židanskom cimitoru. Žaluje 
ga osim njegove familije i rodbine  i 
hrvatska zajednica za koju je cijeli ži-
tak djelovao. Počivaj u miru!

Marija Fülöp Huljev
(Foto: Tiho)
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A Balog iskola diákjai ismét nagy sikerrel sze-
repeltek november 27-én Szombathelyen, a 
német nemzetiségi vers- és prózamondó 
versenyen, ahol Vas és Zala megye német 
nemzetiségi iskoláinak legjobb előadói mérték 
össze tudásukat.
Az izgalmas iskolai forduló után a szombathe-
lyi versenyre az alsósok közül Barabás Bence, 
Budiczky Kata, Pásztor Anett, Savanyó Kilián, 
Szabó Attila 2.a osztályos, Németh Laura 3.a, 
Tánczos Regina 4.a osztá-
lyos tanuló jutott tovább. A 
felsősöket Unger Liza 5.a, 
Horváth Loretta és Németh 
Anna 6.a, Kovács Krisztián 
és Papp Gábor Dániel 7.a 
valamint Kaiser Benedek és 
Madász Laura 8.a osztályos 
tanulók képviselhették.
A kötelező vers mellett már 
egy szabadon választott mű 
is segített abban, hogy te-
hetségüket, felkészültségüket 
megmutathassák, nemcsak a 
zsűri, hanem diáktársaik, ta-
náraik és az érdeklődő szülők 
előtt. 

Akikre különösen büszkék lehetünk, azok a ta-
nulók, akik a regionális döntőben Moson-
magyaróváron nemcsak iskolánkat, hanem 
megyénket is képviselhetik. A megyei fordulón 
elért eredmények: 1. kategória: Pásztor anett 
4. hely, 3. kategória: Unger Liza 1. hely, Né-
meth anna 2. hely, Horváth Loretta 4. hely, 
4. kategória: Kaiser benedek 1. hely, Madász 
Laura 2. hely, Kovács Krisztián 3. hely.
Felkészítő tanárok: Ambrusné Kluk Andrea, 

Bozsodi Zsuzsanna, Horváthné Erdősi Szil-
via, Nyergesné Kornfeind Anita Mária, Tóth 
Zoltánné Kelemen Mária. 
Szívből gratulálunk, jó felkészülést és hasonlóan 
szép eredményeket kívánunk a tavaszi regioná-
lis fordulóban!

Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

Deutscher Rezitationswettbewerb in Steinamanger

   EINLADUNG *MEGHÍVÓ      
 

Die DSV aus Güns/Schwabendorf lädt Sie zum 
  
  

 
recht herzlich ein.  

***** 
A Kőszegi Német Önkormányzat 

szeretettel meghívja Önt a 
 

  
 

Zeit/Ideje: 2015. január. 24.  19.00                     
Ort/Helye: Güns/Kőszeg *  
                           Jurisics Burg/Vár 
Musik/Zene: Mulatósok(k) / Kőszeg 

                             
Info: 00 36 20 9 341 939  és a NNÖ képviselőknél  

 
WIR ERWARTEN SIE RECHT HERZLICH! 
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„JUrISIcS-VÁr – ÉLMÉNy VÁr!” Tegyük fel 
magunknak a kérdést! Mikor jártunk utoljára a 
várban, megismertük-e mit is rejteget, mikor 
láttuk a kiállításait, mikor tekintettünk le utol-
jára a toronyból? 
Még mindig érvényes a szlogen: „KŐSZEG (és a 
vár is) nYITVA! A látogatókedvet növelheti, hogy 
a felújított intézmény, a jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház éves kedvezményes bér-
letet bocsát ki kőszegi lakosok, illetve a város 
oktatási intézményeiben tanuló diákok részére.

– Célunk, hogy a Vár újra a kőszegieké lehes-
sen, és a kőszegiek a nyitvatartási időben bár-
mikor megnézhessék az aktuális kiállításokat, 
vagy egyszerűen találkozási pont és lehetőség 
lehessen újra a vár – nyilatkozta Pócza Zoltán 
igazgató úr. 
Szeretettel hívják és várják a történelemmel 
közelből ismerkedni akaró kőszegi családok 
minden generációját. Mivel még folyik a vár 
megújítását célzó projekt elszámolása, minden 
látogatót nyilván kell tartani. A kedvezményes 
bérlet tehát egyfajta regisztrációs díjként is 
értelmezhető. Igazán megéri, hiszen a fizeten-
dő éves díj csupán 500 Ft. A diákok további 
kedvezménnyel 250 Ft-ért látogathatják a 
jurisics-vár minden kiállítását – tetszőleges al-
kalommal.
„A bérlet megváltható 2015. február 1-től a 
jurisics-vár pénztárában. Kérjük, hozza magá-

val személyi igazolványát, lakcímkártyáját (ha 
szükséges diákigazolványát) és elkészítjük éves 
bérletét!” – tudtuk meg. Fedezzük fel újra, mit 
rejtenek az ősi falak: „jurISICS-Vár – ÉL-
MÉnY Vár!”
a „Nyitok hálózat a társadalmi befogadásért 
kiemelt pályázati program” január 14-én tartot-
ta záró rendezvényét Budapesten. 

A hálózat országosan 50 helyszínen, 50 gesztor-
szervezettel – köztük a jurisics-vár Művelődési 
Központtal – 114 munkavállalóval és 150 ok-
tatóval folytatta tevékenységét. A központokban 
összesen több mint 20 ezren jelezték tanulási 
szándékukat, és 10 ezren iratkoztak be.  A háló-
zat tagjaként a Kőszegi nyitok Tanulási Központ 
31 csoportot indított. A több mint 700 regisztrált 
hallgató közül számosan szereztek angol, német 
és horvát nyelvi ismereteket. Az ünnepségen 
Balázs ákos projektmenedzser így összegzett: 
„nagy fába vágtuk a fejszénket, de megbirkóz-
tunk a vállalt feladatokkal.”
az egyházi bállal megkezdődött a farsangi 
szezon. Az évenként egyre népszerűbb rendez-

vényt, az árpád-házi iskola végzős diákjainak 
nyitótánca tette ünnepibbé. A bál teljes bevé-
telével a kőszegi egyházi iskolát támogatják a 
szervezők. 
A kőszegi farsang ebben az évben is bálok bő-
ségével várja a szórakozni vágyókat. Iskolai és 
jótékonysági bálok, Iparos Bál, Horvát és Sváb 
Bál valamint a népszerű művészeti csoport, a 
Hajnalcsillag bálja kínál zenés programot. Feb-
ruár 14-én hagyományosan a Concordia Bál 
zárja a sort.
a Pedagógus Nyugdíjas Klub már január 
5-én megkezdte évi rendezvénysorozatát. Az 
államiságunkat is szimbolizáló legfőbb nem-
zeti ereklyénkről – a Szent Koronáról – tartott 
vetített képes előadást Csiki István történész a 
várban.

