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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

FOKRÓL FOKRA

Pünkösdkor, június 8-án biztosan 
megszólalnak a Jézus Szíve Plébá-
niatemplom harangjai abból az al-
kalomból is, hogy addigra elkészül az 
új templomlépcső, amely a Fő tér át-
építésekor nem újult meg. Az elmúlt 
év májusában tették közzé, hogy a 
Kőszegi Plébánia Hivatal négymillió 
forintot nyert pályázaton erre a célra. 
Az önkormányzat 2013-ban négy-
millió forinttal, most február 27-én 
további egymillió forinttal támogatta 
az építést azért, hogy a munkát el 
lehessen kezdeni. A beruházás pénz-
ügyi alapjait az egyházmegye és a 
kőszegi plébánia biztosítja, hiszen az 
összes költség 18 millió Ft. A lépcső 
romos állapota, a balesetveszélyes-
sége miatt indokolt az újjáépítés. A 
felvételünk az utolsó alkalmak egyi-
kén készült, amikor a szentmise után 
a régi töredezett lépcsőn léptek ki a 
templomból a hívők.
A kőszegi cég, a Szárnyasép Kft. már-
cius 12-én vette át a munkaterületet. 
Az építés tervezésekor figyelembe 
vették azokat az elvárásokat, a jogos 
igényeket, amelyek a testületi ülésen 
elhangzottak. Minden biztonsági in-
tézkedést megtesznek azért, hogy a 
munkagépek, a gépjárművek ne okoz-
zanak környezeti kárt. Március végén 
elszállítják a két oldalt lévő oszlopo-
kat, korlátokat, amelyeket a felújítást 
követően visszaépítenek. április első 
napjaitól mindent lebontanak, majd 
betonból építik meg az aljzatot. A 
lépcsőfokok járófelülete előre gyártott 
betonlapokból készül el, ugyanígy a 
templom bejárata előtti terület is. Az 
építők kérik a templomba igyekvő kő-
szegiek, és az arra járók megértését, 
különösen április első két hetében, az 
átmenetileg kialakuló közlekedési ne-
hézségek miatt.

Írta és fényképezte: Kámán Z.

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM
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Kezdődik az építkezés

www.sopronbank.huf

Gondoskodó
Forint betét

A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés 
nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. 
A betéti szerzõdés további szerzõdési 
feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank 
Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általános 
Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja.
Az akció visszavonásig érvényes. Tovább 
részletekrõl érdeklõdjön bankfiókjainkban!

5,00%
EBKM 5,00%

1,00%  2,00%  3,50%  5,00%
A teljes futamidôre: EBKM 2,83%

2 hónapos
futamidejû
betétrész kamatlába

2 éves betétrész kamatlába  
a kétéves maximális futamidô egyes féléveiben

A nem akciós betéti kamat jelenleg:
2 hónapos futamidôre 1,40%, EBKM: 1,40%

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

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

vasi A+B Építész Iroda Kkt.
Szombathely,

Gyõzelem u. 1/F

Tel.:
+36-94/326-618

levélcím:
Szombately, Gyõzelem u. 1/F

9700.

felelõs építész tervezõ:
Takácsné Knizner Beáta
okl. építészmérnök É-18-0179/13

EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE - ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
KÕSZEG   HRSZ.: 2975/92

2012. december

építtetõ:
Kõszeg Város Önkormányzata
9730 Kõszeg, Jurisics Miklós tér 8.

LÁTVÁNY

Február 27-én az egészségház 
építésére kiírt pályázat nyílt közbe-
szerzési eljárás eredményét hirdet-
te ki a képviselő-testület. A legjobb 
ajánlatot – közösen a Z-Pannon 
Kft.-vel – a ZáÉV Zrt. adta. Ez az 
ajánlat a bíráló bizottságtól – még 
a képviselők döntése előtt – a ma-
ximum 100 pontot kapta. Az épí-
tésre vonatkozó ajánlati ár nettó 
összege 231 800 000 Ft. Huber 
László polgármester szerint „külön 
öröm, hogy az ajánlati ár belefér a 
város rendelkezésére álló pénzügyi 

keretbe. A többi ajánlat-
tevő ezen összeg felett 
vállalta volna az építést. 
Ha ők nyertek volna, ak-
kor nem lenne elegendő 
pénz a beruházás meg-
valósításához”. 
A városvezető – dr. 
Mátrai István kérdésé-
re – elmondta, hogy a 
beruházás összege nem 
tartalmazza buszmegálló építését, 
azt tehát egy másik projekt kere-
tén belül kell megoldani. A város 

fejlesztése ezen a területen lehet-
séges, hiszen itt áll rendelkezésre 
ilyen célra felhasználható terület. 
Keszei Balázs arról beszélt, hogy 
ugyanez a cégcsoport végezte el a 
gimnázium kollégiumának felújítá-
sát is az elmúlt évben. Ez alapján 
„azt remélem, és személy szerint 

biztos vagyok ben-
ne, hogy szigorú 
műszaki ellenőrrel 
ez a cégcsoport jó 
minőségi munkát 
tud végezni”. 
A műszaki ellenőri 
feladatok elvég-
zésére a kőszegi 
Kőberterv Mérnöki 
Kft.-t bízták meg a 
képviselők a januári 
testületi ülésen. A 
nyertes pályázó az 

építés tervezett szeptemberi befe-
jezésnél korábbi teljesítést ígért.
Az építésről szóló szerződést már-
cius 13-án Huber László polgár-
mester és a nyertes kivitelező cég 
képviselője Boros László (a képen)
írta alá.

