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TÉLBÚCsÚZTATó
A korábbi évszázadokban a farsang 
a párválasztás időszakát jelentette. A 
mostani farsang utolsó napján, február 
12-én, két fiatal pár kötött házasságot 
Kőszegen.  
A Kőszegért Egyesület 2000-ben in-
dította útjára a farsangfarka rendez-
vényt, amit azóta a JVMK-val közösen 
gondoznak. Ezen a napon mintegy 
háromszázan búcsúztatták a telet, il-
letve jutalmazták tapssal a jelmezese-
ket. Harmincnál több üzletben öltöztek 
maskarába, és harmincnál több volt az 
adományozók száma. A délutáni felvo-
nuláson mintegy kilencven beöltözött 
vett részt. Délelőtt esett a hó, az Árpád-
házi óvodások ezért sisakban és hóla-
páttal érkeztek a Fő térre. A belváros 
üzleteiben zajlott a télbúcsúztató, pálin-
kával is marasztalták a belépőt, jutott 
fánk az éhezőnek. A „Strucc” élőben 
megjelent a téren, a friss „magyar eper” 
vásárolható volt, a zsákbamacskát vi-
szont nem lehetett kihúzni. A báránykák 
közül a kicsi volt a legszebb. Félelmetes 
lepel alatt, egy szellem ijesztgette Giczy 
Józsefet, aki „Klebelsberg Zsoltika” felé 
menekült, és a „kormányablak”-nál ka-
pott menedéket. A Gabi Szalon indián-
jai emlékezetesek maradnak ugyanúgy, 
mint a többiek.
A „Vírusirtó bizottság”, mint szakmai 
zsűri szemlélte a farsangolók jelmezes 
kínálatát. Az esti díjazásnál mindenki 
nyert.  A szervezők ezúton köszönik az 
év első közösségi programjában való 
részvételt.

Kámán Z.
Fényképezte: Németh Ivánfarsangfarka

Helio Fix Forint kamat akció
3 hónapos lekötéssel EBKM 7,00% kamatprémiummal*

www.sopronbank.huf 

A nem akciós 3 hónapos forint betéti kamatláb jelenleg 5,00%, EBKM 5,00%

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig, de legfeljebb 2013. március 15-ig érvényes.

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., Tel.: +36 94/562-030

* A kamatprémiumot a Bank az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén fizeti ki: 2012. október 1. és 2013. január 11. között nem érkezett az 
ügyfél bankszámlájára rendszeres jövedelem jóváírás (pl. munkabér, nyugdíj,) és - A betét futamideje alatt legalább két különbözô naptári hónapban 
minimum havi 150.000 Ft jövedelem jóváírásnak kell érkeznie az ügyfél Sopron Banknál vezetett bankszámlájára csoportos átutalással.
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Fogadóórák időpontjai
HuBER LásZLó polgármester: március 6.

BásTHY BÉLA alpolgármester: február 27., március 27.
DR. ZALáN GáBOR aljegyző: február 20., március 20.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
GICZY JóZsEF önkormányzati képviselő: 

február 25-én (hétfőn) 16 és 17 óra között (vendég: adótanácsadó),
DR. MáTRAI IsTVáN az 1. választókerület képviselője: 
február 26-án (kedden) 16.30 és 17.30 óra között,
VáRADI sZILáRD a 6. választókerület képviselője: 

február 27-én (szerdán) 9 és 10 óra között,
TáNCsICs ANDRás önkormányzati képviselő: 
március 5-én (kedden) 16 és 17 óra között,

KIss ZOLTáN a 3. választókerület képviselője: 
március 7-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között
tart fogadóórát a Városháza tanácskozótermében.

Hóhelyzet újra
Január 31-én központi téma volt 
a testületi ülésen a havazás okoz-
ta probléma. Január 17–18-án 30 
– 40 cm hó hullott le. Vas megye 
több útja járhatatlan lett, Kősze-
gen is akadozott a közlekedés. Az 
üzletekbe megérkeztek a lapátok, 
vitték, mint a cukrot. Egyik tömb-
házban lakó férfi pedig úgy fogal-
mazott, hogy a lépcsőházban csak 
ő ismeri a lapát használatának 
szabályait. Rába László a testületi 
ülésen arról beszélt, hogy több la-
kóház előtt nem, vagy alig látszott a 
hóeltakarítás. Táncsics András – sa-
ját megfogalmazása szerint – építő 
szándékkal vetette fel a hó okozta 
problémákat, mert nem úgy műkö-
dött az eltakarítás, ahogy kellene. A 
lakótelepet súlyosan érintette a köz-
lekedés nehézsége, pedig a lakosság 
harmada ott lakik. A parkolók a bel-
városban használhatatlanok voltak, 
a Liszt Ferenc utcában  5 – 6 napot 
kellett várni a parkolási lehetőség-
re. Huber László polgármester is ta-
pasztalt hiányosságokat, nem adott 
közvetlen utasítást a munka mene-
tére, de arra felhívta a figyelmet, 
hogy a belterületen, a hegy alatt 
lakó gyermekeknek is el kell jutnia 

az iskolába. A bel-
városi parkolóknál 
felhalmozódott hó 
elszállításáról is 
beszéltek a kép-
viselők. Emiatt 
végzett Kiss Zol-
tán egy számí-
tást: ezek szerint 
a Jurisics térről a 
januári havazás 
után 600 m3 ha-
vat kellett volna 
elszállítani, amely 
jelentős költség 
mellett sok gépet 
is igényelt volna. 
Kovács István 
v á r o s g o n d n o k  
szerint a saját 
gépek mellett béreltek tolólapos 
járműveket is. A munka elvégzé-
sének nem volt pénzügyi akadálya, 
és a városgondnok is látta a prob-
lémás helyeket. Azt is, ahol – pl. 
a Gyöngyös utcában – nincs hova 
tolni a havat, különösen akkor, ha 
ott parkolnak az autók. Azt is sokan 
láthatták, hogy a sportpálya mellett 
tárolták az odaszállított havat. Meg-
fogalmazta, hogy az ilyen esetekre 

egy pontosabb stratégiát kell ki-
dolgozni. Viszont nem várható el 
– amint ez a közútkezelők nyilat-
kozatában is elhangzott –, hogy 
mindenhol azonnal ott legyenek, 
ahol valaki autózni, gyalogolni 
akar. Az igaz, hogy a város útjain 
nehezen lehetett közlekedni, de 
nem volt lezárt útszakasz.
Egyes jelentések szerint télen a hó-
lapátra még szükség lesz. A jelen-
legi helyzet szerint a melegedő idő 
sok észrevétel okát semmissé tette. 

KZ
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Lakossági apró
KŐSZEGI boltba keresünk 
varrónőt napi 4–6 órára, sza-
básban jártasság szükséges.
TIT Kft. T: 06-30/454-3436, 
e-mail: info@titkft.hu.

Gondoskodó Euro betét

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank 
Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános 
Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az 
akció visszavonásig érvényes.

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai 
rövid és hosszú távon kedvezôen kamatozzanak.

4,00% (EBKM 4,06%) 2,50% (EBKM 2,53%)

2 hónapos futamidejû 
betétrész kamatlába

A nem akciós EUR betéti kamat jelenleg: 
2 hónapos futamidô: 0,75%, (EBKM 0,76%)

2 éves betétrész kamatlába 
a futamidô végéig

INGYENES számlavezetés
Megtakarítási csomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem 
kerül felszámításra. De minimum 500.000 Ft vagy 2000 EUR megtakarí-
tásnak kell folyamatosan a bankszámlán lennie. Ennek hiányában a Bank 
jogosult a bankszámlát a Bázis csomagba átsorolni. 

www.sopronbank.huf 

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., 
Tel.: +36 94/562-030

A nem akciós 18 hónapra szóló betéti kamat jelenleg: 4,50 %, EBKM 3,02%.
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A költségvetésről
Januártól megváltozott az önkor-
mányzatok finanszírozási rendsze-
re. A központi költségvetés a köte-
lező feladatok ellátását támogatja, 
amelyekhez normatív támogatást 
ad.  A város költségvetésének ter-
vezését egységes szempontrend-
szer szerint végezték el az érintett 
intézmények közreműködésével. Ez 
alapján a működési hiány összege 
99,3 millió forint. Ez az összeg 
nem tartalmazza az önként vállalt 
feladatok, a rendezvények, a civil 
szervezetek támogatását. Január 
31-én két órát meghaladóan „első 
olvasatban” erről vitáztak a képvi-
selők. A döntést várhatóan február 
végén hozzák meg.
A pénzügyi bizottság egy mindenre 
kiterjedő 6,5% kiadáscsökkentést 
javasolt, de nem „fűnyíró elven”. 
Az egységes költséglefaragás azért 
sem valósítható meg, mert egyes 
feladatok végrehajtásának kereteit 
törvény határozza meg – hangzott 
el indoklásként. A szavazásnál a 
képviselők ezt a javaslatot fogadták 
el, és a csökkentés nem vonatkozik 
a fejlesztési kiadásokra.
A költségvetési hiány elemzésénél 
központi szerepet kapott az iskolák 
működtetésének átadásával meg-
fizetendő többletösszeg. A város 
készített egy költségvetést, amely 

szerint – ha a város működtetné 
az iskolákat – akkor erre a fel-
adatra 113 979 000 Ft összeget 
kellett volna kifizetni. Az állami 
átvétel következtében éves szinten 
195 192 000 Ft befizetési kötele-
zettség terheli az önkormányzatot, 
amely havi lebontásban 16,266 
millió Ft.
A kialakult helyzet tisztán látása és 
a probléma megoldása érdekében 
Huber László polgármester levelet 
írt a Belügyminisztérium, illetve 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
illetékes államtitkárához. Ennek 
tartalmát a képviselők a testületi 
ülésen ismerték meg. A polgár-
mester levelében méltánytalannak 
minősítette az önkormányzat szá-
mára kihirdetett fizetési kötelezett-
séget. A számítások szerint a 195 
millió és a 113 millió forint közötti 
különbség azonos a gimnázium 
kollégiumának felújítására fizetett 
összeg három évre lebontott érté-
kével.  Ezt a beruházást viszont a 
város finanszírozza pályázati pénz-
ből az önrész megfizetése mellett. 
Az energetikai költségek csökke-
néséből származó megtakarítás 
viszont a működtetőnél, vagyis az 
államnál marad. Huber László pol-
gármester levelében arról is szólt, 
hogy az önkormányzat bevételei 

Átadva
A képviselők január 31-én elfogad-
ták a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központtal kötendő vagyon-
kezelői szerződést. Mint ismeretes 
2012. december 13-án az önkor-
mányzat az iskolák működtetését 
átadta az állam részére, ennek a 
szerződésnek a része a feladat-
hoz kapcsolódó tárgyak, eszközök, 
épületek vagyonkezelői jogának az 
átadása. A feltételeket egy részletes 
szerződés tartalmazza, a tulajdonjog 
az önkormányzatnál marad. Kiemelt 
szempont, hogy az állam szervezete, 
mint vagyonkezelő a tulajdonjogot 

nem idegenítheti el. Az átvevő fél 
viseli a vagyonkezelésében levő 
vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik 
a vagyonvédelemről. Ugyancsak az 
átvevő gondoskodik a vagyonke-
zelésében levő vagyon értékének, 
állagának megóvásáról, karban-
tartásáról, a szükséges felújítások, 
pótlások, cserék kivitelezési mun-
kálatainak elvégzéséről, elvégez-
tetéséről, így az ingatlanban levő 
központi berendezések, az ezekhez 
csatlakozó vezetékrendszerek mun-
kaképes állapotának biztosításáról, 
az átvételkori állapotnak megfelelő 
szinten tartásáról.

Múzeum
A januári lapszámunkban tájékoz-
tattuk az olvasókat a „Báró Miske 
Kálmán Múzeum” alapításáról, il-
letve arról, hogy ezentúl a kőszegi 
múzeum megőrzi az egyik alapí-

tó, ősrégész nevét. Január 1-től 
az intézmény városi tulajdonba, 
fenntartásába került. Öt különböző 
helyen vannak a kiállító termek, 
amelyek elnevezése megváltozott 
a következőek szerint: Az Arany 
Egyszarvú Patikamúzeum új neve 

Arany Egyszarvú Patika  Fe-
kete Szerecseny Patikamúze-
um új neve Fekete Szerecseny 
Patika  Városi Múzeum – 
Vármúzeum új neve Kőszegi 
Várkiállítás  Városi Múzeum 
– Tábornokház új neve Kőszegi 
Városi Múzeum  Városi Mú-
zeum – Öregtorony új neve 
Zwinger.
(A felvétel Radnóti-Kováts 
Árpád: Báró Miske Kálmán 
(1860-1943)  festményét áb-
rázolja //Kőszeg és Vidéke ar-
chív felvétele//)

Arany Egyszarvú Patika 
kete Szerecseny Patikamúze-
um új neve Fekete Szerecseny 
Patika 
Vármúzeum új neve Kőszegi 
Várkiállítás 
– Tábornokház új neve Kőszegi 
Városi Múzeum 
zeum – Öregtorony új neve 
Zwinger.
(A felvétel 
Árpád: Báró Miske Kálmán 
(1860-1943) 
rázolja //Kőszeg és Vidéke ar-
chív felvétele//)

nagyon szűkösek a helyi adottsá-
gok miatt. A várost súlyosan érinti 
a helyben maradó SZJA 5%-nak, 
illetve a gépjármű adó 60%-nak 
elvonása. Emiatt 105 555 000 
Ft-tal csökken az önkormányzat 
bevétele. Ebben az évben meg-
szűnt a jövedelemkülönbség mér-
séklési rendszere, amely további 
252 379 000 Ft bevételkiesést 
jelent a városnak. Az adatok után a 
városvezető a következő megálla-

pítást tette az államtitkárnak: „Így 
kilátástalannak tűnik a kötelező 
feladatok maradéktalan teljesítése 
2013-ban.”
Összegzésül Huber László polgár-
mester kérte az iskolák átadott 
működtetése miatt fizetendő díjté-
tel legalább 40%-os csökkentését, 
vagy ha ez nem lehetséges, akkor 
kapjon az önkormányzat 80 millió 
Ft kiegészítő támogatást.

KZ
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!