Kalandos története, szentsége, egyedülállósága, 
páratlan szépsége okán már-már könyvtárnyi 
szakirodalom született Koronánkról. Eredetére 
vonatkozóan szinte minden kutatónak külön 
elmélete van. Az előadás első részében Csiki Ist-
ván arról beszélt, miből készült a Szent Korona, 
milyen részei vannak, milyen zománcképek sze-
repelnek rajta, stb. Majd ezt követően a külön-
böző elméletekről és legvitatottabb kérdésekről 
szólt az előadás. A klub tagjai is megfogalmaz-
ták: „A Szent Korona a magyarság legfontosabb 
nemzeti jelképe, az állami szuverenitásunkat 
szimbolizálja, s napjainkban is érdemes vele 
foglalkozni, hiszen számos aktualitás kapcsoló-
dik hozzá.”
Várhatóan új elnök áll a Kőszegi Városvédő 
Egyesület élére. Martis Anna átadja a staféta-
botot. Az utód személyéről megválasztását kö-
vetően adunk hírt. Addig is: célul tűzték ki, hogy 
tagságuk minél több kőszegi lakossal bővüljön, 
minél többen vegyenek részt a város szépítésé-
ben, építésében, felvirágoztatásában, emlékei-
nek megőrzésében, ezért tagtoborzót hirdetnek. 
Aki a fenti célokkal egyetért és tenni akar a 
városért, mint a Kőszegi Városvédő Egyesület 
tagja, szándékát egy „Belépési nyilatkozat” ki-
töltésével teheti hivatalossá. A nyomtatvány Se-
res Lászlónál, a sereslf@t-online.hu levélcímén 
kérhető. A levél tárgyául a „Belépési nyilatkozat” 
megjelölés szerepeljen! Az egyesület tagsági díja 
évi 1200 Ft.

Öszeállította: TáF.
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Január 18-án 11 órai kezdettel a M1 tévécsatorna a jézus Szíve Plé-
bániatemplomból közvetítette az árpád-házi Szent Margit tiszteletére 
bemutatott szentmisét. Harangozó Vilmos esperesplébános az ifjúság 
példaképeként említette Szent Margitot, akinek az égisze alatt működik 
Kőszegen az iskola. nagyszámú hívő jelenléte mellett a mise celebrálá-
sában részt vett Tete remis Indiából érkezett missziós atya is.

AK
Tu
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anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Cák: Bakos Sándor és Kóczán Gertrúd leánya Gertrúd. 
Kőszeg: Bagi Imre és Tóth Szabina fia Levente; Pap Szabolcs és Bojtor 
Mónika fia Bence; Horváth Sándor és Horváth Violetta fia Dilen Sán-
dor; Bakó Gábor és Gróf Enikő fia Olivér. Lukácsháza: Fenyvesi Tibor 
és Borbély Beáta fia Mátyás; Balaton Alfréd és Márk Mária fia Patrik; 
Szűcs István és Hüse Anita fia István Vajk; Tettinger Csaba és Kiss Virág 
fia Bence. Pusztacsó: Horváth Szilárd és ávár Dóra leánya noémi.

HázAssáG: Gelencsér Veronika – Baranyai Péter.

HALáLOzás: Mike Attila Gézáné szül. Gajdács Erzsébet, Boros 
Ferencné szül. Palotás Ilona, Wölfel Mihályné szül. Kutschi Erzsébet, 
rába István, Varga Károly, Markovits józsefné szül. Boda Katalin, 
Bigner Antalné szül. Bányai Erna.

Álláshirdetés
KŐSZeGeN, Fő téri étte-
rembe keresünk TaKa-
rÍTÓNŐ-KoNyHaI KISe-
GÍTŐT és szAKáCsOt, 
PIZZaSZaKÁcSoT.
Jelentkezni a 30/9166-660-
as telefonszámon lehet.

Gyöngyösfalu

Bersek bál
január 17-én tartotta a Dr. nagy 
László EGYMI dísztermében a 
Bersek iskola – a Szülői Munka-
közösség szervezésében – a ha-
gyományossá vált farsangi bált, 
amelynek „mindenese” Horváth 
Márta tanárnő volt. A mostani a 
15. alkalom, amelyen – egy meg-
fogalmazás szerint – a törzsbálo-
zók mellett sok volt a fiatal, és a 
csinosan megjelenő bálozó hölgy. 
A program a BE-jÓ táncosok – 
„Budapest bajnok” elismerésben 
részesült – Monti-csárdás produk-

ciójával kezdődött. A bemutató si-
kere nem lehetett kétséges. Ezt kö-
vetően mondott köszöntő szavakat 
Kovácsné Szabó Éva igazgatónő, 
Lovásziné Kenyeri nóra SZM veze-
tője, és Huber László polgármester.  
A finom falatok elfogyasztása után 
ezúttal is táncparkettre csalogatta 
a bálozókat a vasvári zenekar. Az 
egyedi táncbemutatók, az össztánc, 
valamint a jó hangulat mitsem vál-
tozott hajnalig. A jókedv – tapssal 
fémjelezve – emelkedett, amikor 
az „angyalok és ördögök” produk-
cióval lépett a színpadra a tanárok 
és az iskolai diákok szüleiből ver-
buválódott tánckar. A fekete ruhá-

ba öltözött hölgyek „angyalibbak” 
voltak, és irányították a produkci-
ót. A tánc folytatásával ért véget a 
bemutató, mert „az angyalok és az 
ördögök” egy–egy nézelődőt vittek 

magukkal a táncparkettre.
A bál bevételéből sportversenyeket 
és a nyári táborozást szeretnék tá-
mogatni.

 Kz

December 21-én közel száz fő je-
lenlétében karácsonyi ünnepséget 
tartottak a Szent Márton Plébánia-
templom előtt. A Dr. Tolnay Sándor 
általános Iskola diákjai verssel, 
dallal köszöntötték az ünneplő fa-
lubelieket. A Szent Márton Kórus 
tagjai énekükkel járultak hozzá a 
bensőséges hangulathoz. nádor 
István polgármester karácsonyi 
gondolatokat idézett fel, majd 
Porpáczy józsef esperesplébános 
jézus születését, az ünnep értékét 
fejezte ki a hit szavaival. Mindezek 
után maradt idő beszélgetésre, tea 
és forralt bor elfogyasztására. 
Január 3-án a tornacsarnokban 
az újesztendőt köszöntötte a la-
kosság közel száz fő részvételével. 
A jó hangulatú beszélgetés az esti 
sötétségben kezdődött, a résztve-
vők nem érkeztek „üres kézzel”, és 
még éjfél előtt visszatértek ottho-

naikba a közösség összetartását 
erősítő programról.
Január 22-én 18 órakor az ál-
talános iskolában tartják meg az 
ezentúl rendszeressé váló Közéleti 
klub első előadását németh Csa-
ba szervezésében.  Az est vendége 
Szabados Tamás operatőr lesz, aki 
a „Másfél millió lépés Magyar-
országon” turisztikáról szóló film 
operatőre volt. Szeretettel várják 
az érdeklődőket, akik a filmes 
életről és a természet értékeiről 
kaphatnak értékes információkat.

65 éve
Lepold László és Dömötör Anna 
2014. december 25-én emlékezett 
meg a 65. házassági évfordulójuk-
ról. Fehér asztal mellett, egy szü-
lésnaphoz kapcsolódva az ünnepi 
köszöntőt családi, baráti körben 
már korábban megtartották. Anna 
néni (85) a Posztógyár kártolójából 
ment nyugdíjba, szorgos keze azóta 
sem hagyja pihenni. Laci bácsi (87) 
pékként kezdett dolgozni a Flámis 

Gusztáv péküzemében (Kossuth 
utca), de az üzletet elvették. Később 
kitanulta és nyugdíjazásáig  vízve-
zeték-szerelőként dolgozott. A régi 
kőszegiek mégis inkább a harmo-
nika játékára emlékeznek, amikor 
baráti társaságoknak zenélt a szép 
nyári estéken. Anna néni és Laci 
bácsi tősgyökeres kőszegiek, 1949. 
december 25-én, karácsony napján 
az evangélikus templomban mond-
ták ki az örökérvényű „igen”-t. 
Gratulálunk a példaértékű évfordu-
lóhoz!  
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A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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Disznóvágás
Velem: December 21-én fél hatkor, 
a kultúrház udvarán böllérkedésre 
gyülekeztek a falubeliek. Bíró 
László képviselő ötlete alapján egy 
közel 200 kilós disznót vágott és 
dolgozott fel a falu apraja-nagyja. 
A hagyományteremtés szándékával 
a képviselők ajánlották fel a röfögő 
cocát, így tartották meg Velemben 
az első közös disznóvágást. 
A megperzselt állatot hamar rend-
fára lógatták fel, majd a bontóasz-

Idegenek
bozsok: December 13-án fel-
avatták az elmúlt évben felújított 
kultúrházat. Az önkormányzat 6,5 
millió Ft-ot kapott a kormánytól, 
mert a település az adósságkonszo-
lidációban nem vett részt, nem volt 
hitelállománya, amit az állam más 
településektől átvállalt. Az ajándék 
pénzből 4,5 millió Ft-ot fordítottak 
az épület tetőzetének a felújítására, 
amelyre ugyancsak szükség volt.  
A faluban létezik egy alapítvány, 
amelyre a jó szándékú lakosság 
adakozott, és ebből a pénzből 
készült el az épület hőszigetelő 
vakolata. A családis ünnepségre 
meghívták ágh Péter országgyűlési 
képviselőt, aki elfoglaltsága miatt 
levélben köszöntötte a lakosságot. 
Közel ötven fő a tűzoltószertárban 
búcsúztatta az óévet. A korábbi 
évben kirótt büntetés miatt ezúttal 
nem tartottak tűzijátékot, az Arany-
patak Vendéglő működésének át-
meneti szünetelése miatt elmaradt 
az évek óta megszokott malacsütés 
is. Csak az összetartó közösség jó-
kedve maradt meg a hajnalig tartó 
batyus bálon. 
Február 14-én 17 órakor kezdő-
dik a farsangi bál, amelynek célja 
a Bozsok SE támogatása. A hírek 
szerint a lakosság készül a jelmez-
versenyre, amelynek fődíját – a jó 
szokások szerint – a Kerekes Cuk-
rászda biztosítja. A színjátszó kör 
egy meglepetés előadást tartogat. 
Viszont  nem lesz meglepetés a jó 
hangulat.
Január végén az önkormányzat la-
kossági fórumot szervez, mert egy-
re több az idegen, akik különböző 
ajánlatokkal megjelennek a faluban. 
Időnként diófát, vagy antik bútort 
keresnek. Darabos Béla polgármes-
ter arra kér mindenkit, hogy senki 
ne vegye fel a kapcsolatot az idege-
nekkel. Az időpontegyeztetés alatt 
álló fórumon a rendőrség képviselői 
adnak részletes tájékoztatást.

Kz

talon folytatódott a 
darabolás, elkészült 
a kolbász, a véres 
és a májas hurka,  
a tepertő is. Bő-
ven volt segítő kéz, 
mindenki kivette a 
részét a munkából, 
a lányok, az asz-
szonyok szorgosan 
dolgoztak, forralt 
bort készítettek, 
pirították a májat, 
süteményt sütöt-
tek. Délután az 

talon folytatódott a 
darabolás, elkészült 
a kolbász, a véres 
és a májas hurka,  
a tepertő is. Bő-
ven volt segítő kéz, 
mindenki kivette a 
részét a munkából, 
a lányok, az asz-
szonyok szorgosan 
dolgoztak, forralt 
bort készítettek, 
pirították a májat, 
süteményt sütöt-
tek. Délután az 

elkészült finomságokból vendégül 
látta az önkormányzat a falu nyug-
díjasait. A húsos falatok fogyasztása 
után megszólalt a harmonika, en-
nek hangjára elkezdődött az ének-
lés. A jó hangulatú nap után elké-
szült a kocsonya is, amit szilveszter 
délutánján lehetett megkóstolni.
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Rádióklub-időkép

Magyar Elektra

Folyamatosan fejleszt a Városi rá-
dióklub. Ennek köszönhető az is, 
hogy egyre jobb helyezéseket érnek 
el az urH versenyeken. 2014 máju-
sában harmadik, októberében a he-
tedik helyet szerezték meg. A szerb 
rádióamatőr szövetség által rende-
zett júliusi versenyen pedig elsők 
lettek a nemzetközi mezőnyben. 
– Aki ismeri a résztvevő állomások 

adottságait, az tudja csak igazán 
értékelni ezeket az eredményeket. A 
versenyek úgy néznek ki,  mint egy 
3000 méteres futóverseny, ahol az 
indulók a startvonaltól 500 méte-
ren belül különböző távolságokból 
rajtolnak a rajtvonalhoz képest. Mi 
is előnyben vagyunk a nálunk ala-
csonyabbról versenyzőkkel szem-
ben, de Európában még jó néhány 

„Az Úristen vigye kigyelmeteket 
haza nagy békességgel. És tart-
sa meg kigyelmeteket nagy sok 
esztendeig jó életben, örökkévaló 
idvességtekre” – szólt előadás után 
a jókívánság január 12-én mind-
azoknak, akik ellátogattak az ár-
pád-házi iskola dísztermébe, hogy 
megnézzék Bornemissza Péter Ma-
gyar Elektra című művét.
A „Szent Margit Színház” színpadán 
eddig csak amatőr színjátszók elő-
adásait láthattuk. Ezúttal a Soproni 
Petőfi Színház társulata lépett a kő-
szegi közönség elé. Bátor vállalko-
zás, mondhatnánk, hiszen a tragé-
dia nem tartozik a leglátogatottabb 
műfajok közé. A nyelvezet, a darab 
felépítése megkívánja a nézők kon-
centrált figyelmét, ám aki eljött, és 
odafigyelt, nem csalódott. 

„ne paráználkodj, és ne ölj!” – szól 
a darab két legfontosabb üzenete, 
de a jeleneteket összekötő „regös-
énekek” még számos mondandót 
közvetítettek. A kitűnő rendezés 
(Katona Imre), a koreográfia, a jól 
kitalált díszlet és a jelmezek, a sze-
replők hiteles játéka igazi élményt 
nyújtottak.
Párját ritkítja a kezdeményezés, 
hogy egy iskola hivatásos színé-
szekkel kínál színházat Kőszegen. 
Ez volt az első lépés, várhatóan 
csak ritkán adódik majd ilyen lehe-
tőség. Most sokan lemaradtak, de 
talán legközelebb, ha lesz legköze-
lebb, újra eltölthetünk egy értékes 
estét a Szent Margit Színház néző-
terén – hiszen „haj regő rejtem, azt 
is megadhatja az a nagy Úristen!”