Az előző lapszámban a város 2012. 
évi szerencsés pénzügyi zárásá-
ról írtam, és előre vetítettem a 
2013-as év várható nehézségeit 
az önkormányzati feladatellátás-
ban. Az eltelt néhány héten sokat 
töprengtünk azon, hogy hogyan 
tudjuk a város költségvetését az új 

elvárásoknak megfelelően – hiány 
nélkül – összeállítani. Kilátástalan-
nak tűnő helyzetünkön sokat fog 
könnyíteni az, hogy az állam nagy 
valószínűséggel át fogja vállalni a 
fejlesztésekre felvett hiteleink na-
gyobb: reményeim szerint teljes 
részét. Ez nemcsak hosszú távon 
jelent könnyebbséget, hanem már 
ebben az évben is leveszi az adós-
ságszolgálattal járó teher jelentős 
részét a vállunkról. Bizakodásom-
nak az ad okot, hogy eredménye-
sen tárgyaltunk ennek érdekében a 
Belügyminisztérium és a Nemzet-
gazdasági Minisztérium delegáció-
jával. Megállapodás február végén 
várható. Továbbá nagyon-nagyon 
bízom abban, hogy az oktatási in-
tézmények állami működtetéséhez 
számunkra kirótt (évi 195 millió 
forint) befizetési kötelezettségünk 
csökkentése (80 millióval) érde-
kében az illetékes minisztériumba 
írt levelem hatására a jelenős mér-
tékű (100 millió forint) működési 
hiányunk sokkal alacsonyabb, ke-
zelhetőbb lesz. 
Ha ez megvalósul, akkor jut majd 
pénz a nem kötelező, de a város 
lakóinak és civil szervezeteinek na-
gyon fontos ügyek támogatására is. 
Ebben őszintén bízva, maradok 
tisztelettel: 
 Huber László
 polgármester
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Mikor lehet eltávolítani?
Dr. Mátrai István bizottsági elnök 
szomorú dolognak nevezte azt, ami-
kor egy szociális bérlakás kiutalását 
16 család kéri, ebből 12 megfelel az 
előírásoknak, de csak egy költözhet. 
Huber László polgármester szerint 
tartós ez a probléma, mert nincs 
lehetőség bérlakás építésére, ezért 
még az alacsony komfortfokozatúra 
is sokan jelentkeznek. Ősszel a tes-
tület megszavazta egy lakás eladá-
sát, amely a Felső körút 10. szám 
alatt található. Az eladási ár meg-
fizetési határideje lejárt, a fiatal ve-
vőjelöltek nem tudták megfizetni az 
árat, mert nem kapták meg a banki 
kölcsönt. Táncsics András azt kérte, 

hogy az önkormányzati ingatlanok 
eladásánál a vevő adjon foglalót, 
mert így a várost nem éri kár, hiszen 
az értékesítés előkészítésének, az 
értékbecslésnek is van költsége. Az 
elhangzottak szerint ezt a lakást fel-
újítás után lenne célszerű értékesíte-
ni, és van több is, amelyet jó lenne 
rendbe hozni. Így az el nem adott 
lakásból várhatóan bérlakás lesz. 
Rába László szerint: „Ez egy értékes 
épület, ott eladható lakások vannak. 
Mindenki tudja, hogy egyes családok 
ott problémát okoznak, olyanok, akik 
nincsenek oda bejelentkezve.”
Dr. Mátrai István szerint „nagyon 
hosszú a történet. Úgy nézett ki a 

Január 31-én a képviselő-testület 
elfogadta a 2013. évre érvényes 
vagyonkoncepciót, amely szerint 
két kategóriába sorolták be a vá-
ros tulajdonában lévő ingatlanokat. 
Egyik az egyedi döntés alapján el-
idegeníthető, vagyis a képviselők 
dönthetnek az eladásról. A másik 
kategóriába soroltakat nem le-
het értékesíteni, amelynél fontos 
szempont, hogy az előterjesztett 
anyaghoz legyen szakvélemény, az 
ingatlant bemutató fotómelléklet 
és alaprajz. Bármely ingatlan el-
adása csak a fennálló bérleti- és 
közműdíj tartozás kiegyenlítése 
után lehetséges. Az értékbecslé-
sekben dokumentálni kell a bérlő 
által elvégzett, ingatlankezelő által 
elismert és bérbeszámításra nem 
került felújítások műszaki alátá-
masztását is. (A www.koszeg.hu 
honlapon megtalálható az értéke-
síthető ingatlanok listája.)
Az állami tulajdonú ingatlanok  
esetében a belügyminisztérium fel-
mérést készít Kőszeg város közigaz-
gatási területén lévő használaton 
kívüli állami ingatlanokról, amelyet 
az önkormányzat térítésmentesen 
átvehet. Az ingatlan átadásáról a 
kormány hozza meg a döntését. 
Kőszegen a következő ingatlanok 
kerültek ebbe a csoportba: 
Gyöngyös u. 1. – Meskó 1. – Kór-
ház utcai 2116/5 hrsz-ú lakóház, 
udvar és gazdasági épület – a 6225 

helyzet, hogy rendeződik az ügy, 
aztán mégis gellert kapott. Kitenni 
lakásból a lakókat nem könnyű fel-
adat. Nem egyszerű a helyzet, mert 
akkor a jogászaink már régen tettek 
volna erre javaslatot. A jogszabályok 
szigorúan meghatározzák, hogy a 
bérlőt mikor lehet eltávolítani a la-
kásból. Egyik feltétel például, hogy a 
felajánlott lakást el kell, hogy fogad-
ja.” A nemfizetés is lehetne indok. A 
képviselők a hozzászólásokban el-
mondták, hogy a bérleti díjat az el-
múlt hónapokban fizette a kérdéses 
család, illetve törlesztik a korábbi 
elmaradást is. A képviselők arról is 
döntöttek, hogy a városgondnokság 
illetve az önkormányzat kintlévősé-
geit a közeljövőben egy külön napi-
rendi pontként megvizsgálják.

Eladó – a városé lesz?
hrsz-ú ingatlan (sípálya) – a Kos-
suth L. u. 4. sz. alatti bíróság – Kiss 
János utcai 2134/1 hrsz-ú gazda-
sági épület és udvar – Határátkelő 
– MÁV Nevelőotthon – Chernel u. 
10. sz. alatti ingatlanok.

Gratulálunk!
A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egye-
sület elismeréseként Baranyayné 
Rohn Erzsébet és Baranyay 
Csaba evangélikus lelkészek ál-
dozatos munkájukért a Közösségi 
Kultúráért Díjat vehették át. 
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MEgÉrkEZIk a „T-modell” Turkáló Áruházba

február 18-án, hétfőn, teljes árucserével

a tavaszi extra minőségű ruházat!
Felnőtt-, Gyermek-, Bébi ruházat, lakástextil, játékok, cipők, 
táskák, kiegészítők.
LAKásTEXTIL AKCIó: Új füg-
gönyök, dekorok, sötétítők, 
bútorszövetek, klasszikus és 
modern szőnyegek, méteres 
szövetek, anyagok diszkont 
áron, nálunk a legolcsóbban.

  Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, 
terítők, díszpárnák és mindenféle 

lakástextília készre varrását, nálunk 
vásárolt anyagból bármi méret szerinti 
elkészítését.
Közületeknek kedvezménnyel készít-
jük el anyagainkból asztalterítőiket, 
függönyeiket, egyéb megrendelt tex-
tíliájukat.

Kőszeg, Petőfi tér 29. 
– a volt ágyterítőgyárral (ASTE)

szemben a sarkon – 

Nyitva tartás:
H-P: 8.15 – 17.00 óráig
Sz: 8.00 – 13.00 óráig

táskák, kiegészítők.

  Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, 
terítők, díszpárnák és mindenféle 

lakástextília készre varrását, nálunk 
vásárolt anyagból bármi méret szerinti 
elkészítését.
Közületeknek kedvezménnyel készít-
jük el anyagainkból asztalterítőiket, 
függönyeiket, egyéb megrendelt tex-
tíliájukat.

Szociális bolt
A decemberi lapszámban írtunk az 
Egy-másért Közhasznú Egyesületről, 
amely hajléktalanoknak mutat „ki-
felé vezető utat”. A januári testületi 
ülésen Táncsics András arról beszélt, 
hogy az írás pozitív oldalról mutatta 
be az egyesületet, pedig januártól 
zárva van a Liszt Ferenc utcában 
lévő szociális bolt, nem működtetik 
az ott lévő nyilvános WC-t. „Utolsó 
pillanatban” találtuk meg Németh 
Zoltán egyesületi elnököt, akinek 
továbbítottuk a felvetett kérdést.
A szociális gondozó szakképzettség-
gel rendelkező vezető megerősítette 
a bolt januári zárva tartását, és el-
mondta, hogy február 15-től nyitva 
lesz az üzlet. Nemcsak a képviselő, 
hanem a vásárlók is érdeklődtek a 
nyitás időpontjáról. A zárva tartás 
okairól elmondta, hogy az üzlet-
helyiségben, a WC-ben nincs, nem 
is volt fűtés. A hideg helyiségben 
egész napot ott tölteni embert pró-
báló feladat, amit nem sokan vál-
lalnának el. Ennél sokkal súlyosabb 
indok volt az, hogy az üzlet forgalma 
nem tudta kitermelni az ott dolgozó 

minimálbérének pénzügyi terheit. A 
bolt szociális céllal működött, de a 
felmerülő költségeket meg kell fi-
zetni. Február 15-től, az újranyitás 
napjától a munkavállalók önkéntes 
alapon végzik a tevékenységet. A 
rászorulóknak való segítségnyújtás, 
az olcsó, nagyon olcsó termékárak 
továbbra is érvényben lesznek. Az 
önkéntesek pedig fizetség nélkül 
dolgoznak. Ezt a feladatot nemcsak 
régiek, hanem más egyesületi tagok 
is vállalták. Azért, hogy ezt meg le-
hessen tenni, regisztrálni kellett az 
egyesületet, hogy egy ellenőrzésnél 
bizonyítani tudják a jogszerűséget. 
Az időigényes regisztráció megtör-
tént. A segítségnyújtás szándéka, 
a tenni akarás is időnként kemény 
feladatok elé állítja az embereket. 
Vásárlóként a Kedves Olvasó is se-
gíthet, akkor is, ha a feleslegessé 
váló, de még használható holmikat 
átadják az üzletben.
A WC működtetéséről annyit meg-
tudtunk, hogy ezt a feladatot nyitva 
tartás idejében vállalta az egyesület, 
de nem a téli hónapokban, hiszen a 
fűtés hiánya, a fagyveszély súlyos 
károkat okozhat a tulajdonosnak, 
vagyis az önkormányzatnak.

Felújítják
Várhatóan április elejére befejeződik 
a Jurisich Miklós Gimnázium kollé-
giumának az energetikai felújítása. 
Jelenleg a munka a tervek szerint 
halad. A felújítást a pályázaton 
elnyert 212 millió forintból, illetve 
az önkormányzat által megfizetett 
37,5 millió Ft önrészből végzik el. A 
működés során az energetikai költ-
ségek csökkenése a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnál 
jelentkezik eredményként. 
Január első napjaiban kezdték 
meg a régi fűtési rendszer, a kazán 
bontását, mert helyette korszerűt 
szerelnek fel. A tető-
zetre napkollektoro-
kat, napelemeket is 
elhelyeznek, csökkent-
ve ezzel a fenntartás 
energetikai költségeit. 
Január közepén egy 
teherautó szállította a 
fából készült ablako-
kat, illetve az ajtókat 
a régi kollégium épü-
letébe. Ezekből – a 
két épület miatt – sok 

darabra van szükség, mert cserélik 
a régieket, amelyeken keresztül 
akadálytalanul áramolhatott ki a 
meleg levegő. A padlástér hőszige-
telést kap, ugyanígy a homlokzat, 
amelynek díszelemeit felújítják az 
eredeti méret és forma szerint. 
Az építés időszakában a diákokat a 
város más kollégiumaiban helyez-
ték el. Nemcsak a tanulók, hanem 
a tanárok, szülők is türelmetlenül 
várják a befejezést. Bánó Zoltán a 
tankerület igazgatója január 31-én 
a testületi ülésen elmondta, hogy 
a diákok elhelyezésének, illetve az 
uszoda januári indulásának költsé-
ge eléri a tíz millió forintot. 

KZ
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zám, meglőtte magát a miskolci fiú. Szíve alá 
eresztett három töltényt. Meg akart halni, mert 
a barátnőjét elszerették. Túlélte.
– A ’70-es években tartalmas volt az őrs kap-
csolata a város vezetésével.  

– A lakótelepre a fenyőket a Hörmannról hoztuk 
és a katonáim ültették. Dr. Csiszár Károly akko-
ri tanácselnök vetette fel azt is, hogy csónakázó 
tavat kellene létesíteni a homokbánya helyén. 
Éppen itt voltak a műszakiak, a laktanyában ál-
lomásoztak hatalmas gépeikkel. Bágyi János ez-
redes úr ugyan nem engedélyezhette, de jóindu-
latból tudomásul vette, hogy Réda János őrnagy 
és Novák László főtörzsőrmester emberei egyen-
getik a nehézgép szakasz gépeivel a tó medrét. 
Ma már talán senki nem tudja, hogy alapvetően 
katonáknak köszönhető a kőszegi Csónakázótó.
– Következett a Hörmann forrás.
– Az kemény volt. Leszerelés előtt pár nappal 
vettem át az őrsöt. A katonák kóstolgattak, 
kipróbálták meddig mehetnek el. A leszerelés 
éjjelén történt: Az éjféli negyedórás csúszással 
szervezett váltást a járőrök egyidőben hajtották 
végre. Magyarán, őrízetlenül hagyták a határt.  
Visszaküldtem őket, kiadtam a parancsot, har-
minc perc múlva a bozsoki csatlakozáson ta-
lálkozunk. Amennyiben nem lesznek ott, nincs 
leszerelés reggel. Ott voltak. Híre ment ennek 
az esetnek. Nem volt többé lazaság. A fűtés 
korszerűsítését teljesen saját erőből végeztük el.   
A Műszaki KTSz 1,6 millióért vállalta volna, mi 
kihoztuk a tizedéből. 
– Ezek után hagytad ott a Hörmannt?
– 1977 júliusában visszakértem magam a vá-
rosba, a FEP-re kerültem útlevélkezelőnek. A 
szolgálati időmben egyedül rajtam múlott, sza-
bályosan történt-e az útlevélkezelés. Óriási fe-
lelősség volt. Egy év múlva a nagy ellenőrzésen 
elhalmoztak dicséretekkel a beilleszkedésemet, 

KÁVÉSZÜ
N
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kávészünet Kiss András határőr századossal
 Kiss Bandi közreműködésével valósult meg a Csónakázótó

Kőszeg életére mindig hatással volt a geo-
politika. Katonaváros jellegét a háború után 
a határ őrizete erősítette. Eszébe sem jut-
hatott sokáig senkinek, hogy egyszer a vas-
függöny lehullhat. A hivatásos állománynak 
a határ őrzése volt a munkája. Ők is sokan 
látták, hogy ennek a műszaki rendszernek a 
fenntartása teljesen felesleges. Ezúttal egy 
volt határőr századossal készült interjúnkat 
kínáljuk a napi kávé mellé. Kiss Bandi – leg-
inkább így ismeri mindenki – mára olyany-
nyira kőszeginek vallja magát, hogy ettől el 
is érzékenyül. A felvidéki Vízkeleten született 
1939. április 4-én egy tízgyermekes család-
ba, hat lány, négy fiú ülte körül a szülőkkel 
az asztalt. Apjuk magyarsága miatt 1947-
ben kitelepítették őket. A Csongrád megyei 
Pitvaroson leltek új otthonra. A tanulás 
mellett segített szüleinek az állattartásban. 
Később felkerült a fővárosba, vasöntödében 
dolgozott. Húsz évesen vonult be katoná-
nak Makóról, a Hagymaházból, 1959-ben 
érkezett Kőszegre. Nardán szolgált néhány 
hónapig, majd visszakerült a Petőfibe, tisz-
tesiskolára. Ajánlották neki, hogy menjen az 
Összfegyvernemi Egyesített Tisztiiskolára 
Budapestre.  Tisztként került vissza a Petőfi 
laktanyába. Újonckiképzés lett a feladata. 
Lakott a Dobai villa mögötti Makai Karcsi 
bácsi féle albérletben is. Akkor már hadnagy 
volt. Kiadták neki, azt hitték ő is az elhárítás-
hoz tartozik. Nekik ott volt a találkahelyük. 
Mindenáron ki akarták paterolni a szobából, 
de nem távozott. Valahol laknia kellett. Az 
újonckiképzés után a Kőszegi őrsre került.
– Minden őrsnek megvolt a helyi határsértő irá-
nya, tudtuk, merre szeretnek a leginkább neki-
menni a határnak. Ilyen volt a Gyöngyös-patak, 
az erdőszéle, a Kethelyi út, meg az Ólmodi út 
rövid szakasza. Egyik foglalkozáson az őszi, téli 
határőrízet sajátosságait elemeztem. Elmond-
tam, hogy a jeges vízbe már nem mennek bele 
a határsértők sem. Elkerülik. Mit ad Isten? Más-
nap egy kőszegi gyerek, mint Búvár Kund, szájá-
ban nádszállal, igyekezett a víz alatt a határ felé. 
Elfogta a járőr. 
– Bizonyára voltak rendkívüli események bő-
ven.
– Minden eltávozásról, szabadságról visszaérke-
zővel szót váltottam egy tisztes jelenlétében. Az 
egyik miskolci katonám a Nők Lapján keresztül 
megismerkedett egy lánnyal. Visszatérve vele 
is elbeszélgettem, aztán pihenni küldtem, mert 
hajnali négykor szolgálata kezdődött. Kis idő 
múltán furcsa puffanást hallottam. Arra gon-
doltam, hogy a köpenyszárítóban dőlt össze az 
állvány. Majd az ügyeletes társa berohant hoz-

munkámat illetően. Két nap múlva a Határőr 
laktanya parancsnoka Szombathelyen közölte 
velem, hogy a miniszter katonai karrierem vé-
gére pontot tett, holnaptól le vagyok szerelve. 
Ez egy olyan hely volt, ahol ezt bárkivel megte-
hették indoklás nélkül. Századosként szereltem 
le 19 év szolgálat után.       
– Nyugdíjas is lehettél volna.        
– A családomat el kellett tartani. Buszsofőrként 
helyezkedtem el Budapesten a BKV-nál. Voltam 
csoportvezető, beugró, állandó éjszakás beosztás-
ban is. Távházasságban éltünk 1993-ig, a család 
itt, én fönn. Jól kerestem, a nyugdíj megállapításá-
nál is ezt az alapot kértem, civil nyugdíjas vagyok. 
Fiam Domaszéken működtet egy fuvarszervező 
irodát, lányom itt él hozzánk közel. Két unokám 
van. Fiammal egy időben kamionoztam is.  
– Mi újság körülötted manapság?
– Nemrég magam is beteg lettem, megműtöt-
tek, jól vagyok. Jó érzés, hogy minden katonámat 
visszadtam a családjának. A leszerelések emlé-
kezetesek mindnyájunknak. Érzelmes, baráti, 
könnyes búcsúzások voltak. Megeskettem őket, 
hogy az első út a szülőkhöz vezessen, lássák, hogy 
egészségesen hazatértek. Az országban egyedül-
álló szokásunk van. Az 1971-ben leszerelt ka-
tonáimmal 25 év után találkoztunk. Most már 
minden március 15-én összejövünk a Kiss János 
laktanya előtt, az itt szolgált katonák emléktáb-
lájánál köszöntöm őket, majd a temetőbe me-
gyünk, koszorút viszünk elhunyt társaink sírjára. 
Az ebédet Bozsokon a volt katonatársunk néhai 
Gáspár Jóska vendéglőjében költjük el emlékeink 
idézésével, nosztalgiázással, örülve egymásnak.
 Kiss  János
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Stabil kötelék
Nemescsó: „Egy kanálnyi csipke-
bogyó lekvár biztosítja a napi C-vi-
tamin szükségletet” – mondta ha-
tározottan Simonits Lászlóné (74). 
Tavaly már az Orsolya-napi vásáron 
hiába keresték a vásárlók Ilus néni 
különlegességét, amely íze szerint 
vásárdíjas is lehetne, mert a jövő-
ben már csak a családja számára 
készíti el.  A szavaiból kitűnik, hogy 
mindent megtesz a családjáért, 
büszke a három gyermekére, a hat 
unokájára, és elmosolyodik, amikor 
az egyetlen dédunokájáról beszél.
„Nemescsó, a kedves szülőfalu”, 
ahogy Laci bácsi (82), a férj nevezi 
az otthonát. Sosem akart a falu-
jából elvándorolni. Hatan voltak 
testvérek, közülük ő vitte tovább a 
„gazda” életet. Tizenkét éves volt, 
amikor „karikázás” közben értesült 
édesapja haláláról. A háború előtt a 
család cséplőgépével „masináztak” a 
faluban, és a kalászból kihullott ga-
bonaszemek nekik is a „kenyeret je-
lentették”. Fiatal korában és felnőtt-
ként is naphosszat dolgozott, erre 

nevelte gyermekeit is. Nemrég egy 
fiatalember hitetlenkedve hallgatta 
azt, hogy régen havi fizetés nél-
kül dolgoztak, csak az év végén, a 
zárszámadáskor a munkaegységért 
kaptak fizetséget. Abból éltek, azt 
ették, amit megtermeltek. Tyúkot, 
csirkét, tojásokat adtak el a piacon, 
és ebből a pénzből tudtak vásárolni.  
Amikor ’56-ban Ilus néni és Laci bá-
csi egybekeltek, nem sok mindenük 
volt, de az egymás iránti szeretetük 
azóta is stabil kötelék. Ezt a szere-

tetet adták tovább, amit 
ők naponta visszakap-
nak a családtól.
Ilus néni 57 évvel ezelőtt 
költözött a faluba, abba 
a téglából készült házba, 
amit Laci bácsi hat gye-
rekkel özvegyen maradt 
édesanyja építtetett a 
kőszegfalvi mesterekkel. 
„Hogy is tudtunk volna 
a föld művelése nélkül 
megélni” – mondta Ilus 
néni. Bizony a három 
gyereknek enni kellett, 
és ruha kellett. Nem 
kívánja az akkori gazda-

sági életet a mai fiataloknak, de aki 
átélte azt, másként látja a mostani 
„nincstelenséget”. Laci bácsi aláírta 
a belépési nyilatkozatot a TSZ-be, 
ahonnét harminc év múlva nyugdíj-
ba ment. Jó szívvel emlékszik ezek-
re az időkre, a főnökei megbíztak 
benne, mert becsülettel dolgozott. 
Szakértően végezte a cséplőgép 
„etetését”, vagyis a kéve, az egy-
bekötött gabonaszálak adagolását. 
Az etetésért „kicsi hányadot” kapott. 
Egyik alkalommal az összegyűjtött 

„hányadért” indult el Ilus néni a te-
henes szekéren Pusztacsóba. Vissza-
felé jövet, az elágazónál villámlás, 
mennydörgés borította el az eget, de 
a fiatalasszony félelmében is haza-
vezette a teheneket, és „hazakerült 
a kenyér” is.
Találkozásunkkor, február 3-án sü-
temény és csipkebogyó lekvár volt 
az asztalon, reggelente kolbász és 
kávé is. Ébredés után ketten isznak 
meg egy felest, a sajátjukból.  Ami-
kor a fiatalok hazaérkeznek a mun-
kából, finom leves és meleg szoba 
várja őket. Most még tél van, ha a 
tavasz megérkezik, a gyümölcsös-
kert ad bőven munkát. 

Kámán Z.

Csipkebogyó lekvár
A sok időt igénylő szedés után ala-
posan meg kell tisztítani a szeme-
ket, majd puhára kell főzni. Kétszeri 
passzírozás után csepeg le a hecsed-
li. Ebbe kg-onként 20-30 dkg cuk-
rot kell adagolni, majd rövid ideig 
főzni, hogy megmaradjon a vitamin. 
Ilus néni tartósítószert nem használ, 
a jól lezárt üvegekben száraz, hűvös 
helyen tárolja a lekvárt.

tetet adták tovább, amit 
ők naponta visszakap-
nak a családtól.
Ilus néni 57 évvel ezelőtt 
költözött a faluba, abba 
a téglából készült házba, 
amit Laci bácsi hat gye-
rekkel özvegyen maradt 
édesanyja építtetett a 
kőszegfalvi mesterekkel. 
„Hogy is tudtunk volna 
a föld művelése nélkül 
megélni” – mondta Ilus 
néni. Bizony a három 
gyereknek enni kellett, 
és ruha kellett. Nem 
kívánja az akkori gazda-

Az önkormányzatokról szóló tör-
vény módosítása térségünkben 
is változásokat hozott. A januári 
lapszámban Bozsok, Kőszeg, Ve-
lem által létrehozott közös hiva-
talról tudósítottunk. Ugyancsak 
január 1. dátummal létrejött a 
Lukácsházi Közös Önkormányza-
ti Hivatal, amelynek tagjai Cák, 
Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, 
Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó 
falvak önkormányzata. A közös 
hivatalnak Kőszegszerdahelyen is 
működik kirendeltsége.
A cél, az elvárás teljesült, mert a 
hivatal a lakosság érdekeit szol-
gálja. Az állampolgár alig érzékel 
valamit, hiszen ugyanott intézheti 

ügyeit, amelyek a törvényi válto-
zások után megmaradtak a jegyző 
hatáskörében, és többségében a 
korábbi ügyintézőkkel találkozik a 
hivatal irodáiban.
Lukácsházán három napon 
(hétfő, kedd, csütörtök), míg 
Kőszegszerdahelyen szerdán van le-
hetőségük találkozni az ügyfeleknek 
a járási ügysegéddel, aki a járások 
hatáskörébe átkerült ügyekben se-
gíti a lakosságot. Lukácsházán szük-
ségessé vált a hivatal belső átszer-
vezése, melynek következménye, 
hogy a rendőrség körzeti megbízott-
ja már Gyöngyösfaluban, a hivatali 
épületben látja el a feladatát.
A közös hivatal létrehozása hosszú 
előkészítő munka után valósulhatott 

meg. Természetesen egy ilyen folya-
matot szubjektív elemek is kísértek, 
amivel nem mindenki értett egyet. 
A meghatározó többség úgy érezte, 
hogy ez a megoldás szolgálja leg-
jobban a csaknem 4000 fős lakos-
ság és az önkormányzatok érdekeit.
A társuló feleknek meggyőződése, 
hogy a hivatal közös fenntartása 
és működtetése mellett az együtt-
működésnek új lehetőségei nyílnak 
meg. A közelmúlt eseményei is azt 

igazolták, hogy a képviselő-testüle-
tek és a polgármesterek között nyi-
tott, őszinte és a kölcsönös érdeke-
ket messzemenően figyelembe vevő 
és érvényesítő partnerség alakult ki.
Megtörténtek a kinevezések. A kö-
zös hivatalt Tóth János jegyző – ko-
rábbi lukácsházi körjegyző – vezeti, 
az aljegyzői teendőket Dr. Bende 
Katalin – korábbi kőszegszerdahelyi 
körjegyző – látja el, aki egyúttal a 
Kőszegszerdahelyen működő kiren-
deltséget is irányítja.

KZ

Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal

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 www. ookpress.hu

TELJESKÖRŰ NYOMDAI  KIVITELEZÉS
szórólap • plakát • füzet  

újság • könyv
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Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

Szombat kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Kőszegfalva: Január 26-án ötödik 
alkalommal tartott disznóvágást a 
Kőszegfalvi Baráti Kör. Pusztacsóból 
hozták a 265 kg-os állatot, amit 
„svábos” technikával dolgoztak fel. A 
bőrét gyantázták, majd forró vízben 
megmosták, borotválták, ezt köve-
tően került fel a „rendfára”, ahol 
Váradi József böllér darabokra szed-
te.  A baráti kör tagjai szorgoskodtak 
a bontószék, valamint a húsos fazék 
mellett, és már tíz órakor megették 
a böllérmájat. A feldolgozott finom 

falatokból kóstolhatott az „arrajáró” 
is. Gyarmati Kálmán a főszervező, a 
mindenes – sokszor tőle, érte mozog 
a falu – most is meghívta az ünnepi 
vacsorára Kőszegről a „barakkiakat”, 
és eljöttek a barátokká vált osztrákok 
is. A „preiswurst”-ból (a préshurká-
ból) vagy másként a disznósajtból 
még nem ehetett aznap senki, de a 
hírek szerint most is jól sikerült. 
A disznóvágás sváb technikáját feb-
ruár 9-én Szarvaskenden is bemu-
tatta a baráti kör, a jó hangulat érde-
kében velük tartott az asszonykórus. 
Ezen a napon különböző csoportok 
tizenkilenc disznót vágtak le egyedi 
hagyományok szerint. A Kőszegfalvi 
Baráti Kör kimagaslót alkotott a hús 
feldolgozása során. Az értékelésnél 
a hetedik helyezést szerezték meg, 
hiszen nekik van egyedül ötszáz 
éves, sváb hagyományokon alapuló 
tapasztalatuk. Ezt senki nem von-
hatja kétségbe!
 KZ

Sváb disznóvágás Ritkaság
Egy ritkasággal gazdagodott 
Kámán István magánmú-
zeuma. A felvételen látható 
magyar egyenruhát Vas me-
gyei katona viselte, aki a II. 
világháborúban repülős tiszt-
ként szolgált. Ez ideig felesé-
gével óvták az egyedi értéket, 
amely emlékeket is őriz.  Az 
egykori tulajdonos ízig-vérig 
katona volt, a repülés meg-
szállottja, és sok magyar 
földet védelmező bevetésen 
vett részt a szombathelyi re-
pülőtérről kiindulva. A feleség 
szándéka szerint a repülős 
tiszti egyenruhát olyan he-
lyen kell megőrizni az utó-
kornak, ahol azt megbecsülik, 
és szempont volt még a hozzáértés. 
Ezért választotta a korosodó asz-
szony Kámán István magánmúzeu-
mát. Pista bácsi számára a háború 
után a szombathelyi repülőtér egy 
„különleges kincsesbánya” volt. 

Nagyon boldog, hogy a repülős 
tiszti egyenruha a birtokába került, 
mert ezzel egy álma teljesült. Az or-
szágban elvétve még előfordulhat 
néhány darab a katonai öltözékből.

KZ

Költségvetés
Gyöngyösfalu: Takarékos gazdál-
kodással, az elmúlt évi pénzmarad-
vány felhasználásával biztosított 
az önkormányzat költségvetése 
– kaptuk a tájékoztatást Tar János 

polgármestertől lapzárta és a költ-
ségvetést tárgyaló testületi döntés 
előtt. A nyolc falu által létrehozott 
közös hivatal költségvetését elfo-
gadták, amihez Gyöngyösfalu ön-
kormányzata biztosítja a részükről 
szükséges pénzösszeget. 
A korábbi hírekkel ellentétben 

tovább működik az ÁMK, amely-
hez az önkormányzat megadja a 
támogatást. Az elkezdett és terve-
zett beruházások megvalósulnak. 
Megépült a hegyi út, illetve fel-
újítják a templomkertet, ugyanígy 
a sportpályát, ahol megépül egy 
új játszótér is.