Tóthárpád F.

Sportos Óévbúcsúztató
Ha Szilveszter, akkor nem maradhat 
el a hagyományos jelmezes kocogás. 
A rendezvény többeknek éppúgy 
hozzátartozik az Óév búcsúztatásá-
hoz, mint az éjféli pezsgő és virsli. 
Ötletes jelmezből ezúttal sem volt 
hiány. Az SOS Gyermekfalu fiataljai, 
az ökölvívók és az elmaradhatatlan 
tűzoltók csapatostul érkeztek. A lé-

nyeget ezúttal sem az öldöklő iram, 
a másik legyőzése, hanem a jó han-
gulat, a közös mozgás öröme jelen-
tette. A sípok (dobok, nádi hegedűk) 
hangja azok ajkára is mosolyt csalt, 
akik csak szemlélői voltak a lelkes 
csapatnak. Az iramot mindenki bír-
ta és a Fő téri gimnasztikában sem 
sérült meg senki, így a vár udvarán 

szépen kipirul-
va koccinthattak 
egymás egész-
ségére, s kíván-
hattak boldog új 
évet. A szerve-
zők, a jelmezes 
résztvevőket – a 
hagyományok-
nak megfelelően 
– ajándékokkal 
jutalmazták.jutalmazták.

Hűségért
December 16-án ágh Pé-
ter és Hende Csaba előter-
jesztése alapján a „Leg-
hűségesebb Falu” címet 
kapta a parlamenttől Ól-
mod, más – Szentpéterfa, 
narda, Felsőcsatár, Hor-
vátlövő, Vaskeresztes és 
Pornóapáti – településekkel együtt. 
Trianon időszakában (1922) itt elő 
lakosok kivívták, hogy Magyar-
országhoz tartozhassanak, ezt a 
hűséget foglalta jogszabályba az 
országgyűlés. 
Hende Csaba honvédelmi minisz-
ter szavai szerint, az elfogadott 
jogszabálynak nagy a szimbolikus 
jelentősége, a törvényhozás kicsit 

megkésve hajtott fejet a hét Vas 
megyei község előtt. ágh Péter 
parlamenti felszólalásában szólt 
azokról az ólmodiakról, akik te-
vékenyen részt vettek az akkori 
eseményekben. Hergovich Márton 
egykori községi bíró, Fehér Alajos 
vendéglős és mészáros, Gaál jó-
zsef római katolikus kántortanító, 
Kolerits Károly gazdálkodó és a 

Mersich család tagjai. A 
183 képviselőből 177 igen 
szavazattal 3 nem és 3 
tartózkodás mellett kapott 
többséget az előterjesztés, 
és lett jogszabály. Az érin-
tett falvak polgármesterei a 
szavazás napjára meghívást 
kaptak a parlamentbe.
Hergovich Vince Ólmod pol-
gármestere így fogalmazott:

„1968-ban nagyapám, Hergovich 
Márton, az akkori községi bíró azt 
mondta: »Meglátod kisfiam egy-
szer még megköszönik, hogy ide 
szavaztunk, hogy horvát nemzeti-
ségű lévén ilyen hűségesek voltunk 
a szülőföldünkhöz. Most meg határ-
sávban kell élni. nehezen viseltem, 
hogy a Piave frontvonalról két hét 
alatt értem haza, és a kert végében 

lett a határ, most meg bekerítenek, 
határsávba zárnak.«
A parlamentben eszembe jutottak 
nagyapám szavai, a képviselők sza-
vazatukkal megköszönték elődeink 
hűségét. Kicsit ránk figyelt az ország 
is. Azt szeretném, ha a megtisztelő 
címből előnyt tudnánk kovácsolni. 
Abban bízom, hogy elkészülhet az 
500 méter aszfaltos út Borsmonos-
torig. Szeretném, ha nem menne fe-
ledésbe a kőszegi összekötő, a vas-
függöny kerékpárút portalanítása. 
Büszke lehet minden ólmodi polgár, 
hogy elődeink dicsőséget hoztak a 
Magyar Honnak. Ünnepeinken el-
énekeljük a magyar, a horvát és a 
székely Himnuszt. Azt szeretném, ha 
ebben a csendes, szép kisfalunkban 
ez mindig így maradna.”

Kámán z

hegycsúcs akad 726 méter felett – 
nyilatkozta Polgár józsef elnök. 
Maga a verseny hat hétvégét igé-
nyelt, de természetesen a felkészü-

lés jóval több idő. Ennek csökkenté-
sére, az antennák karbantartására, 
téli leszerelésére kidolgoztak egy 
módszert (a képen).
A Kendig csúcson elhelyezett idő-
járás-állomás és WEB kamera is 
üzembiztosabb lett. A HD felbontá-
sú digitális WEB kamera egyre nép-
szerűbb az országban, több olyan 
nap is volt, amikor 10 ezer feletti 
megtekintést rögzítettek. A legné-
zettebb kamerák kőszegi képe itt 
található: http://www.idokep.hu.

táF.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 1 . S ZáM   2015 . j Anuár  20 .  

20

KáVÉSZÜ
n

ET
Ir

án
YTŰ

Programajánló
Január 22. 18.00 A Magyar Kultúra Napja. Gyertyafényes Ka-

marazenei koncert a jurisics-várban.
Január 24.  Szentmise a deutschlandsbergi buszbaleset áldozatai-

ért a jézus Szíve Templomban.
Január 24.  Iparos bál Hotel a Írottkőben. 
Január 24.  19.00 Sváb bál a jurisics-várban. 
Január 27.  10.00 és 13.30 Gyerekbérlet – Gryllus Vilmos gye-

rekműsora a várba.
Január 29.   13.30-17.00 Pannon Egyetem Táblaavató Ünnep-

sége az Európa Háznál. További helyszín a jurisics-vár 
lovagterme,

Január 30. Szalagavató a Dr. nagy László EGYMI nagytermében.
Január 31.  Horvát bál a jurisics-várban.
Január 31.  balog SZM bál az iskola sportcsarnokában. 
Február 6.  A Jurisics-vár ünnepélyes átadása.
Február 7. MozgóMozi a várban. 10.00 Mancs - új magyar csa-

ládi film; 14.00 A Hős 6-os 3D - animációs film; 16.00 
Mortdecai - vígjáték johnny Dep-pel; 18.00 Blackhat; 
20.30: jupiter felemelkedése - 3D.

Február 7.  19.00 jelmezes Fúvós Farsangi bál a Balog iskola 
sportcsarnokában. 

Február 7.  Jótékonysági bál a Dr. nagy László EGYMI dísztermé-
ben.

Február 13.  Gimnáziumi Diákbál a Dr. nagy László EGYMI dísz-
termében.

Február 14.  concordia bál a jurisics-várban. 
Február 14. A csók István Művészegyesület kiállítás megnyitója 

a Hotel Írottkőben.

Felhívás 
A Művelődési Központ és a Kőszegért Egyesület felhívja Kőszeg 

polgárait, hogy a nemes civil kezdeményezést folytassák, és zenével, 
tánccal, mulatsággal búcsúztassák a FArsANGOt!