Nyitva tartás
Okmányiroda: Február 4-től vál-
tozott az ügyfélfogadás rendje. Így 
Kőszegen a Jurisics tér 8. szám alatt 
a hét minden napján van ügyfélfo-
gadás, hétfőnként pedig 17 óra 30 
percig várják az ügyfeleket az elő-
jegyzett időpontok szerint.
Uszoda: Az uszoda várja a ven-
dégeit. Hétfőtől – péntekig 5 – 20 
óra 30 között tart nyitva, a meden-
ce használata 20 óráig lehetséges.  
Szombat és vasárnap 10 órakor 
nyit és 18 órakor zár, a medence 
17 óráig használható. A felnőtt be-
lépőjegy ára 1000 Ft, a diák, illetve 
a nyugdíjas 800 Ft. A felnőtt úszó-
jegy ára 800 Ft, a szaunajegy ára 
400 Ft.  (Részletek a helyszínen.)
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Pályázati felhívás!
Sommerakademie in Tübingen

Vaihingen an der Enz testvérvárosunk, az előző évekhez hasonlóan, 
támogatja egy kőszegi fiatal részvételét a Tübingeni Egyetem nyári 
nyelvkurzusán. A nyári egyetem tandíját és a kinti tartózkodás költsé-
geit Vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség és a zsebpénz a 
résztvevőt terheli.

A nyári egyetem időpontja: 2013. augusztus 5 – 31.

Olyan 20–26 éves fiatalok jelentkezését várjuk, akik egy nemzetközi 
csapat tagjaként szívesen részt vennének egy színvonalas, vidám és 
érdekes német nyelvi és közéleti képzésen, egy gyönyörű német egye-
temi városban.

Feltétel:  - kőszegi lakcím
 - minimum középfokú szintű német nyelvtudás

A kiválasztásnál előnyt jelent:
- Kőszeg városában végzett aktív közösségi munka,
- minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás (nyelvvizsga).

A jelentkezéseket bemutatkozással és a részvételi szándék indoklásá-
val (max. egy A4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2013. március 
29-ig várjuk levélben, Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalába (9730 
Kőszeg, Jurisics tér 8. Pf.: 58) Básthy Béla alpolgármester nevére 
címezve, És E-mailben is a krizsoagi@koszeg.hu címre.

További felvilágosítás: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző 
(Tel.: 94/562-558; E-mail: krizsoagi@koszeg.hu )

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1/2007. (II.2.) sz. Vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályza-
tában foglaltak szerint értékesíteni kívánja az önkormányzat 
tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat:
• Kőszeg, Felső krt. 10. fszt. 6. sz. alatti 48 m2 nagyságú lakás
• Kőszeg, Gyöngyös 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás
• Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alatti 94 m2 nagyságú lakás
 További információ a polgármesteri hivatal faliújságján, Kő-
szeg város honlapján, valamint Németh Ildikó ügyintézőnél 
(Tel: 94/562-529). 

Kőszegi Testvérvárosi Egyesület köszöni a 2012. évben kapott tá-
mogatásokat, a SZJA 1 %-ából befolyt 57 E Ft-ot, amelyet egyrészt 
a nyitragerencséri focisták fogadására, másrészt az angliai Sherborne-
ban szervezett önkéntesség szervezésével kapcsolatos szemináriumon 
való részvételre fordítottunk. Kérjük, idén is támogassák egyesületün-
ket adójuk 1 %-ával. Adószám: 18894927-1-18

Kedves Szülők! Az Újvárosi Óvoda 
(Kőszeg, Deák Ferenc u. 2.) szere-
tettel várja a leendő kis óvodásait 
és szüleit 2013. február 26-án és 
27-én délelőtt 9-11 óráig „Nyitni-
kék” elnevezésű nyitott délelőttjére. 
A látogatás során lehetőség lesz a 
csoportok életébe való betekintés-

re, játékra, moz-
gásos tevékeny-
ségre. A szülők 
és a gyerekek megismerkedhetnek 
a leendő óvó nénikkel is. Előzetes 
bejelentkezés nem szükséges. Min-
den érdeklődőt szeretettel várunk.  

Óvodavezető

Oviba készülőknek



Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!

2013. január 24 - január 27.

2013. január 31 - február 3.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Sertés máj
(Babati és Társa Kft.) 

Cserkészkolbász vagy Disznósajt gyomorban, vf.
(Babati és Társa Kft.)

Sertés hosszúkaraj
csontos (Babati és Társa Kft.) 

Balaton virsli vagy Füstölt páros kolbász
(Babati és Társa Kft.) 

Tolle ESL dobozos tej
2,8 % (Tolnatej Zrt.) 

Sertés hátsó csülök 
csontos

(Babati és Társa Kft.) 

Tóth Hús Göcseji baromfi virsli vagy

Tóth Hús Göcseji baromfi párizsi (Tóth Hús Kft.)

Tóth Hús Szepetki felvágott vagy

Tóth Hús Pulyka pizza sonka (Tóth Hús Kft.) 

399
Ft/kg

1499
Ft/kg

839
Ft/kg

1299
Ft/kg

1339
Ft/kg

199
Ft/db

839
Ft/kg

819
Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.  94/563-090;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.  94/561-568;  9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25.  94/561-637.

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

2013. február 7 -  február 10.

2013.február 14 - február 17.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Körmendi Lecsókolbász vagy Füstölt pároskolbász
(Babati és Társa Kft.)

Füstölt főtt császárszalonna vcs. vagy

Szepetki füstölt nyers kolbász (Tóth Hús Kft.) 

Szerencsi Retro mogyorós szelet
38 g (Szerencsi Bonbon Kft.)

Douwe Egberts Paloma
őrölt vákuumos kávé

225 g, 2040,-Ft/kg (Sara Lee Hungary Zrt.) 

Babati Nyári turista vagy Füstölt csemege szalonna
(Babati és Társa Kft.) 

Főzőkolbász vagy Kenőmájas
(Tóth Hús Kft.) 

Jégtrade Gyalult tök
1 kg

Bonbonetti
marcipán szívek

136 g, 4845,59Ft/kg
(Bonbonetti Choco Kft.)

859
Ft/kg

2099
Ft/kg

179
Ft/db

299
Ft/db

659
Ft/db

1699
Ft/kg

1099
Ft/kg

459
Ft/db

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!

2013. február 21 - február 24.

2013. február 28 - március 03.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Sertés máj (Babati és Társa Kft.) 
Véreshurka vagy Májashurka

(Tóth Hús Kft.) 
Délhús Família Zala felvágott

(Pick Szeged Zrt.) 

Sajtos előkelesztett
(Fornetti Kft.)

Zöldséges kocka
100 g, 490 Ft/kg

(Fornetti Kft.)

Szentkirályi 
limonádé
üdítőital

citromos ízű vagy bodzás ízű
enyhe, 1,5 l, 146,-Ft/l

(Szentkirályi Ásványvíz Kft.)

Sertés oldalas vagy

Sertés dagadó (Babati és Társa Kft.) 

Füstölt, főtt császárszalonna 

vcs. vagy Szepetki nyári turista 
(Tóth Hús Kft.) 

Barackos előkelesztett
(Fornetti Kft.)

Rozsos stangli
80 g, 612,50Ft/kg (Fornetti Kft.) 

Sir Morton tea
csipkebogyó hibiszkusszal 17x2g vagy 

kamilla 17x1,12 g (Douwe Egberts Hungary Kft.) 

Coop habfürdő
 Óceán illat vagy Friss illat

2 l, 199,50Ft/l
(Forgalmazza. Co-op Hungary Zrt.)

419
       Ft/kg

899
       Ft/kg

1269
       Ft/kg

1999
       Ft/kg

199
       Ft/db

399
       Ft/db

999
       Ft/kg

49
       Ft/db

1199
       Ft/kg

1099
       Ft/kg

49
Ft/db

219
Ft/db
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Balog-bál
Január 26-án tartották a tornacsarnokban a 
tizenhatodik Balog-bált.  A szervezés feladatát 
ezúttal is a Béri Balog Ádám Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége és nevelőtestülete vál-
lalta magára. Az előző bálok sikereinek méltó 
folytatása volt a mostani. A bejáratnál a szülők 
és a pedagógusok süteménnyel, bóléval várták a 
kikapcsolódni vágyókat. A Balog jellegzetessége 
a batyus-bál, így a 
baráti, szülői csapa-
tok otthonról is ho-
zott, változatos éte-
leket, italokat tettek 
az asztalra, mindezt 
kiegészítette az 
iskolai büfé. Nyitó-
tánccal kedveske-
dett az iskola Dance 
Jam tánccsoportja a 
vendégeknek, ez-
zel megalapozták 
az est hangulatát. 

Huszonegyedik
A 21 nyerőszám, amit bizonyított a 21. 
IPA-bál szervezettsége, a nagyszámú ven-
dégsereg jelenléte, amely nem különbözött 
a megelőző húsztól. A Csikar Csárda nagy-
termében gyűltek össze az IPA Kőszegi Cso-
portjának tagjai, és a nemzetközi vendég-
sereg. Az IPA a rendőrök világegyesülete, 
politikamentes baráti közösség, 350 ezer fős 
tagsággal. A testvérvárosi kötődés 1990-
től kiterjedt a rendőrök baráti kapcsolatára 
is. Ez volt az idei farsangon a város egyetlen 
bálja, amely nemzetközi jelleget kapott. A ven-
dégek Hamburgból, Stuttgartból, Mödlingből, 
Leobenből érkeztek repülővel, vagy gépkocsiba 

ültek azért, hogy Kőszegre jöhessenek a bará-
tokhoz. Ebben kétségtelen nagy érdemei vannak 
Jónás Zsigmond egykori rendőrkapitánynak, az 
IPA Kőszegi Csoport vezetőjének. Kiemelt sze-

A csúcspontot ezúttal is a szülők, a tanárok, az 
egykori diákok műsora jelentette, amit a „13-as 
év” jegyében, a szerencsés év zálogaként ajánlot-
tak a bálozóknak. A látottak alapján abban bízni 
lehet, hogy a táncos lábú kéményseprők, szeren-
csemalackák és a négylevelű lóherék meghozzák 
mindenkinek a szerencsét. A bevétel, amely a 
Balog Iskoláért Alapítványt gyarapította, hozzá-
járul az iskola udvarának a rendbetételéhez. 

KZ

repet kapott ezen az estén a Vaihingenből 
érkezett küldöttség, így Werner Stocz 
bűnügyi vezető, Gustav Bast nyugalma-
zott kapitány, Peter Kolwe nyugalmazott 
bűnügyi osztályvezető, Walter Reichert 
Ludwigsburg kapitánya. Az IPA működé-
sért nyújtott segítségért többen elismerő 
oklevelet kaptak, két polgármester, Huber 
László és Virág János is.
A nyitótáncot – két kőszegi rendőrrel 
erősített – Country Egyesület mutatta 
be, akik hajnalig nem hagyták magukra 
a bálozókat. Távozásnál a lányok, az asz-

szonyok virágot kaptak a közelgő Valentin nap 
alkalmából, és fizikai megerőltetést jelentett az 
egyes tombolatárgyak hazavitele.

KZ

Elfogták
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztályának munkatársai 2013. január 29-én 
délelőtt elfogták és őrizetbe vették azt az osztrák 
férfit, aki megalapozottan gyanúsítható, hogy 
2013. január 2-án az egyik kőszegi vendéglátó 
egységbe bement és az eladót feltehetően fegy-
verrel megfenyegetve a bevétel átadására szólí-
totta fel. A gyanúsítottat a Szombathelyi Városi 
Bíróság 2013. február 1-jén előzetes letartóz-
tatásba helyezte.
A rendőrség január 4-én tette közzé annak a 
sapkás férfinek a fényképét, aki a Lékai utcai pa-
vilonsoron található „Gyöngy” presszóba belép-
ve az ott dolgozó eladót, feltehetően fegyverrel 
fenyegetve, a bevétel átadására szólította fel. Az 
alkalmazott azonban ennek nem tett eleget, ezért 
az elkövető elmenekült. Akkor még senki nem 
tudhatta, hogy osztrák férfit keres a rendőrség.
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Báloznak és teszik a dolgukat
Az „öregek” időszámítása szerint ez 
már a huszadik Jelmezes Fúvósfar-
sangi Bál volt február 2-án. (1999-
ben elmaradt a deutschlandsbergi 
baleset miatt.)
A művészeti csoport és barátaik bu-
liztak már a várban, de legtöbbször 
a Balog iskola sportcsarnokában 
került sor a vigasságra.
– Az utóbbi években már csak jel-
mezben lehet létezni nálunk. Nép-
szerű a  jelmezversenyünk. Az idén 
a Bádogember az 
Óz a csodák csodá-
jából lett az egyéni 
győztes: alias Hor-
váth Szilárd trom-
bitás. A csoportos 
kategóriát pedig a 
Kannibálok nyer-
ték – tudtuk meg 
Bakos György el-
nöktől.
A nyeremények: 
Kőszeg Város aján-
dékcsomagja és 
Tardi Balázs kürtös 

szögletes tortája volt. A rengeteg 
tombola felajánlásért hálás a ze-
nekar. Külön is köszönik a vállalko-
zóknak, egyéneknek… és a város-
nak. Érdemes volt ebben az évben 
is megkísérteni a szerencsét, hiszen 
a fődíj két fő részére szóló utazás 
ellátással a zenekarral Pécsre, egy 
fesztiválra. 
A báli műsorban elhangzott a Va-
lahol a Volga mentén című dal, a 
Radeczky mars, valamint a Honvéd 

banda a Stefánián. Ahogy 
ezt megszoktuk, Szilágyi 
Miklós vezényelt. 
Az elnök úr ezúttal sem 
felejtette kihangsúlyozni: 
„Kőszeg Város Fúvósze-
nekarát a város,  a lakos-
ság élteti, hiszen ők jön-
nek a rendezvényeinkre, 
koncertjeinkre, adják az 
adományaikat, támo-
gatnak, ahol tudnak, és 

tapsolnak a pro-
dukcióinknak.” 
A báli bevételek 
fontosak, megalapozzák az 
csoport éves költségvetését. 
Ebből is jut az utazásokra, 
hangszerjavításra, a kar-
nagy tiszteletdíjára, esetleg 
egy hosszú hétvégére  a 
Balatonnál…
A farsang rövid, de a munka 
folytatódik. Erős év lesz az 
idei: Szilágyi Miklós diplo-
mahangversenye, majd a 
Sárvári Várfesztivál minősítő 

hangversenye, és persze a szokásos 
május elsejei zenélés, a térzenék, 
felvonulások, az ostromkoncert,  a 
szüreti,  az Orsolya-napi sokadalom, 
a Mindenszenteki koncert, advent 
és így tovább. „Mindezt úgy, hogy 
a Város Önkormányzata egy fillér-
rel sem tud segíteni – teszi hozzá 
Bakos György. – De mi a város la-
kosságával vagyunk szerződésben, 
tehát csináljuk a dolgunkat.”

TáF.
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Sportélet Zsidányban
 A Horvátzsidány Sport Club 
amatőr asztalitenisz versenyt 
szervez 2013. február 23-án 
Horvátzsidányban, a Műve-
lődési Házban. A rendezvény 
a MOB támogatásával való-
sult meg! Szintén az egye-
sület szervezésében amatőr 

tekeversenyt rendeznek a kőszegi tekepályán március 2-án délután 
2 órától. Az Emberi Erőforrás Minisztérium és a Szabadidő Szövetség 
által is támogatott eseményeken a részvétel ingyenes. Várják a sportol-
ni vágyókat. Jelentkezés a hzsidany@citromail.hu email címen vagy a 
helyszíneken. További infók a www.horvatzsidanysc.extra.hu oldalon.

Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-val
az egyesületet!  