Február 17-én, FArsANGFArKáN, kérjük az üzleteket, vendéglá-
tóhelyeket, munkahelyeket, hogy jelmezben dolgozzanak, ezáltal is 
hozzájárulva a jó hangulathoz! Kérjük a polgárokat, hogy díszítsék 

házaikat, lakókörnyezetüket, és a maguk módján tegyék
emlékezetessé e napot! Mutassuk meg a KŐSZeGI eMbereK 

vendégszeretetét egymásnak és a turistáknak! 

Az alábbi rendezvényeket tervezzük a Fő téren:
10.00 gyermekcsoportok részére jelmezes felvonulás

(ajándékot csak jelmezesek kaphatnak!)
15.00-18.00 UTcabÁL, közben 15.00-tól jelmezverseny, 

felvonulás, farsangtemetés,
17.00-kor eredményhirdetés.

napközben az egyesület vezetősége végiglátogatja a 
LeGmóKásAbb muNKAHeLy kategóriára jelentkezőket,

melyet este díjazunk!
Kérjük, jelentkezzenek mindazok, akik valamilyen formában 

készülnek (LEGMÓKáSABB MunKAHELY, vendéglátás, gyerekcsoport 
fogadása, farsangi díszítés, stb.), hogy ezeket a helyeket ajánlani 

tudjuk, és a médiában is meg tudjuk jelentetni!
Díjazni a 17 órás díjkiosztáson is jelmezben megjelenőket fogjuk!

jelentkezés: jurisics-vár Művelődési Központ – 360-113; további 
információk, jelentkezés: www.koszeg.hu, jurisics@koszeg.hu.

Könyvtári hírek
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap 3. számának meg-
fejtési határideje: február 21.
Szintén eddig az időpontig lehet még csatlakozni a versenyhez az eddig 
megjelent három rejtvénylap megfejtésével. Hozzáférhetők a gyermek-
részlegben.  
rendezvény: 
Január 28. (szerda) 10.00 óra: baba-mama játszóház. 
Január 29. (csütörtök) 17.00 óra: olvasókör. Elolvasandó Viviane 
Villamont Kisdarázs című regénye.
Február 2. (hétfő) 17.00 óra: agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kö-
tőklub (a 2. emeleten).
Február 6. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó Veronica 
roth a beavatott című regénye.

Kőszegszerdahely
advent időszakában négy al-
kalommal tartottak a szervezők – 
Mersichné jagodics rita, Kálovicsné 
Káldi Bernadett – gyermekeknek 
foglalkozásokat, amikor karácsony-
fadíszeket, adveni koszorút, ajtó- és 
asztaldíszeket, mézeskalácsot ké-
szítettek. A hagyományoknak meg-
felelően nemcsak helybeli felnőttek 
voltak aktívak, hanem a szomszé-
dos falvakból érkezők is.
a Mikulás a csomagjaival meg-
látogatta a gyerekeket. A bátrak 
verset mondtak, énekeltek, a fé-
lénkeknél időnként „eltörött a mé-

cses”, de ők is örültek az ajándé-
koknak. 
az óév közös búcsúztatása ha-
gyománnyá vált a faluban. Ezút-
tal Szilveszter késő délutánján a 
polgármester által készített forralt 
bor elfogyasztásával kezdődött a 
program. Sokan mentek el a közös 
ünnepre, amelynek alaphangulatát 
németh Gyula bácsi újévköszön-
tő verse adta meg. Tetőfokra ért, 
amikor Kőhalminé Major judit (juli 
néni) stand up előadásával lépett 
a „színpadra”, a közönség elé. A 
jó hangulatban jobban fogytak a 

batyuban hozott finom-
ságok, és a szomjúsá-
got oltó folyadékok. A 
gyerekek alkoholmentes 
puncsot fogyaszthattak. 
A késő éjszakába nyúló 
beszélgetést – a közös-
ségi összejövetelekhez 
elengedhetetlenül hoz-
zátartozó – énekléssel 
hosszabbították meg.

Kz   

batyuban hozott finom-
ságok, és a szomjúsá-
got oltó folyadékok. A 
gyerekek alkoholmentes 
puncsot fogyaszthattak. 
A késő éjszakába nyúló 
beszélgetést – a közös-
ségi összejövetelekhez 
elengedhetetlenül hoz-
zátartozó – énekléssel 
hosszabbították meg.
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Új hagyomány alakul
Sárvár és Körmend példáján, idén 
első alkalommal, Kőszeg is fúvós-
zenével köszöntötte az új esztendőt. 
A különleges koncert híre gyorsan 
terjedt. A teltházas program fan-
tasztikus vendége volt a Katsunori 
Ogasawara által vezetett japán 
Sakuragaoka Gakuen zenekar. 
Műsorukban hallhattuk a különle-
ges üveghangszeren játszó Yosuke 
Terashima oboajátékát is. 

– A vendégzenekar iskolájának 
vonós szekciója már járt Kőszegen 
márciusban, amikor is nem lévén 
Kőszegen hely, Lékán, a várban 
muzsikáltak. Akkor és ott Huber 

László polgármester megemlítette 
a japán kollégáknak, hogy a kő-
szegi fúvósok milyen szép sikereket 
érnek el. A japán zenekar vezetői 
ezután kerestek meg bennünket 
Scheer uwe és Betti, a kőszegi vo-
nósok mestereinek közvetítésével 
– tudtuk meg Bakos Györgytől a 
zenekar elnökétől.
A 149 éves művészeti csoport élén 
öt éve áll új karnagy. Vele, Szilágyi 

Miklóssal, ké-
szülnek a jövő 
évi 150. nagy 
évfordulóra. 
Addig is jog-
gal számíthat-
nak rá, hogy 
ott leszünk a 
farsangi bál-
jukon, várjuk 
őket május el-
sején a város 
utcáin, tapso-
lunk nekik a 
térzenék alkal-

mával, koccintunk az egészségükre 
a szüretkor, és átérezzük a muzsika 
meghittségét a templomi koncert-
jeik alkalmával. 

táF.

Színészpalántáinkról
„Kőszegi gyökerekkel a vilá-
got jelentő deszkákig” jutott Pató 
Bálint, aki székesfehérvári Vö-
rösmarty Színházban is sikereket 
arat a Légy jó mindhalálig című 
előadással. 

A Móricz Zsigmond regényéből 
készült musicalben Veszprémben 
a Petőfi Színházban, valamint 
Székesfehérváron a Vörösmarty 
Színházban játszott. Bálintot – 
aki jelenleg Balatonalmádiban a 
Györgyi Dénes általános Iskola 7. 
osztályos tanulója – a székesfe-
hérvári világot jelentő deszkákon 
még januárban is láthatjuk nyilas 
Misi szerepében. Sikereihez szívből 
gratulálunk! 

Ujhelyi barna balázs december 
27 és 30. között – egy-egy előadás 
alkalmával – 3500 néző előtt ala-
kította Peti szerepét. A játékkészítő 
című nagyprodukció számos közis-
mert sztárral vonzotta a közönséget. 

Barna – szerepe szerint – a három-
órás előadás alatt szinte végig a 
színen van, míg a játékkészítő (Al-
földi róbert) hatalma alól ki nem 
szabadítja népmesei barátait, a há-
romfejű sárkányt (Bán Bálint, Klem 
Viktor, Kovács ádám), Hüvelyk 
Matyit (Bereczki Zoltán), Aranykát 
(Herrer Sára) és Malackát (Szabó 
Győző). A játékkészítőt december 
utolsó napjaiban mintegy 42 ezer 
néző láthatta.