HORVÁTZSIDÁNY SPORT CLUB
ADósZáMA: 19892715-1-18  

Jelmezesek
Kőszegdoroszló: Február 9-én 
közel százan far-
sangoltak. Az ön-
feledt szórakozá-
sért a jelmezesek 
sokat tettek. Az 
óvodás „pókem-
ber” kicsi körben 
mutatta meg 
magát a zsűrinek, 
az „indián” és az 
aranyérmes „kis-
ördög” pedig szí-
nész módjára. Az 
ezüstöt a „virág-
árus”, a bronzot 
a „festő” kapta, a 
különdíjat pedig 
a „Miki egér”. 
A nagyoknál a 
„ z sákbamacs-
ka” kiérdemelte 
az első helyet, a 
„citrom és a tök” 
második lett a 
„vadászt” meg-
előzve, a „pa-

rasztházaspár” kiérdemelte a kü-
löndíjat. A „prostik” tapsot kaptak, 
nemkülönben a „focista”, aki ma-
gához ragadta a „szőke szépséget”. 
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Működésének 50. évfordulóját idén ünneplő 
Bersek iskola február 2-án tartotta meg az is-
kolai bálját, sorrendben a tizenharmadikat. Az 
impozáns helyszínt a dr. Nagy László EGYMI 
díszterme biztosította. Sűrűn helyezték el az asz-
talokat, így elfért a 190 vendég. A táncteret mé-
retesre választották, és alig lehetett áttekinteni a 
polcrendszeren lévő, a felajánlásokból származó 
tombolatárgyakat. Az ezekből származó bevétel 
a Szülői Munkaközösség számláját gyarapítja, és 
a tanulók érdekeit szolgálja. 
A bált Kovácsné Szabó Éva igazgatónő, Fucinné 
Dorner Anikó SZM-elnök és Horváth Márta fő-
szervező nyitotta meg. Az „Aranystrucc” ízletes 

vacsorája volt a bevezető, a hangulatot tovább 
ízesítette – a tőlük megszokott teljesítménnyel – 
a BE-JO Táncegyüttes. Táncos lábak koptatták a 
parkettát a Kócos ördögök zenéjére. Tizenegy óra 
előtt „fura öltözékben”, a folyosón egyre többen 
jelentek meg, akik időnként a fellépés izgalmával 

Lukácsháza hírei
A kőszegi Lóránt Gyula sporttelep tekecsarno-
kában került megrendezésre 4. alkalommal a 
Lukácsházi Sportközösségek tekeversenye. A 8 
– 4 főből álló csapatok (Szurkolók, Öregfiúk-, 
Felnőtt-, Ifjúsági labdarúgó csapat, Lovas szak-
osztály, Sportvezetők, Önkormányzat, Szpon-
zorok) két körben való dobással döntötték el 
a helyezéseket. A vándorserleget a Szurkolók 
csapata – Balikó Tiborné, Tóth Miklós, Reseterics 
Árpád, Kunovits Gyula – nyerte meg az Öregfiúk 
és a Lovas szakosztály előtt. Az egyéni legjobb 
eredményt 132 fával Bolfán Tamás érte el az 
Önkormányzat csapatából.  
Január 15-én nyolc település képviselő-tes-
tülete (Cák, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, 

Nemescsó, Pusztacsó) a Közösségi Házban tar-
totta a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésével kapcsolatos együttes ülését, és 
elfogadták a költségvetést.
Gyöngyösfalui Szt. Márton Kórus január 26-
án tartotta a Közösségi Házban a farsangi bálját. 
A rendezvény a kórus fellépése után vacsorával, 
tombolahúzással folytatódott, és hajnalig tartott.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete 
bruttó 10,4 MFt-os Leader turisztikai pályázata 
nyert támogatást a szőlőhegyre tervezett pincés-
kemencés projekt megvalósítására. Ennek kereté-
ben a 11 pincével rendelkező szőlőhegyi ingatla-
non 11 egységes építésű kemencét, valamint kerti 
kiülőt és kínálót, tálaló készletet és információs 
táblát alakítanak ki. A pályázat 60% támogatás 
mellett 40 % önerővel valósulhat meg.  
Gyöngyösfalu és Lukácsháza község ön-
kormányzatai közösen kívánnak pályázni a 

lukácsházi ÁMK Óvoda felújítására. Cél új cso-
portszobák létesítése, az intézmény egy ingat-
lanban való elhelyezése, új konyha kialakítása a 
„NYDOP-5.3.1/B-12 kódszámú nevelési intéz-
mények fejlesztése” című pályázatán. Jelenleg a 
tervező munka és az egyeztetések zajlanak, hogy 
a pályázati anyag határidőre elkészüljön.
Szarvaskenden megrendezett Gasztronómi-
ai fesztiválon vett részt február 9-én „VÁGÓ.hu 
Lukácsháza” néven az önkormányzati képviselők 
szakácsokkal és böllérrel megerősített csapata. 
A versenyen 19 csoport mutatta be a disznóvá-
gás, a húsfeldolgozás általa művelt módszerét. A 
lukácsháziak magukkal vitték a saját felszerelést, 
külön sátrat, ahol kínálták a finom falatokat, jelleg-
zetes tárgyi eszközeikkel, kiadványaikkal mutatták 
be a falut. A nap folyamán a zsűri folyamatosan 
értékelt, és első díjjal jutalmazta a csapatot, így a 
13 fő 800 EUR-t fordíthat utazásra. Gratulálunk!

Bergendy másolata küszködtek. A gratulációt kifejező taps ezt bizto-
san feloldotta. Retro-partit mutatott be a szülők-
ből, tanárokból verbuválódott népes táncsereg, 
akik zenével, tánccal illusztrálva visszaidézték 
az elmúlt ötven évet. Taps és nevetés hallatszott, 
amikor a parkettára lépett a Bergendy együt-

tes hiteles másolata. Az 
„iskolatáska” itt is nehéz 
volt, a mellette táncoló lá-
nyok pedig „tündérek”. A 
húsz perces műsor alatt a 
táncosok arcán megjelent 
a szórakozás, a szórakoz-
tatás öröme, ezt és a jól 
koreografált, előadott 
össztáncot köszönték meg 
tapssal a bálozók, akik 
hajnali négyig maradtak.

KZ
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Bozsok
Február 9–én tartottuk meg ha-
gyományos rendezvényünket, a 
jelmezversenyt. A gyerekek öltö-
zékei tükrözték egyrészt a téltől 
való búcsúzás szándékát, másrészt 
a szülők szorgos munkáját. Az első 
helyezettek a Kerekes Üzletház 
mestercukrászának csokitortáját 
vihették haza. Gyermekkategóri-
ában „Cukorborsó” kapta az első 
díjat, az „apródunk” a közönség-

díjat. A szünetben műsort adott a 
Bozsoki Csúzli Színjátszó Kör, akik 
megérdemelték a vastapsot.  A 14 
év felettiek „kormányőrt, mester-
lövészt, Teletubbit” alakítottak, de 
a zsűri „Gésának” adta az első dí-
jat, a közönség pedig „Teletubbit” 
választotta a kedvencének. A díj-
átadás után a Bozsoki Dalárda lá-
nyai, asszonyai ropták a táncot, al-
sószoknyájukon „FARSANG 2013” 
felirattal. A sikerre vitt produkció 
után riportot láthattunk a „Bozsoki 
UFÓ-t látó két család”-dal, akik a 

hideg miatt vastagon vették ma-
gukra a „folyékony bundát”, az 
UFÓ pedig egy tülkölő, reflektor-
ral a falun átszáguldó autó volt. A 
közönség nevetése a sikert jelezte. 
A csoportos felvonulók első díját a 
Bozsoki ÖTE II. csapata kapta, akik 
a „Hófehérke és a hét törpe” jel-
mezébe bújtak, velük volt a gonosz 
Mostoha is. A közönségdíjat a „Sár-
vári orosz fürdővendégek” kapták 
meg. A jelmezversenyt hajnali fél 
négyig tartó bál követte.
Ezúton is köszönöm a támoga-

tásokat, mindenki lelkesedését, 
munkáját. Külön elismerést ér-
demelnek az Aranypatak Étterem 
és a Kerekes Üzletház vezetői és 
dolgozói, valamint a Csúzli Szín-
játszó kör, a Dalárda, Frank-Sziklai 
Márta. Köszönetemet fejezem ki a 
bozsoki képviselő-testület nevé-
ben a szülőknek, a gyerekeknek és 
mindazoknak, akik megjelenésük-
kel megtisztelték a rendezvényt, és 
„Pityunak” a színvonalas zeneszol-
gáltatásért.

Darabos Béla polgármester

Ólmod
Február 10-én 
félévszázados ha-
gyomány szerint 
búcsúztatta a far-
sangot a lakosság. 
A falu végi ház szal-
májából öltöztették 
fel az ifjú párt, ala-
posan megtömve a 
rongyos ruhájukat. 
Kosarukat azért 
rakták meg félig 

szalmával, hogy maradjon 
hely az adományoknak. A 
húsz fős menet horvátul 
énekelve indult el az első, 
öreg házhoz. „Dede – baba” 
hangzott az ének, amit így 
folytattak: „A lúd tojást 
tojik, a farsang idejének 
vége, közeleg a  nagyböjt 
időszaka.”  Az eseménye-
ket gyanútlanul szemlélő 
Krisztit egy óvatlan pil-
lanatban a havas árokba 
nyomta az ifjú pár. Amikor 
a farsangolók egy-egy ház-

ba beléptek, a poharak megteltek, 
és a kosár sem maradt üresen. El-
lenszolgáltatásként a háziak arcát 
berúzsozták. Néhány helyen alig 
fértek el a farsangolók. Ahol zárt aj-
tók fogadták a menetet, ott szalmát 
tettek a postaládába. Ezen a napon 
egy fiatal csapat ápolta a kicsi falu 
hagyományát. 

KZ

sz
hely az adományoknak. A 
húsz fős menet horvátul 
énekelve indult el az első, 
öreg házhoz. „Dede – baba” 
hangzott az ének, amit így 
folytattak: „A lúd tojást 
tojik, a farsang idejének 
vége, közeleg a  nagyböjt 
időszaka.”  Az eseménye-
ket gyanútlanul szemlélő 
Krisztit egy óvatlan pil-
lanatban a havas árokba 
nyomta az ifjú pár. Amikor 
a farsangolók egy-egy ház-

Lukácsháza – Sakkverseny: A 
bajnoki címért február 23–24-én a 
Közösségi Házban rendezik meg a 
versenyt körmérkőzés formájában.
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Primanje gostov kod ulaza

Hrvatski bal 
Javile su se neke poteškoće u orga-
nizaciji ljetošnjega hrvatskoga bala 
u Kisegu. Betegi, nevrime i na isti 
termin najavljeni drugi bali dobro 
su smanjili broj najavljeni gostov 
na ovu priredbu.Na pretisak kiseški 
Hrvatic organizacija nije stala, nego 
pod geslom „familijarno i veselo” 
bal je otvoren 26. januara nave-
čer u 20:00 uri. Šandor Petković 
predsjednik Hrvatske samoupra-
ve u Kisegu pozdravio je nazočne 
goste med njimi 
Laszlóa Hubera 
načelnika grada 
Kisega, Andriju 
Handlera pred-
sjednika GH 
u Madjarskoj, 
Vincu Hergovi-
ća predstojnika 
Plajgora, Agnji-
cu Kőszegfalvi, 
p r e d s j e d n i c u 
Njemačke samo-
uprave u Kisegu. 
Med gosti su bili 

primjeni vinari nedavne Maligan ture sa 
svojimi suprugami.Tancoši petroviškoga 
KUD-a „Gradišće” nedavno su svečevali 60. 
obljetnicu svojega postojanja. Ovu večer  s 
narodni tanci Gradišća i matične nam ze-
mlje Hrvatske, začarali su publiku.
Muzički repertoar grupe Pinka Band-a vo-
ljen je već odavno na kiseški hrvatski bali. 
Lipo nakinčena dvorana u hotelu Irottkő 
ovput je i dovoljno mjesta nudila za tanac 
za blizu 100 ljudi, ki su cijelu noć iskoristili 
i uživali ovu mogućnost. Na „švedskom sto-
lu” si je mogao zibirati jilo svaki po svojoj 
želji iz bogate gastronomske ponude.Vrhu-

nac bala je bila tombola kamo su oko četrdeset-
petimi darovali razne i vridne dare.Mesar, Lojzi 
Fehér i njegova žena Zita su se skupa veselili 
biciklu, glavnoj nagradi ove večeri. Po polnoć 
se je začelo pravo raspoloženje ,tancanje, raz-
govaranje i zafrkavanje....ča je trajalo do 5 uri 
ujutro.
Ufamo se da kletu s voljom i broj sudionika će 
se povećati. 

Marija Fülöp Huljev 

Die Faschingszeit
Kőszegfalván az egyik legnagyobb és legrégibb 
hagyomány a háromnapos farsang. A régi szo-
kásból a gasztronómia területén az ételek hagyo-
mányos elkészítési módja maradt meg leginkább 
például a fánk különlegesség: a cigenudli, a sváb 
disznóvágás, a zsemlével töltött véres és májas 
hurka stb. Most szeretném a már sokak számára 
is ismert cigenudli receptjét közölni, melyet a far-
sang utolsó napjaiban szokás az asztalra tenni. 

CIGENuDLI
Hozzávalók: 

1 kg liszt
5 dkg cukor
4 dkg élesztő
5 dkg Ráma margarin
5 dkg vaj
6 db tojás sárgája
4 db tojás fehérje
2 dl tejszín
½ dl rum
10 dkg mazsola
4 csipet só
kb. 1 l tej (7-8 dl)

A sütéshez: 2 l étolaj, a hintéshez: 
kb.½ kg porcukor, 2 cs. vaníliás 
cukor.

Elkészítése: A cukros, langyos tejben felfuttat-
juk az élesztőt. Ezt a liszthez adjuk és egy kis 
ideig hagyjuk még tovább kelni. Majd hozzáad-
juk a már előre felolvasztott margarint, vajat, a 
tojás sárgáját, a tejszínt, a rumot, a mazsolát és 
a sót. Ezeket jól összedolgozzuk a megmaradt 
tejjel. Annyi tejet adjunk hozzá, amennyit a tész-
ta felvesz. Közben hozzáadjuk a felvert tojások 
habját. Még egyszer összedolgozzuk, amíg a 
kezünktől el nem válik a tészta. Ezt követően 
kb. egy-másfél órát meleg helyen kelni hagyjuk, 
amíg háromszorosára nem kel a tészta.

Meglisztezett gyúródeszkára egy evőkanállal 
kiszaggatunk kis tésztaadagokat, lágyan meg-
sodorjuk a kezünkkel, patkó ill. kifli formájúra 
meghajlítjuk. Az így kapott cigenudlikat egy 
belisztezett konyharuhára tesszük, letakarjuk, 
és addig kelesztjük, amíg nem szaggatjuk ki az 
összes tésztát. Ezután rögtön elkezdjük sütni a 
gyúródeszkán már jól megkelt cigenudlikat.
A sütést jól felforrósított étolajban végezzük fo-
lyamatosan. Hasonlóan sütjük ki, mint a fánkot. 
A cigenudlit mindkét oldalára átfordítjuk a for-
ró olajban. Akkor lesz szép, és mutatós, amikor 

sütés közben a cigenudli közepén 
kb. 1 cm-es világos szalag (ránfli) 
keletkezik körbe-körbe.
A kihűlt cigenudlikat vaníliával 
ízesített porcukorban meghem-
pergetjük, és ezután tálaljuk. Na-
gyon mutatós és finom farsangi 
sütemény. 
A „túrós” változat receptje megta-
lálható a Kőszegfalva története 
és népszokásai c. könyvben ill. 
a www.sulinet.hu/oroksegtar/
d a t a / m a g y a r o r s z a g i _
kisebbsegek_2009.php honla-
pon, ahová ezt a könyvet sikerült 
feltöltetnünk.
                  Kőszegfalvi Ágnes
                          NNÖ elnöke

sütés közben a cigenudli közepén 
kb. 1 cm-es világos szalag (ránfli) 
keletkezik körbe-körbe.
A kihűlt cigenudlikat vaníliával 
ízesített porcukorban meghem-
pergetjük, és ezután tálaljuk. Na-
gyon mutatós és finom farsangi 
sütemény. 
A „túrós” változat receptje megta-
lálható a 
és népszokásai
a 
d a t a / m a g y a r o r s z a g i _
kisebbsegek_2009.php 
pon, ahová ezt a könyvet sikerült 
feltöltetnünk.
                