Miklóssal, ké-
szülnek a jövő 
évi 150. nagy 
évfordulóra. 
Addig is jog-
gal számíthat-
nak rá, hogy 
ott leszünk a 
farsangi bál-
jukon, várjuk 
őket május el-
sején a város 
utcáin, tapso-
lunk nekik a 
térzenék alkal-

Valete!
Lassan 200 éve, hogy a selmecbá-
nyai bányatisztképzőben a „Valete!”  
kiáltásával búcsúztatták a végzős 
hallgatókat a szalagavató bálon, és 
ezzel máig élő hagyományt terem-
tettek.  E hagyomány ápolásának 
jegyében tartotta meg szalagavató 
ünnepségét november 28-án az 
Evangélikus Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi, Informatikai Szakképző 
Iskola és Kollégium.
Hatvankét diák sorakozott fel a 
jurisics-vár lovagtermében, hogy 
osztályfőnökétől megkapja a sza-
lagot. A hagyományos képzése-
inkben – a mezőgazdaság, infor-
matika, kereskedelem-marketing 
szakon, illetve a felnőttképzésben 
– tanuló diákjaink mellett idén 
először a vendéglátás-turisztika 
szakmacsoportban is köszönthet-
tünk végzős tanulókat. Ők teste-
sítik meg az iskolánkra mindig is 

jellemző megújulási szándékot.
A szalagtűző ünnepség pillanatai al-
kalmat adtak az összegzésre. Három 
iskolai év már eltelt, jól látszanak 
a diákok előtt álló év végi felada-
tok, az érettségi, illetve a szakmai 
vizsga. A szalagok feltűzése után a 
Balog iskola tornatermében folyta-
tódott az ünneplés. A tizenegy óráig 
tartó bált a végzős diákok látványos 
keringője nyitotta meg.

Kővári Lajos

Végzősök
január 10-én tartották a jurisich 
Miklós Gimnázium végzős diák-
jainak a szalagavatóját. A díszte-
remben az osztályfőnökök – 13.a 
Móriczné Szecskó rita, 12.c Molnár 
Tibor, 13.d Lepold ágnes – 83 tanu-
lónak tűzték fel a szalagot. Közülük 
28-an kőszegiek, 35-en 
kollégisták, a többiek a 
környékbeli települé-
seken élnek. A végzős 
diákokat ünnepélyesen 
köszöntötte Lepold ág-
nes tanárnő, aki arra 
figyelmeztetett, hogy a 
szalagavató mérföldkő 
minden gimnazista éle-
tében, és elkezdődött az 
érettségire való felké-
szülés utolsó szakasza.  
A tanulók zenével, vers-

sel kedveskedtek hozzátartozóiknak 
és a meghívottaknak, majd este 
19 órakor a szülőkkel keringőzve 
nyitották meg a bált. A látványos 
programot követte a három osztály 
tanulóinak külön-külön bemutatott 
táncprodukciója. Köszönet illeti a 
felkészítő tanárok – a Földesiné 
németh Csilla, Horváth Márta és 
Horváth Dávid – munkáját.
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Labdarúgó ősz a KSE-ben
Új edzővel vágott neki a 2014–15-ös bajnokságnak a Kőszegi SE csapata 
a megyei első osztályban. Szenci Imre két mérkőzés után úgy érezte, nem 
tudja megvalósítani elképzeléseit. rövid átmeneti időszak után a Táncsics 
András, Őri Gábor játékos-edző duó vette át a csapat felkészítését irányítá-
sát. A gyenge kezdés után, (négy mérkőzés egyetlen ponttal) vezetésükkel 
meglódult a szekér. A csapat védekezése összeállt: az 5. fordulótól kezdve 
az ellenfelek 11 mérkőzésen összesen ötször találtak a kőszegi kapuba. 
Szükség is volt a hatékony védekezésre, mert a támadó részleg nem szórta 
a gólokat. A 18 rúgott gólnál csak a 0 pontos Bük rúgott kevesebbet. Igaz 
rúgott gól nélkül csak négyszer maradtak. Ebből is három mérkőzés az első 
négy fordulóra esett. A csapat góllövői: Molnár Csaba 6, Kovács András 5, 
Sándor Tamás 2, Őri Gábor, Molnár Zoltán, Sárdy roland, Pongrácz Zsolt 
1-1. A csapat 36 sárga figyelmeztető kártyát gyűjtött. Keresztes András és 
Molnár Csaba négyet-négyet. Kiállítás sorsára viszont csak Sárdy roland 
jutott. A 9. fordulóban, Szentgotthárd ellen mehetett korábban zuhanyozni. 
24-en kaptak szót. Tíznél többször 12-en léptek pályára: Táncsics, Pónácz, 
Horváth ákos, Pongrácz Zsolt, Molnár Csaba, Toldi, Sándor, Sárdy, Keresztes, 
Molnár Zoltán, Őri, Kovács András. Táncsics András 3 perc híján az egész 
sorozatot végigjátszotta. Pongrácz Zsoltot is csak egyszer cserélték le. Őri 
Gábor a nyitányt kihagyta, de a többi mérkőzésen végig pályán volt.
Az U18-as korosztály a tízcsapatos bajnokságban, egy pont hátránnyal 
a Celldömölk mögött a második helyen telel. 8 győzelem, 1 vereség mér-
leggel, 24 ponttal, 80:9-es gólaránnyal várja a második kört. A legjobb 
góllövők: réti Milán 23, radics Attila 11, Horváth norbert 10.
Az u15 a középmezőny elején, az 5. helyen zárta az őszt. 7 győzelem, 5 
vereség, 49:29-es gólkülönbség, 21 pont kellett ehhez az eredményhez. 
Düh Patrik és Meiler Philip 11-11 gólig jutott.

Asztalitenisz: Élmezőnyben
Az előző bajnokság befejezése után, a jelentősen meggyengült játékoskeret 
miatt, csak a megyei I. osztályban indult az előző évben az nB III-ban két 
csapattal is szereplő Kőszegi SE. Az „idegenlégiósok” nélkül is jól teljesítet-
tek. Mérlegük félidőben 5 győzelem, 1 döntetlen, és 2 vereség. Kilencből 
harmadikak. Az első öt csapat között egy-egy pont vagy mérkőzés a kü-
lönbség. A csapat tagjai: Ambrus Zoltán, Karádi László, Markovits András, 
Tauker Tamás, Ihász Tibor és Terplán Zoltán. 
Optimizmusra ad okot, hogy a csapat utánpótlása is rendszeres játéklehe-
tőséget kap: a megyei másodosztályban versenyeznek. A szezonzáráskor 
1 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel hatodik helyen állnak, 
az Egyházashetye visszalépése miatt nyolccsapatosra csökkent bajnokság-
ban. játékosok: Agg Patrik, Molnár Péter, Hamar Martin, Szabó Gábor.

eredmények: megyei I. Kőszegi SE-Káld 16:2, Haladás-Vízéptek II.-
Kőszegi SE 6:12, Celldömölk-Kőszegi SE 10:8, Egervölgy I.-Kőszegi 
SE 5:13, Egyházashetye Samott ’97-Kőszegi SE 9:9, Kőszegi SE-Büki 
TK II. 12:6, SZAK II.-Kőszegi SE. 3:15, Kőszegi SE-HVSE-VIZÉPTEK II. 
7:11; megyei II. Káld II.-Kőszegi SE junior 5:5, Kőszegi SE junior-Eger-
völgy II. 5:5, Szentgotthárd-Kőszegi SE junior 6:4, Horvátzsidány SC-
Kőszegi SE junior 7:3, Kőszegi SE junior-Gasztony 3:7, Bejcgyertyános-
Kőszegi SE junior 3:7, Kőszegi SE junior-Taródfa City 3:7, Kőszegi SE 
junior-Egyházashetye II. 10:0 (az ellenfél visszalépett).

Teke hírcsokor
Városi cSb
Félidejéhez érkezett a városi teke csapatbajnokság. Két teljes kör után a 
„Gazemberek” csapata kissé elhúzott: négypontos előnyre tettek szert. A má-
sodik-harmadik helyen viszont mindössze egy pont dönt a „junior” javára a 
„Cimborák” előtt. Érdekesség: a csapatok összesen 118 455 fát döntöttek.
Silvesterturnier 2014
55 négyfős csapat versenyzett Stadtschlainingban a hagyományos szil-
veszteri tornán december 18. és 21. valamint december 26. és 30. kö-
zött. Az eredménylistában hat kőszegiként jegyzett csapatot is találunk. 7. 
Kőszeg IV. 2113, 29. Cimborák 1997, 32. Sport Pub Kőszeg 1981, 40. 
Kőszeg II. 1918, 42. junior Kőszeg 1915, és 48. Kőszeg III. 1847 fa.
IV. Pesti György emlékverseny
negyedízben adózott versennyel a KSE teke szakosztálya egykori játékosa 
Pesti György emlékének. Három kategóriában 87-en indultak.

Dobogósok és különdíjasok: nők 1. Pesti Boglárka (KSE) 491, 2. 
Teodora Marth (Schlaining) 488, 3. Simone Seibold (Schlaining) 482. 
Legjobb teliző: Polgár Gyöngyi, legjobb taroló Lisa-Marine Pimperl. ama-
tőrök 1. Schwahofer László (Cimborák) 531, 2. Kozmor Imre (Örökké 
Buli) 519, 3. Horváth jános (Kőszegpaty) 509. Legjobb teliző Varga Tibor, 
legjobb taroló Erwin Waschits (Ausztria). igazoltak 1. Simon Károly (Ar-
borétum) 569, 2. Szegedi jenő (KSE) 559, 3. Haramia Csaba (KSE) 557. 
Legjobb teliző Bagó Gábor (KSE), legjobb taroló Gugcsó Károly (KSE).

Tenisz csapatok Burgenlandban
A Kőszegi SE Szuper Ligás csapatának szerepléséről már beszámoltunk. Az 
Ausztriában, a burgenlandi bajnokságban szereplő csapatok eredményei is 
érdemesek a közzétételre. 
A Landesliga I-ben a közvetlen második vonal lépett pályára. Erős mezőny-
ben 2 győzelemmel, 6 vereség mellett a kieső, 8. helyen zártak. Több rutinnal, 
nagyobb összefogással előrébb végezhettek volna, értékelte teljesítményüket 
Koltay árpád szakosztályvezető. (játékosok: Kovács Marcell, Szele Mihály, 
Gudics Péter, Kerecsényi Gábor, Torják Zoltán, Tihanyi roland, Csonka Attila, 
Sákovits Péter, Horváth árpád, Horváth Gábor, Vörös Máté, Lepold Gábor, Ka-
pui árpád) A Herren 2. einsteiger osztályban fiatalok és rendszeresen ját-
szó idősebbek kaptak helyet. Bajnoki címükkel feljebb léphetnek. (játékosok: 
Kaiser Bence, ifj.Koltay árpád, Gerőly Attila, Pausz ádám, Béres Attila, riegler 
Péter csk., Motycka Stefan, Kaiser Benedek, Tóth Szilárd, Zsoldos Tamás) A 
+35 Herren Landesliga b-ben szereplő, évek óta együtt játszó gárda csak 
rosszabb mérkőzésaránnyal maradt le a dobogóról. (Tagjai: Lipták jános, 
Torják Zoltán, németh Szilárd, Tihanyi roland csk., Sákovits Péter, Csonka 
Attila, Kapui árpád) A +45 Landesliga a-ban hat éve együtt játszó csapat 
története során először állhatott a legmagasabb osztály dobogójára. (játé-
kosok: Horváth Tamás, Koltay árpád, Sákovits Péter, Csonka Attila, Zsoldos 
Tamás, Hajszán Imre, Horváth Csaba, nagy István, Leiner Péter csk.). A +60 
Landesliga b-ben harmadik helyen zártak. A még fényesebb érem egyet-
len játszmán múlott. (Tagok: Dr. Móritz András, Bauer Miklós, Szabó Ferenc, 
Tóth Gyuka csk., Donázy Ottó, nagy Pál, Karádi Tibor). A +65 Landesliga 
A-ban idén indított először csapatot a KSE. negyedik helyezésükkel hozták 
a maguktól elvárt eredményt. (játékosok: Parádi józsef, Bauer Miklós, Hoffer 
józsef, Frőlich László, Motycka Klaus, dr németh jános, Csánits Mihály, né-
meth józsef) Az utánpótlás csapatok is szép sikereket értek el: U10-ben az 
KSE I. (Vágfalvi Simon 6 győzelem, Béres Milán 4, Markovits Móric 4) győzött 
csoportjában, a KSE II (Tihanyi Luca 6, Schlapschy Daniela 5) előtt. Az egy-
más elleni eredményük döntött a fiúk javára. Az u12 a neckermann mögött 
2. lett (Molnár Mátyás, 6, Tihanyi Levente 4, németh Márk 2). Az U14 is 2. 
helyen zárt. Meccsaránnyal szorultak a Sport Hotel Kurz mögé. (Pausz ádám 
8, Horváth Balázs 6). Az U16-sem adta alább a dobogó második fokánál. 
(Kaiser Benedek 9, Béres Attila 5). Az U9-es burgenlandi cSb döntőjén, 
obepullendorban Kőszeg I. (Vágfalvi Simon-Béres Milán) harmadik, a Kő-
szeg II (Schlapschy Daniela-Markovits Móric) negyedik lett.

LcD, PLaZMa, HaGyoMÁNyoS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIzmAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Diáksport
bronzérmes a Jurisich
A körzeti fordulóból, ellenfeleinek visszalépése miatt, játék nélkül jutott a 
hatos megyei döntőbe a jurisich gimnázium csapata az V-VI. korcsoportos 
teremlabdarúgó (futsal) diákolimpián. A Vasvári döntőn a végső győztes 
Hermann ellen gólgazdag mérkőzésen vereséget szenvedtek, de a Gépi-
parit 1:1 után sikerült legyőzniük, így az elődöntőbe jutottak, ahol a nagy 
Lajos Gimnázium győzelmét nem tudták megnehezíteni. A bronzmeccsen 
viszont nagy küzdelemben 3:2-re legyőzték a szentgottháriakat, így végül 
bronzéremnek örülhettek.

eredmények: csoportkör Herman-jurisich 6:3 (2:1), jurisich-Gépipari 
1:1 (1:1) (büntetők: 4:3), elődöntő: jurisich-nagy Lajos 1:7 (0:4), 
bronzmérkőzés: jurisich-Szentgotthárd 3:2 (2:2). A csapat tagjai: 
Veszprémi ádám, Horváth Mihály, Biegner Dániel, Koroknai richárd, 
Brieber Bálint, riegler Péter, Máthé Dávid. Edző: Tóth Botond.