                          NNÖ elnöke

Primanje gostov kod ulaza

nac bala je bila tombola kamo su oko četrdeset-
petimi darovali razne i vridne dare.Mesar, Lojzi 
Fehér i njegova žena Zita su se skupa veselili 
biciklu, glavnoj nagradi ove večeri. Po polnoć 
se je začelo pravo raspoloženje ,tancanje, raz-
govaranje i zafrkavanje....ča je trajalo do 5 uri 
ujutro.
Ufamo se da kletu s voljom i broj sudionika će 
se povećati. 

primjeni vinari nedavne Maligan ture sa 
svojimi suprugami.Tancoši petroviškoga 
KUD-a „Gradišće” nedavno su svečevali 60. 
obljetnicu svojega postojanja. Ovu večer  s 
narodni tanci Gradišća i matične nam ze-
mlje Hrvatske, začarali su publiku.
Muzički repertoar grupe Pinka Band-a vo-
ljen je već odavno na kiseški hrvatski bali. 
Lipo nakinčena dvorana u hotelu Irottkő 
ovput je i dovoljno mjesta nudila za tanac 
za blizu 100 ljudi, ki su cijelu noć iskoristili 
i uživali ovu mogućnost. Na „švedskom sto-
lu” si je mogao zibirati jilo svaki po svojoj Šandor Petković i Laszló Huber 

pri otvaranju bala Dobitniki tombole Zita i Lojzi Fehér
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Kedves Játszótársak!
A február havi feladatokhoz 16 meghatározást adunk, a meghatározások-
ra adandó válaszokat a kérdések (meghatározások) alatt található táblá-
zatból lehet kiolvasni. A feltett kérdések (meghatározások) sorrendje nem 
egyezik meg a táblázatban található válaszok sorrendjével. 
Feladat: a kérdések sorrendjében a válaszok beküldése 

Egy magyar király ragadványneve.1. 
Reggelente ezt a kérdést teszi fel a gondos szülő az iskolába induló 2. 
gyerekének, de egy Ottlik-mű címe is  (Kérdőjel nélkül!!!).
Ilyen a gesztenyefa fája égés közben.3. 
Mutatós sütemény.4. 
2012-ben az alpannonia® program keretében megvalósult törté-5. 
nelmi/turisztikai beruházás.
Ilyen hosszú az alpannonia® projekt legrövidebb tanösvénye.6. 
Az „IGEN” magazin 2012-es számában megjelent egyik ausztriai tú-7. 
raajánlat magyar nyelvre fordított neve.
Itt is voltak kirándulni a „15 év-15 település” vetélkedő-sorozat is-8. 
kolai nyertesei.
Egy natúrpark település szőlővel összefüggő rendezvényének neve.9. 
A „Sárga irányított kör” jelzés egyik útvonala érinti ezt a helyet.10. 
Ez jelzi a barlanghoz vezető turista utat.11. 
Ebben az évben kapta vissza Csepreg a „város” címet.12. 
Ez a család is „összeköti” Peresznyét és Horvátzsidányt.13. 
Visszatérő nyári rendezvény a Natúrpark székhelyén.14. 
Ő látható Pusztacsó címerén.15. 
3 különleges fafaj, mely megtalálható a Natúrpark területén (az 16. 
egyik többes számban!).

U T Ó S Z Ü L Ö T T Ü Z Ű T Ú S S A L G

N Í Z S R Á V I G E Z S Ő K K É Y N E E

H B O Z S O K I S Z Ü R E T I M U L K S

Á M I N D E N M E G V A N S Z Z Á A R Z

Z D I S T A J E L Z É S Y L E K Z T E T

M L R M A R K T N E U H O Á N I S S B E

I O U A M I Z Í V I S I D R T L C Á N N

N T T L G É R I M E L E V I I E N G Á Y

D H A O É S Z E T I P A Y K S N E E T É

E C G M K E T T Ő S K R G N T C L Z A S

N R E Z Á Z M É T E R H E Á V V I E L Ó

B E M O C S Ö M Ö T E I T Ö N E K R P R

A B Y N É V Ö N Y G Ó Y G C É D R U S I

J R A L É T E Z I K E G Y A G I S C S Á

Az 1. számú kérdésre a táblázatban található válaszon kívül kérjük, hogy 
írják meg nekünk:
a.) Kiről van szó?
b.) Mikortól meddig uralkodott?
c.) Melyik magyar szerző által írt operában van jelentős szerepe?
d.) Miért került a kérdés a feladatok közé? (Egy mondatban, frappánsan!!!)

A feladatsort beküldő/csapat neve: és települése.
Beküldési határidő: 2013. február 28.
– E-mail cím: ine@t-online.hu; fax: 0694/563-120
– Személyesen munkanapokon 9-17 óra között az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület és Tourinform irodában: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7. 

„16 év – 16 település” 
vetélkedő sorozat 2013. február havi szellemi feladatai

Harmincéves borverseny
Nem egyedi, hogy kőszegi baráti 
társaságok civil kezdeményezé-
sei évtizedes múltra tekinthetnek 
vissza. Harminc esztendővel dicse-
kedhet az a csoport, amely eddig 
minden januárban megrendezte a 
Vince-napi Borversenyt. Az idei ta-
lálkozóra a zord időjárás miatt kicsit 
késve, január 26-án került sor.
– Kőszegi termelők, a barátok 
borait értékeljük. A szlogenünk-
höz híven cselekedünk: „Termeld 
és bíráld magad!” Csak az a hegy 
leve kerülhet versenybe, amelynek 
a gazdája maga is jelen van, és 

értékel – mondta Csörnyi László, 
akinél 1983-ban, a Hosszúlövész-
árok szőlőben kezdődött minden. 
Huszonnégy évig ő maga volt a 
házigazda is, aztán a csoport, a 
rendezvény kinőtte a helyszínt. 
A harmincadik alkalommal a 
Stefanich Pincészet Rákóczi úti 
különtermében találkoztak a gaz-

dák, hogy megnézzék, megízleljék, 
„mire jutott a hegy leve”.  A boro-
kat húsz pontos bírálati módszerrel 
értékelték a gazdák. A résztvevő 
borászok, akik tehát értékeltek is: 
Csörnyi László, Máté Árpád, Ávár 
Imre, Nagy Kálmán, Kun Imre, 
Kovács József, Németh Attila, Hor-
váth Béla és a házigazda Stefanich 
Mátyás és Stefanich Kornél voltak. 
Néhányan betegségük miatt nem 
tudtak eljönni. Az értékelésen nyolc 
fehér (Olaszrizling, Rizlingszilváni, 
Zöldveltelini, Chardonnay), há-
rom rosé (Kékfrankos) és öt vö-

rösbor (Kékfrankos, Blauburger, 
Zweigelt és cuveé) szerepeltek.

Megtudtam azt is, hogy mivel a bor 
élvezeti cikk, vigyázni kell, hogy 
baj ne történjen, és „ha kicsit több 
jut, azért az másnapra gyógyuljon!” 
Úgy legyen!

Tóthárpád F.

Újabb „boros” sikerekről szá-
molhatunk be. Dr. Schrott Géza 
kőszegi borlovagot, a Kőszegi 
Legátus első legátját az Európai 

Tudományos tanácstag
Borlovagrend (Ordo Equestris 
Vini Europae) a rend Tudományos 
Tanácsának tagjává választotta.  
Gratulálunk!
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Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉsEK 
Horvátzsidány: Kolnhofer Zoltán és Palkovits Zsófia lánya: Zsófia Ka-
talin. Kőszeg: Pálffy Tamás és Gyuk Szilvia fia: Vince; Gurisatti Gábor 
és Kőhegyi Márta lánya: Nóra. Lukácsháza: Tatai Attila és Németh 
Erzsébet leánya: Regina. Peresznye: Kónyi Árpád és Czeglédi Cecília 
lánya Gréta. Velem: Frank István és Horváth Krisztina lánya: Bettina.
HALáLOZás: Müller Józsefné szül: Juhász Gizella Gertrúd, Polesznyák 
László Ferenc, Krancz Ferenc László.

Köszöntések
Az elmúlt hónapban személyesen köszön-
tötte Huber László polgármester Frank 
Irmát (90) születésnapján (a képen), ké-
peslappal Raffai Józsefné Lang Juliannát 
(91), Dan Istvánné Tuczai Klárát (95) és 
Kiss Gyuláné Dercsár Katalint (94).

A képen szereplő tábla a Vaihingen 
utcát hivatott jelezni. A felvételt lát-
va azonban valami furcsa. Az utca 
kezdetének jobb oldalán a behajtani 
szándékozó csak sejtheti, hogy a ki-
helyezett tábla: „Zsákutca”. Vajon a 
szél vagy mókás kedvű „tereprende-
zők” forgatták el az oszlopot?

Merre az arra?

Farsang
Lukácsháza: Február 9-én a Kö-
zösségi Házban 
farsangoltak a 
nyugdíjas klub 
tagjai, és eb-
ben örömüket 
lelték mások 
is, a fiatalok is 
a falu báljának 
tekintették a 
rendezvényt .
Közel negy-
venen húztak 
magukra jel-
mezt, az ÖTYE 
apácái egyedit 
alkottak. Pista 
bácsi, a szerze-
tes önfeledten 
szórakoztatott. 
Éjszaka díjaz-
ták – pezsgő, 
bor ajándék-
csomagokkal 
– kategórián-
ként a legjobb 
jelmezeseket. A 
jelképes arany-

érmet mindenki megérdemelte. A 
hangulat sziporkázott reggelig. A 
táncparketten „teltház” volt, mert  
a Mulatósok(k) zenéltek.
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 590 Ft 790 Ft 1290 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 750 Ft 950 Ft 1850 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft

Tésztafélék
1. Spaghetti Bolognese (Bolognai ragu, reszelt trappista, bazsalikom, spagetti tésztával) 1270 Ft
2. Spaghetti Carbonara (Tejszínes baconos szósz, sonka, tojás, parmezán, reszelt trappista, spagetti tésztával) 1270 Ft
3. A’la Cataniana (Fokhagymás tejfölös szósz, roston csirkemell filé, mozzarella, trappista, füstölt sajt, parmezán) 1270 Ft

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 910 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
5. Kékfény saláta (Vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet) 1310 Ft

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZarEnDELÉs  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HáZHOZsZáLLÍTás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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„Aranyos” történet
Mint arról a megyei sajtó is beszá-
molt, szép sikereket értek el padló-
hokisaink Dél-Koreában a speciális 
téli olimpián. A csapat számára 
nemcsak az eredmények, hanem az 
út minden momentuma emlékeze-
tes marad. 
Megérkezésük után három napig 
egy buddhista kolostorban éltek 
csodálatos környezetben, de nagy 
hidegben, mínusz húsz-huszonegy 
fokban. Megismerkedtek a budd-
hizmus alapértelmezésével és a 
szerzetesek életével, a koreai tánc 
és zene hagyományaival (felvéte-
lünk a tengerparton készült). 
Később a delegáció három részre 
szakadt. Mindenki a sportágának 
megfelelő helyszínek közelében 
kapott szállást. A kőszegiek egy 
kollégiumban laktak.
– Nyolc divízióban harmincnégy 
csapat indult a férfiak mezőnyében.  
Mi az első, legerősebb divízióba 
nyertünk besorolást Jamaica, Trini-
dad és USA társaságában. Körmér-
kőzések után a leggyengébb USA 
más helyre került, így maradtunk 

hármasban – számolt be lapunk-
nak Pintér István edző.
Az oda-vissza mérkőzések során 
egy vereséggel és három győ-
zelemmel kvalifikálták magukat 
az elődöntőbe. A jó teljesítményt 
sajnos betegségek és sérülések is 
nehezítették. A csapat egyik kapu-
sát már a második napon kizárták, 
és többen lázasan léptek pályára. 
Legnagyobb veszteség, hogy Ge-
rencsér Gábor, a válogatott kőszegi 
kapusa szalaghúzódást szenvedett, 
ezért tizenhét év után először nem 
ő védte a válogatott kapuját. He-
lyére Preininger Zsolt kőszegi védő 
állt, aki szintén sérüléssel bajlódott, 
nagy ütést kapott a combjára, a fu-
tás nehezére esett. 
A csapatot nyolc kőszegi és öt aj-
kai játékos alkotja. A kőszegiek: 
Gerencsér Gábor, Horváth Miklós, 
Preininger Zsolt, Maizner Zoltán, 
Németh Balázs, Zelenák Balázs, 
Zelenák Szabolcs, Döbrösi Ferenc. A 
kísérők: Pintér István és Barabásné 
Győrvári Adrienn. 
A döntőre – amelyet kitűnő gól-

aránnyal a mieink játszhattak – 
5-én került sor, magyar idő szerint 
hajnali 4 órakor. 
„Nagyszerű játékkal, de szoros 
mérkőzésen 2:0-ra legyőztük  Ja-
maicát, és immár a negyedik spe-
ciális olimpiai  aranyat szereztük 
sportágunknak és Magyarország-
nak” – szárnyalt a hír.
A csapat 6-án a záróünnepségen 
búcsúzott Koreától. Szöuli városné-
zéssel, színházlátogatással és ün-

nepélyes fogadással zárták koreai 
útjukat. Február 7-én egy átszál-
lással, magyar idő szerint este fél 
7-kor értek a Liszt Ferenc repülőtér 
kettes termináljába.
Gratulálunk a fiúknak, de a padló-
hokisok sikere mellett ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy Sőre Zol-
tán hófutó (edzője Wimmer László) 
100 m-en 8. helyezést, 200 m-en 
pedig bronzérmet szerzett.  

Tóthárpád Ferenc

Kamatot csökkentettünk!
Évi 25% helyett 20 %

www.aranyh i te l .hu
9730 Kőszeg, Várkör 18.                  Tel. :  06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel. :  06/94/311-821

THM: 38,68-38,85%Nyitva: H-P: 08-17 h  Szo: 08-12 h

Nehezen indul az év?
A bankok szóba sem állnak Önnel?

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Hitel 2 perc alatt, Arany és Ezüst ékszerekre!

AranyHitel ZÁLOGHÁZ

Nálunk akár elő is törleszthet!

Kőszegen a Várkör 18. alatt

Kőszegszerdahely diákjai
Farsangoltak február 2-án a ha-
gyományaik szerint. Ezúttal is sok 
hegyaljai gyerek és felnőtt volt kí-
váncsi a tanulók 
ötletes jelme-
zeire. Az osztá-
lyok színvonalas 
produkc iókka l 
érdemelték meg 
a tapsot. Külön-
legesség volt, 
hogy a szülők 
is bemutatták 
a saját vidám 
műsorukat. A jel-

mezesek díjazása után kisorsolták 
a tombola tárgyakat, és „kifulladá-
sig” táncoltak.
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Programajánló
Február 20.  17.00 Lélekhang – Fasching Zsuzsanna elő-

adása a zene és lélek összhangjáról a Jurisics-
várban.    

Február 22. 18.00 A velemi Szent Vid Hagyományőrző és 
Kulturális Egyesület Dr. Szűcs Gábor előadásá-
ra várja az érdeklődőket „Érésem, csüngő gyü-
mölcs-létem pillanatai” címmel, melyben szép 
magyar nyelvünk rejtelmeit tárja elénk, zalai és 
vasi helységnevek eredetének elemzésével. Helye 
a Jurisics-vár.

Február 24.  A Kommunizmus áldozatainak emléknapja. 
Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Polgári 
Kaszinó tisztelettel meghívja megemlékezésre és 
koszorúzásra az érdeklődőket. 17.00 órakor fák-
lyás, gyertyás felvonulás a Jurisics térről a temető 
falán elhelyezett emléktáblához, ahol beszédet 
mond: Gulyás Gergely országgyűlési képviselő. A 
megemlékezés után a JUK-ban filmvetítés lesz.

Febr. 25 – márc. 2. Játékos tudomány. Helyszín a Jurisics-vár és a 
KIKÖT-Ő Ifjúsági Klub.

Február 27.  17.30 András Mónika és Neudl Mariann előadá-
sa Táplálkozás és diabétesz címmel a Jurisics-
várban. 

Február 28.  15.00 Az Írottkő Natúrparkért Egyesület közgyű-
lése a Jurisics-várban. 

Március 2. 15.00 Borkorcsolya verseny az Írottkő Hotelben.
Március 4-5-6-7. 14.00 Művészeti Szemle a gimnáziumban és a 

Balog iskolában. A vetélkedés nyilvános, várják a 
szülőket is!    

Március 14.  8.00-16.30  Városi Véradás a Jurisics-várban.
Március 14.  17.00 Nemzeti Ünnep és Művészeti Szemle díj-

átadó gálája a Jurisich Miklós Gimnáziumban. 
   

Február 27-ig még megtekinthető a GDF Suez – Az év természetfo-
tósa 2012 c. kiállítás a Bechtold István Természetvédelmi Látogató-
központban.

Könyvtári hírek
Az idei Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő játékba február 1-jétől 
nevezhetnek a gyermekrészleg olvasói. A résztvevők jelentkezéskor pont-
gyűjtő füzetet kapnak, amelybe november 15-éig gyűjtögethetik a mat-
ricákat (pontokat). A tagságért, a könyvtári rejtvények megfejtésért és a 
kiállítások megtekintéséért egy-egy matrica jár, a kölcsönzésért hetente 
egy matrica kapható, a rendezvényeken való részvétel és a rejtvénylapok, 
rejtvényfüzetek megfejtése két pontot ér. A legszorgosabb gyűjtögetők 
emléklapot és könyvet kapnak ajándékba az eredményhirdetésen. 
A január havi, alsósoknak szóló rejtvény (Honnan idézünk?) nyerte-
sei: Fejes Johanna (Bersek, 3.a),  Nagy-Eperjesi Richard (Balog, 1.a) 
és Németh Fanni (Balog, 2.a). A hibátlan megfejtésért posztert választ-
hatnak Molnár Márk (Bersek, 4.b), Nemes Kristóf (Balog, 3.a), Tóth 
Dominik (Balog, 3.a) és Zsigmond Boglárka (Bersek, 3.a). A nyeremé-
nyek a gyermekrészlegben vehetők át.  A felső tagozatosok rejtvényére 
(Évkezdő totó) hibátlan megfejtés nem érkezett.  
A Közhasznú Könyvtár Alapítvány kéri a könyvtárhasználókat és 
mindazokat, akik szívesen támogatnák a könyvtár  információközvetítő 
szerepének fejlesztését, ajánlják fel adójuk 1%-át az alapítvány javára. 
Adószám: 19245948-1-18.                                                                                                                           
Rendezvény: 
Február 27. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
Március 5. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub 
Március 22. (péntek) 15.30 óra: A „Vörös pöttyös” az igazi! (A könyv-
sorozat iránt rajongók és érdeklődők találkozója.)

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

A Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház 2013-ban 
is megrendezi a hagyományos 
Művészeti Szemlét a kőszegi és 
városkörnyéki általános és kö-
zépiskolai tanulók részére. Az idei 
évben is a Jurisich Miklós Gim-
názium díszterme és a Béri Balog 
Ádám Általános Iskola tornacsar-
noka ad otthont a rendezvénynek.
A Művészeti Szemle időpontja:
• 2013. március 4. (hétfő) 
14.00 óra - alsó tagozat (JMG 
díszterme)
• 2013. március 5. (kedd) 
14.00 óra - felső tagozat (JMG 
díszterme)

• 2013. március 6. (szerda) 
14.00 óra - középiskola (JMG 
díszterme)
• 2013. március 7. (csütörtök) 
14.00 óra - tánc kategória – 
(Béri Balog Ádám Általános Iskola 
tornacsarnoka)

A Művészeti Szemlére azokat a 
gyerekeket várjuk, akik az isko-
lánként megrendezett elődöntő-
kön a legjobban szerepeltek. A 
rendezvényt 2013. március 14-én 
a legjobb produkciókból összeállí-
tott ünnepi gálaműsor zárja, mely 
egyben a Nemzeti Ünnep műsora 
is lesz.

Művészeti Szemle – felhívás

Kőszegi képek az Évában
Ha valaki megfordul vá-
rosunkban, biztosan ké-
szít felvételeket. Kősze-
get azonban a kőszegiek 
ismerik a legjobban. Tud-
ják ezt a lapszerkesztők 
is. Még novemberben ér-
kezett a felkérés: Az Éva 
Magazin februári számá-
hoz, az idegenforgalmi 
és programajánlóhoz 
készítsen képeket Gódor József! Az 
elküldött fotókat láthattuk mi is egy 
korábbi kiállításon augusztusban. A 

hét képből készült montázs „Az Al-
pokalja ékszerdoboza” illusztrációja-
ként jelent meg a folyóiratban. 
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Az 50 éves a Bersek
E sorok írója is az „Új iskolában” 
kezdte tanulmányait. Azóta sok-
sok évfolyam nebulói hagyták el 
a – ma már – Bersek József Több-
célú Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézmény (KIKI) Általános Iskola-
ként ismert intézményt. Ki ne vin-
né magával az egykori suli képét, 
egy-egy tanító néni jóságát? Most 
együtt emlékezhetünk az elmúlt 
évekre, együtt tiszteleghetünk az 
iskola és tanárai előtt.
Ötven éves alapítását ünnepli ebben 
az évben az iskola. Első jubileumi 
rendezvényük a 13. Bersek-bál volt. 
A 23 órakor kezdődő, nagy izgalom-
mal várt tanár-szülő közös megle-
petéstánc is az évfordulót idézte. 
A megemlékezések sorában a leg-
előkelőbb helyet a március 15-i 
iskolai ünnepély, és az azt követő 
esemény lesz. Kopjafát avatnak, 
vetítettképes bemutatót tartanak, 
miközben a Kőszegi dal (Itt élünk) 
is felcsendül. Az ünnepi alkalomra 
írt Tóthárpád-verset az egykori és 

jelenlegi diákok adják elő, és az is-
kola zászlójára felkerül a jubileumi 
szalag. Az ünnepi eseményen tud-
hatjuk meg, hogy kik lettek a vers-
és prózaíró verseny valamint a rajz-
verseny legjobbjai. Egyebek mellett 
lesz honismereti vetélkedő Bersek 
Józsefről és kőszegi kapcsolatairól, 
továbbá ötven órás sportmaraton, 
családi sportnap, osztályok közötti 
versenyek. Egykori tanárokat hív-
nak meg „Retro órákat” tartani, 
és az egykori diákok meghívását 
tervezik élménybeszámolókkal, 
bemutatókkal, de szerveznek ju-
talomkirándulást is a példamutató 
diákok számára.
Minden bizonnyal nagy örömet 
szerez majd az elismerés annak, 
aki a hagyományőrző szándékkal 
alapított kitüntetést, a „BERSEK 
JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT” 
c. plakettet megkaphatja. A díját-
adásra a tervek szerint a tanévzáró 
ünnepélyen kerülhet sor.

TáF

Teki ünnepe
A kőszegi Evangélikus Mezőgaz-
dasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium, a 
Teki végzős diákjainak emlékezetes 
marad 2012. december 7., mert ek-
kor tartottak szalagtűző ünnepséget.
A Dr. Nagy László EGYMI díszter-

mében Gergáczné Varga Andrea ta-
nárnő, mint a 12/A osztályfőnöke 
arról beszélt, hogy a szalag a múló 
diákévekre és a jövő feladataira 
emlékeztet. Az osztályfőnökök 74 
diáknak tűzték fel a kék szalagot. 
Tóth Ádám (12/A)  tanuló meg-
köszönte a törődést, a segítséget, 
amit a tanáraiktól kaptak, majd a 

diákok egy szép dallal is kifejezték 
az iskolához, a diákévekhez való 
kötödésüket. A Balog iskola torna-
termében megtartott bál a diákok 
nyitótáncával kezdődött, majd a 
végzősök a szüleikkel keringőztek. 
A hangulatot fokozták a tréfás, ér-
zelmi töltődésű filmetűdök, amivel 
a 12/A és a 12/B osztályosok a 
diákévek emlékeit idézték fel. 

Pályázat
A Dr. Nagy László EGYMI újabb 
innovációjának megvalósítása

A  TÁMOP- 3.1.7-11
/2-2011-0514 azo-
nosítószámú, a „Dr. 
Nagy László EGYMI 

referenciaértékű működésének ki-
alakítása” című pályázat keretében, 
– mint előminősített referencia-in-
tézmény – felkészült  a nevelési-ok-
tatási gyakorlatuk továbbadására, 
mellyel segíti más közoktatási in-
tézmények fejlesztő tevékenységét.
A felkészítést segítő pályázat ke-
retében 3 pedagógus mentor 
tanári képzésben, további 22 pe-
dagógus (tanár, vezető) képezte 

tovább magát a referencia-in-
tézményi szolgáltatás szervezeti 
fetételrendszerének kialakítása, a 
hálózati együttműködések meg-
szervezése, a PR tevékenységek 
megvalósítása érdekében. A pályá-
zat lehetőséget biztosított eszközök 
vásárlására, melyek hozzájárultak 
a szolgáltatások technikai színvo-
nalának emeléséhez.
Célkitűzésük, hogy referenciaintéz-
ményként folyamatosan és mind 
nagyobb kínálattal adaptálható 
mintákat nyújtson a hálózati tanu-
lási folyamathoz. Közreműködjön 
szakmai műhelyek tartalmi kínála-
tának megvalósításában és együtt-
működési lehetőséget biztosít a 
régió és a járás intézményeinek, 
melyek ellátásához adatbázisok ki-
építése van folyamatban.

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06 30/3246-357
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90 éve született Lóránt
Kilencven évvel ezelőtt született Lóránt Gyula, az Aranycsapat középhát-
védje, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, sikeres edző, 

városunk díszpolgára. Nevét viseli Kőszeg sporttelepe. 1981-ben Görög-
országban, a PAOK Szaloniki kispadján érte a halál. Németországban te-
mették el, de 2011. május 13-a óta hazai földben, a kőszegi temetőben 
nyugszik. Születésére emlékezve a Kőszegi SK, a kőszegi önkormányzat, 

a Halmay Zoltán Hagyo-
mányőrző Egyesület és az 
Aranycsapat Alapítvány 
képviselői koszorút helyez-
tek el és gyertyát gyújtottak 
a kápolna közelében emelt 
díszsírhelyen. A főhajtás 
után a Balog iskolában 
Jenkei Ede tartott vetített-
képes előadást a bajnok 
életéről. Az idősebbek fel-
idézték az Aranycsapat ko-
rát, a fiatalabbakhoz pedig 
az előadó személyes emlé-
kei hozták közelebb Lóránt 
Gyula személyét.
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Labdarúgás: Tavaszra várva
Nagyban készül a márciusi rajtra a Kőszegi SK labdarúgó csapata. 
Neudl Gábor edzőt kérdeztük: mi újság a csapat háza táján?

– Kiindulásként rövid helyzetértékelésre kérem, hogyan értékeli együt-
tese őszi teljesítményét?
– A csapat játéka már a rajtra összeállt védekezésben és támadásban 
egyaránt, s ez az eredményekben is megmutatkozott. Az őszi szezonban a 
legkevesebb gólt kaptuk, ami dicséri a védők játékát, és a csapat védeke-
zését. Mi adjuk az őszi szezon gólkirályát s a legtöbb gólt is mi rúgtuk. A 
helyzetek kihasználásában így is maradt hiányérzetem.
– Hogyan készülnek a bajnokság második körére?
– Heti 3-4 edzést tartunk és természetesen az edzőmeccsek sem marad-
hatnak ki a programból. A felkészülés kezdete óta az állóképességi mun-
kára helyeztem a hangsúlyt. Most is ez a legfontosabb. A formába hozás 
később következik. Az első edzőmérkőzést Szombathelyen a Király SzE el-
len 5:1-re nyerte a gárda. A tervezett ellenfelek: Rábapaty (Bükön, 2.7.), 
Újperint (Illés Akadémia, 2.10.), Lukácsháza (Bük, 2.16.), Balogunyom 
(Illés Akadémia, 2.17.), Zuberbach (Ausztria, Zuberbach, 2.24.). Körmend 
(Kőszeg, 3.6.). A felsorolásból kiderült, hogy aki kíváncsi, hogy meccshely-
zetben hol tart a felkészülés, annak idegenbe kell mennie. Az első hazai 
fellépés a Körmend elleni. 
– Miként viselik a játékosok a terhelést?
– A fiúk a kemény munka ellenére oldott, jó hangulatban dolgoznak.
– Változik-e a csapat összetétele?
– A keret magja változatlan maradt. Kisebb mozgás persze, mint minden 
átigazolási időszakban, most is volt: Horváth Ákos Lukácsházára távozott, 
Kovács Zsolt és Molnár Krisztián Ausztriából érkeztek.
– Mikor rajtol a tavaszi idény?
– Március 3-án Rumban kezdünk. Az első hazai bajnokira 9-dikéig kell 
várni. A Tanakajd látogat Kőszegre. (A Kőszegfalva ugyancsak 3-án kezd. 
Hazai pályán fogadja egyik közvetlen riválisát a Honvéd Sé SE-t. A Kőszeg 
II. csak 17-én áll csatasorba. Mindjárt igazi rangadóval nyitnak. A mögöt-
tük négy pont hátránnyal a második helyen álló Gencsapáti vendégeske-
dik Kőszegen. /a szerk. megj./)
– Milyen helyezéssel lenne elégedett a bajnokság végén?
– Szeretném, ha a csapat megőrizné pillanatnyi helyezését, vagyis célunk 
a bajnoki cím megszerzése.