Dobogón a bersek
December 8-án jöttek össze a körzet csapatai, hogy eldöntsék, melyik is-
kola jut a megyei döntőbe a IV. korcsoportos teremlabdarúgó (futsal) diák-
olimpián. A Bersek iskola egyetlen góllal, de legyőzte a házigazda Balogot. 
Kiderült: a szoros győzelem a körzeti győzelemről is döntött. A Tolnay isko-
la együttesét mindkét kőszegi gárda nagy különbséggel győzte le.

eredmények: Bersek-Balog 1:0, Bersek-Tolnay 9:1, Balog-Tolnay 
8:1. Sorrend: 1. Bersek 6p 10:1, 2. Balog 3p 8:2, 3. Tolnay 0p 2:17

A megyei döntőn a Bersek 
csapata egy győzelem-
mel, és egy büntetőkkel 
elveszített mérkőzéssel 
csoportmásodikként jutott a 
négy közé. A döntőbe jutás-
tól a Paragvári iskola ütötte 
el őket. A bronzmeccsen vi-
szont a Bersek javára billent 
a mérleg nyelve: a szent-
gotthárdiak ellen a rendes 
játékidő ezúttal sem hozott 
döntést, de a büntetők a kő-
szegiek sikerét hozták.

eredmények: csoportkör Szentgotthárd Bersek 1:1 (büntetők: 3:1), 
Bersek-Bő 3:1, elődöntő: Paragvári-Bersek 2:0, bronzmérkőzés: 
Bersek-Szentgotthárd 1:1 (büntetők: 4:3) A csapat tagjai: Borsos 
Bálint,Vörös Máté, Bokor Máté, németh Szabolcs, Meiler Philip, Düh 
Patrik, Málovits Márk, Szabó Csaba. Edző: Kratochwill Zoltán.

atlétika Magyar Liga érmesek
Az elmúlt években, kőszegi diákként, 
városunknak is sok sikert szerzett Kiricsi 
Berill és Bartalos Dávid a szombathelyi 
Haladás két kiváló atlétája. A 2014-
es szezonban az Atlétika Magyar Liga 
korosztályos versenyein is számottevő 
eredményeket értek el. Kiricsi Berill az 
ifjúságiak között 60 és 100 méteres gát-
futásban gyűjtögette a pontokat, Bartalos 
Dávid a junioroknál hármasugrásban ért 
el sikereket. A pontversenyben mindket-
ten második helyen végeztek.

-haniti

Kosárlabda: könnyű győzelem és vereségek
A bajnokság hetedik fordulójában végre egy könnyed ujjgyakorlat követ-
kezett a kőszegi kosarasoknak. A Savaria Home alig fejtett ki ellenállást. A 
középiskolás Kiss Erik 25 pontig jutott. A másik „ingatlanos” csapat sokkal 
keményebb diónak bizonyult. nem is sikerült feltörni. rossz kezdés után 
sikerült visszajönni a meccsbe, de csak a lehetőség kapujáig sikerült jutni. 
Belépni nem sikerült rajta. Horváth roland 21 pontot tett a közösbe. A 
fiatal celli csapat volt az új év első ellenfele. nem sikerült tartani velük a 
tempót: a hazaiak meggyőző különbséggel nyerték a nem túl pontgazdag 
találkozót. A bajnokság éllovasa, a BC Olad ellen a tisztes helytállás lehetett 
a cél. Egyes időszakokban azonban túl sok volt a hiba, amitől aztán el is 
kedvetlenedtek a játékosok. A végére harminc pont fölé nőtt a különbség.

eredmény: Kőszegi SE-Savaria Home Ingatlaniroda 82:31 (21:4, 
14:6, 19:6, 28:), 9700.hu Ingatlaniroda-Kőszegi SE 82:69 (24:13, 
12:17, 25:24, 21:15), Celldömölki VSE KSz.-Kőszegi SE 54:35 (8:7, 
14:6, 21:12, 14:10), Kőszegi SE-BC Olad 51:85 (11:18, 5:16, 16:36, 
19:15).

Buntstift győzelmi sorozat

nem akármilyen sorozaton van túl a Balogh állvány-FC Buntstift terem-
labdarúgó csapat. A teremtornákon évek óta sikeresen szereplő gárda, 
soraiban több kőszegivel, december 12–13-án kezdte a nagy menetelést. 
Keszthelyen még meg kellett elégedniük egy negyedik helyezéssel, de egy 
héttel később, Sárváron már győzelemnek örülhettek. A kupa mellett Beke 
Gábor a „Legjobb ballábas játékos” különdíját is kiérdemelte. A sikerszéria 
azóta sem szakadt meg. Gólgazdag mérkőzések után (hat mérkőzésen 36-
szor találtak az ellenfelek hálójába) a Szilveszter Kupán, Szombathelyen is 
ők emelhették magasba a győztesnek járó trófeát. A döntőt 7:3-ra nyerték. 
Horváth Péter a gólkirályi címet zsebelte be. Bükön a II. Sportbüfé Kupán 
sem találtak legyőzőre. Igaz, a negyeddöntőben a Kőszegen sem ismeret-
len „Söröskupak” csapatát 2:2 után csak büntetőkkel tudták legyőzni, ám 
a döntőt 3:1-gyel hozták. Különdíj ezúttal Imre jánosnak járt: a legjobb 
játékosnak választották. Celldömölkön, a Magyar Műszaki Kft. Kupán 18 
csapat vetélkedéséből kerültek ki győztesen. Több biztos győzelem mellett 
néhányszor meg kellett szenvedniük a győzelemért. Az elődöntő büntető-
párbajjal ért véget, s két másik meccsen (köztük a döntőben) is egy-egy 
góllal nyertek. A siker ilyenkor talán még nagyobb öröm. A torna legjobb 
góllövője a csapat játékos-edzője, Kozmor ákos lett. A teremszezon még 
nem ért véget, így kíváncsian várjuk a folytatást.
A csapat tagjai: Balikó Milán, Kratochwill Zoltán, Hajmási Milán, Albert 
Dániel, németh Zoltán, Subicz Gábor, Borsi Gergő, Horváth Detre, Imre 
Balázs, Imre jános, Beke Gábor, Komonszky Gábor, Horváth Péter, Halmos 
Máté, Török richárd, Szlávich Csaba, Kozmor ákos (játékos-edző).
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljeskörû, a hir-
detés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonat-
kozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank 
Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenn-
tartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekrôl érdeklôdjön bank-
fiókjainkban és a www.sopronbank.
hu oldalon!

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

SEMPALA
kombinált betét

5,50%, EBKM 5,50%

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 6 hónapos 
lekötött betét kamatláb évi

• minimum 50%-a 5 vagy 10 éves futamidejû 
egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi 1,40%, EBKM 1,40%.
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