Kosárlabda: Felzárkózás?
Második mérkőzésüket is megnyerték az új évben a Kőszegi SK kosár-
labdázói. A szombathelyi EPCOS ellen az első negyed végén elhúztak, s 
a második negyed közepére 10 pont fölé kúszott a különbség. Egy rö-
vidzárlat miatt pillanatok alatt elolvadt a biztosnak tűnő előny. 11:0-ás 
rohanással zárta az első félidőt az ellenfél. Kezdődhetett minden előlről. 
A kőszegiek szerencsére még egyszer nem adták meg az esélyt a fel-
zárkózásra. A végére csaknem 20 pontra nőtt a különbség a mérkőzést 
lélekben feladó szombathelyiek ellen. Az „őszi” sorozatból két, a rossz 
közlekedési helyzet miatt elhalasztott mérkőzés pótlásának még nincs 
dátuma. A KEMKO Celldömölk elleni parti nyerhetőnek tűnik, a Game 
Over ellen az ellenfél a mérkőzés esélyese. A hiányzó mérkőzések elle-
nére a második kör a bükiek ellen elkezdődik. Az élmezőny utolérése 
nehezen elképzelhető, de kiegyensúlyozott játékkal az 5-8. hely valame-
lyikére oda lehet érni.

Eredmények: EPCOS, Szombathely-Kőszegi SK 35:54 (8:14, 16:10, 
5:14, 6:16).

Asztalitenisz: Győzelem a rajton
Jól kezdődött a bajnokság második köre az NB III. Nyugat-dunántúli cso-
portjában a Kőszegi SK asztalitenisz csapatának. Az ősszel is legyőzött 
Győri Vertikál ellen idegenben is a kőszegiek örülhettek. A csapat új já-
tékosa Németh Gábor dr. három egyéni győzelemmel mutatkozott be és 
párosban is sikerrel járt. Fontos győzelmet ért el a KSK, hiszen az alsóház-
ban az egymás elleni eredmények dupla jelentőségűek. A második forduló 
kevésbé volt sikeres, ígaz az ellenfél a bajnoki címért is harcban álló Első 
Mosonmagyaróvári TE elleni vereség papírforma eredményt jelentett. Apró 
öröm, hogy idegenben kettővel több győzelmet ért el a csapat, mint az 
első, hazai mérkőzésen. Az erőviszonyokat jól mutatja, hogy a vendéglátók 
13 megnyert partiból 10-et 3:0-ra hoztak. A csapatból ezúttal hiányzott 
az előző fordulóban húzóember (új igazolás): dr. Németh.

Eredmények: Győri Vertikál SE-Kőszegi SK 8:10, Első Mosonmagya-
róvári TE-Kőszegi SK 13:5.
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DIÁksPOrT
Teremfutás
A 2007–2008-as tanévben egy elmaradt 
mezeifutás pótlására találta ki a Városi Diáksport 
Bizottság a teremfutó versenyt, melyen a Balog 
iskola csarnokában tehették próbára állóképes-
ségüket a benevezett tanulók. A sikeren felbuz-
dulva a következő években is megrendezték a 
többkörös futásokat. A verseny binyonyította, 
hogy önálló rendezvényként is életképes. Ja-
nuár végén ötödik alkalommal küzdöttek meg 
a fiatalok az 5-6-8-10 körös távokkal. Idén 
kisebb mezőnyök gyűltek össze, a vidéki isko-
lákat talán a hóhelyzet riasztotta el, de pörgő, 
jó hangulatú versenynek lehetett részese a 140 
célba érő sportoló. A Balog iskola kisajátította a 
dobogó tetejét, s az éremszerzésből is igencsak 
kivette a részét. A harminc dobogóra álló futó 
közül 24-en voltak az iskola tanulói. Az egyetlen 
vidéki versenyző (Tolnay iskola) ezüstéremmel 
büszkélkedhetett. Az Árpád-házi iskola termése 
egy ezüst, három bronz. A Berseknek most egy 
bronzérem jutott.

Győztesek (valamennyien a Balog iskolából, 
korcsoportonként növekvő sorrendben) Iker 
Natália, Nagy Petra, Hanák Rebeka, Pillisz 
Réka, Maszlov Rebeka, Béres Milán, Maitz 
Gergő, Németh Márk, Nemes Bálint, Németh 
Dániel.

Teremlabdarúgás Diákolimpia
A IV. korcsoportos teremlabdarúgás-futsal di-
ákolimpia, idő szorításában megrendezett kör-
zeti bajnokságán a benevezett csapatok közül a 
Bersek és a Balog iskola vett részt. A belvárosi 
iskola 3:0-lal vívta ki a körzeti bajnoki címet.
A megyei döntőn mindkét csapat sikerrel vette 
az első akadályt, s a legjobb négy közé kerültek. 
A döntőbe nem jutottak be, a bronzéremért egy-
mással mérkőztek. Ezúttal is a Bersek győzött. 
3:1-gyel ért fel a dobogóra. Az első két helyen 
a szombathelyi Zrínyi iskola illetve a Szentgott-
hárd végzett.

Birkózás Dorogon
23 egyesület 150 versenyzője lépett birkózó 
szőnyegre Dorogon, a Dunántúli Területi Birkózó 
Versenyen. A kőszegiek két ezüst és egy bronz-
érmet értek el.

Eredmények: diák/2 korcsoport 35 kg 2. 
Polák Szabolcs, diák/1 korcsoport 50 kg 2. 
Bokor Máté, 42 kg 3. Francsics Erik.

Úszás diákolimpia
A kőszegi iskolák tisztességgel helytálltak a 
szombathelyi fedettben rendezett megyei úszó 

diákolimpián, annak ellenére, hogy helyben 
nem készülhettek a megmérettetésre, hiszen a 
Kőszegi Gyógyterápiás Úszoda hosszú karban-

tartás után csak néhány hete fogad újra láto-
gatókat. Az alsó tagozatosoknál az Árpád-házi 
iskola és Balog iskola diákjai a középmezőny-
ben végeztek. A felső tagozatosoknál érmeknek 
is örülhetett a kőszegi társaság. Meiler Flórián 
a Bersekből győzelmet is ünnepelhetett. A vál-
tókban egyeduralkodó volt a Bersek iskola. A 
Jurisich gimnáziumnak a Marton testvérek hoz-
tak érmeket: 100 háton állhattak dobogóra.

Kőszegi érmesek: „A” kategória (iga-
zoltak) III. korcsoport 100 hát 2. Pillisz 
Réka/BA 1:47,97, 100 gyors 3. Varga Kitti/
BE 1:26,53, 100 pillangó 2. Varga Kitti/BE 
1:58,01. IV. kcs. 100 hát 2. Németh Bálint/
BA 1:12,83, 100 pillangó 2. Németh Bálint/
BA 1:06,13. V-VI. kcs. 100 hát 2. Marton 
Levente(JMG 1:34,99, 3. Marton Csaba/JMG 
1:53,34. „B” kategória (amatőrök) III. kcs. 
100 gyors 1. Meiler Flórián/BE 1:23,8, 100 
hát 2. Meiler Flórián 1:46,06. 4x50 fiú gyors 
váltó 1. Bersek 2:40,07, 4x50 leány gyors 
váltó 1. Bersek 2:54,13. IV. korcsoport 
4x50 fiú gyors váltó 1. Bersek 2:35,0, 4x50 
leány gyors váltó 1. Bersek 2:42,28.

Amatőr röplabda
A korábbi években általában négycsapatos fiú 
amatőr (nem igazolt játékosok) röplabda diák-
olimpia öt iskolára bővült. Az előző évek baj-
noka, a Jurisich gimnázium – a háromcsapatos 
megyei döntőbe – oda-visszavágós mérkőzése-
ken, a sárvári Tinódi gimnázium ellen biztosítot-
ta a helyét. A sárvári, két játszmában kiharcolt 
biztos győzelem (Tinódi gimnázium-Jurisich 
gimnázium 0:2 /18:25, 16:25/) után a kőszegi 
visszavágó is hasonló forgatókönyv szerint zaj-
lott (Jurisich-Tinódi 2:0 /19:25, 15:25/).
A megyei döntőn nem adták ingyen a sikert, de 
végül, 2009 óta megszakítás nélkül, sorrendben 
ötödször is a Jurisich lett a megye amatőr röp-
labda diákolimpiai bajnoka. A Kanizsai gimnázi-
um ellen szettet nem veszítettek a kőszegiek, de 
nagyon szoros játszmákban vívták ki a győzel-

met (JMG-KDG 2:0 /25:22, 25:23/). A Bolyai 
gimnázium komolyan ráijesztett a JMG-re: az 
első játszmában 12:2-re is vezettek, de a végén 
itt is a Jurisich győzött (JMG-Bolyai 2:0 /25:20, 
25:23/).

Nightball-Mini siker
Szombathelyen a Nightball éjszakai kosárlabda 
streetball tornán először írták ki 17 év alatti-
aknak a Nightball Minit. A Jurisich gimnázium 
négy diákja JMG néven indult, s a Széles Balázs, 
Csonka Attila, Kiss Erik és Koroknai Richárd al-
kotta egység az öt benevezett csapat versenyé-
ben, valamennyi mérkőzését megnyerve az élen 
végzett.

A Coloniáé
a Farsang Kupa
A háromnaposra tervezett Balog-Farsang Kupa 
felnőtt teremlabdarúgó torna programját felül-
írta a rendkívüli időjárás. A január 18-i mérkő-
zéseket a hóhelyzet miatt át kellett szervezni. 
Szerencsére a csapatok nem ijedtek meg: a 
húsz benevezettből, tizenhat részt vett a küz-
delmekben. A hiányzó csapatok időben jelezték 
távolmaradásukat, így 19-én fennakadás nélkül 
zajlottak a küzdelmek. A döntőbe jutásért nagy 
küzdelmet vívott a négy állva maradt csapat. A 
Colonia 5:1-re győzött az eredmény után futó 
Steva ellen, az SV Bierbauch és az XY a rendes 
játékidőben 2:2-re végzett. A Bierbauch bünte-
tőkkel jutott döntőbe, ahol férfias küzdelemben 
megismétlődött a 2:2, de a hetesek a Colonia 
sikerét és kupagyőzelmét hozták. A győztes csa-
pat: Miklós Milán, Cseresznyák Kristóf, Kalmár 
Krisztián, Kovács Zsolt, Szép Ádám, Gecse Lász-
ló, Györffy Roland, Kiricsi Dániel, Varga Gábor.

Buntstift siker Bükön
Az új év egyik első teremtornája a büki Szélesy 
József Emléktorna. Az évek óta együtt készülő, 
játszó Buntstift (Balogh-állvány Buntstift FC) itt 
is győzelemre tört. Nem kellett csalódniuk, bár a 
csoportkörben megszenvedtek a továbbjutásért. 
Az elődöntőt 4:2-re hozták a döntőben 2:1-re 
diadalmaskodtak. Nagyon sikeres téli „szezont” 
futottak. Hat tornából ötön ők emelhették ma-
gasba a győzelmi kupát. Valamennyi Vas megyei 
tornájukat bajnokként zárták. A tornán indult 
még a kőszegi focistákból álló „Söröskupak 
Tolnay vendéglő” fantázianevű csapat. Csoport-
jukból a második helyen jutottak a középdön-
tőbe. Megelőzték az NB III-as Répcelakot és a 
torna tavalyi bronzérmesét. A középszakaszból 
50 %-os mérleggel búcsúztak.

-haniti



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 2 . S ZÁM   2013 . FEBRUÁR  14 . 

24

M
O

ZAIK

Egyebek – tarkán
A Bersek iskola ötven éve alatt 
sok élmény halmozódott fel, az is, 
amiről az egyik szülő beszélt.  Gyer-
meke a cserekapcsolat jegyében 
Mödlingbe készült, ezért felvették a 
kapcsolatot a fogadó szülőkkel, és 
többször telefonon beszéltek egy-
mással. Aztán a kőszegi gyermek 
beteg lett, ezért a szülők úgy dön-
töttek, hogy később autóval viszik 
ki a testvérvárosba. Ezt is közölni 
akarták a fogadókkal, de nem vette 
fel senki a telefont, és nem érke-
zett visszahívás sem. Az érthetetlen 
helyzet feszültséget okozott. Az is-
kolai hírláncon jött vissza a válasz, 
miszerint a fogadó szülők kislányát 
súlyos betegség érte. A kőszegi di-
ákot felgyógyulása után a szülei 
kivitték egy másik, négy gyermekes 
családhoz. Viszont nem volt bátor-
ságuk megkeresni az első családot, 
a kislányt vagy annak a szüleit. Jó-
kívánságaikat, aggodalmukat egy 
plüssmaci – mödlingi iskolában való 
– átadásával jelezték. Sok nappal 
később érkezett meg a visszahívó 
telefon, amikor a beteg gyermek 
jobbulásáról, de nem a meggyógy-
ulásról kaptak tájékoztatást. 
Változások.  – Kőszeg belvárosá-
ban egy korábbi bankfiók belső fala-
it bontják, időnként a gipszkartonok 
hevernek a földön, a bejáratnál. A 
bontást építkezés követi. Információt 
kaptunk arról, hogy itt majdan „tej-
bár” működik. Azt is tudjuk, hogy egy 
közeli „szolgáltató” költözik ide. – A 
Jurisics téren az egykori Hermann 
kristály felirat lassan eltűnik. Belül-
ről megkezdődött a bontás, amely az 
építkezés első szakasza. Úgy tudjuk, 
hogy itt egy speciális szolgáltatást 
nyújtó vendéglátó egység nyílik. Ha 
igaz, akkor tavasszal.
Egyik olvasó, jól öltözött, koro-
sodó asszony arra kért meg, ami-
kor a Fő téren találkoztunk, hogy 
segítsek neki visszarakni a helyére 

az összekupacolt padokat. A három 
padot visszatettük a „karácsonyfa” 
mellé, ahonnét korábban elvitték. 
Abszolút érthetetlen az is: miért kell 
a Fő téren, a szerviz út mellől el-
távolítani a padokat, autóval behaj-
tani a gránitköves területre, hiszen 
az nem közlekedési, nem rakodási 
terület. Egyik alkalommal többen 
láttuk, hogy a szervizúton való jog-
talan megállás sok pénzbe került.
„Egy kőszegi lakos” hamis hírt 
adott közre a kuruc.info weboldalon 
február 1-én. A hamis hírt valódi-
ként tálalták, és két órán belül meg-
jelent a város honlapján, az interak-
tív rovatban a következő mondattal: 
„Tévét lopott a … a kőszegi Penny-
ből – gyakorlatilag a fél várost 
végigfosztotta.” A www.koszeg.hu 
weboldalról a megadott netes útirá-
nyon haladva a következő mondatra 
lehet rátalálni: „Legutóbb a Penny 
Marketből lopott el egy televíziót (!), 
amelyet a rendőrség a házkutatás 
során meg is talált a  … lakásán.” 
A „hír” felkeltette az érdeklődést, 
különösen amiatt, miként lehet a 
Penny-ből észrevétlenül kisétálni 
egy TV-vel, mert egy ilyen készülék 
nagyobb a gyufásdoboznál. A „netes 
hír szerint” a TV lopása fél éven belül 
történt, és rögzítve lett az is, hogy a 
lopott tárgyat a „rendőrség a házku-
tatás során meg is találta…”. Ha a 
rendőrség megtalálta, akkor ők tud-
nak róla, ezért kértünk információt a 
szóvivőtől, aki a következő választ 
adta: „Nincs tudomásunk arról, hogy 
a Kőszegi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén az elmúlt hat hó-
napban történt volna olyan jogsértés, 
amelynek során televíziókészüléket 
tulajdonítottak volna el valamelyik 
áruházból.” Ezek alapján az „egy 
kőszegi lakos” által leírt további 
információk valódiságáról nem tet-
tünk fel kérdést a hatóság felé. 

Kámán Z