KZ

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: április 2.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: március 19., április 16.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 9.

DR. NAGY EDINA aljegyző: március 26., április 23.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

KISS ZOLTÁN a 3. sz. választókerület képviselője 
március 20-án (csütörtökön) 16.30–18 óra között tart fogadóórát.

KISS PÉTER a 4. sz. választókerület képviselője 
március 24-én (hétfőn) 16–17 óra között tart fogadóórát.

GICZY JÓZSEF képviselő 
március 26-án (szerdán) 16–17 óra között tart fogadóórát.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
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gő költségeiket megtérítik. Az értéktárba történő 
felvételről szóló javaslatot a testület vizsgálja 
meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypót-
lásra szólítja fel. Ilyen javaslatot bárki tehet, az 
értéktárba történő felvételről a nyilvánosság is 
tudomást szerez.
Az elmúlt év októberében lezajlott testületi 
ülésen Básthy Béla kérte, hogy mielőbb kerül-
jön a becsületkassza a települési értéktárba. Az 

indoklás szerint azért, 
mert ez kizárólag 
kőszegi hagyomány, 
érték, amely nem-
csak tárgyi öröksé-
get, hanem szellemi 
értéket is képvisel, a 
város szempontjából 
jelentős a marketing 
értéke.
(rocco Turi olasz szo-
ciológus, aki bejárta 
Kőszeget is, érdekes 
írást tett közzé a 
becsületkasszáról a 
következő honlapon: 
www.szhely.it/hu/17_
mercato.html.)
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Tavaszi Strauss Napok
2014. március 10–22.
Ford Fiesta Trend 1.25 82 LE 5 ajtós
3 klíma  3 CD MP3 2.760.000 Ft*

Ford B-MAX Trend 1.0 100 LE
3 klíma  3 CD MP3  3 metálfény
3.369.000 Ft*

Ford Focus Ambiente 
1.6VCT 100 LE
3 klíma  3 metálfény
3.448.000 Ft*

* Az ajánlatok érvényesek 2014.03.01-03.31 – ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,1-5,9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 119-136 g/km. Az ajánlatok Ford Credit Bónusz finanszírozással készültek. A készpénzes
vásárlás esetén érvényes kedvezményes árból Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén további kedvezményt adunk: Ford Fiesta: 478.600 Ft, B-MAX: 510.350 Ft, Focus, C-MAX, Mondeo, Kuga: 542.100 Ft. A Ford Credit Bónusz finanszírozás kizárólag zárt végű
pénzügyi lízing formában elérhető, forint vagy euro alapon. A legkisebb finanszírozott összeg: 600 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2014 március 1. és március  31. között és a készlet erejéig érvényes. Referencia
THM euró alapon 14,21% - 21,11%, amely 2.000.000 Ft finanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik, a feltételek változása
esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetések tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a
kiajánlott típussal, felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi  hivatalos márkafinanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja.

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEK 
Ford Credit Bónusz Finanszírozással!

Az értéktár és a becsületkassza
Kormányzati szándékok szerint meg kell őrizni, 
össze kell gyűjteni a nemzet különböző kultu-
rális vagy hagyományokhoz kötött értékeit. 
Kormányrendelet rendelkezik a megőrzendő 
értékek számára létrehozandó különböző szin-
tű értéktárakról. A rendszer a települési érték-
táraktól kezdődően a megyei, illetve ágazati 
és tájegységi értéktárakon keresztül egészen a 
Magyar Értéktárig és a Hungarikumok Gyűjte-
ményéig tart.
Az elmúlt évben október 30-án 
a képviselők arról döntöttek, 
hogy a települési értéktár szer-
vezeti-működtetés feladataival 
a Kőszegi Városi Múzeumot 
bízzák meg. Most február 27-
én a múzeum által elkészített 
a „Kőszegi Települési Értéktár 
Testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatát” tárgyalták a kép-
viselők. 
Az Értéktár Testület három fő-
vel – dr. Tóth László, Pócza 
Zoltán, révész József – kezdi 
meg működését, amely később 
öt főre bővül. A munkájukat 
tiszteletdíj nélkül végzik, de a 
feladatuk ellátásával összefüg-

A levéltár 
„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fiókle-
véltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, 
Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 
nagyságú raktárhelyiséget.”
Ezt a döntést a képviselők több év óta rendsze-
rint meghozzák. A helyiség használatba adása 
azért is fontos, mert itt őrzik a Kőszeg város tör-
ténelmével kapcsolatos iratanyagot, tehát ez a 
város érdeke. Erről nem vitáztak a képviselők. 
Arról sem volt vita, csak egyetértés és döntés, 
hogy a fióklevéltár legalább negyedévente kö-
zöljön a város múltjával kapcsolatos helytör-
téneti, ismeretterjesztő cikkeket az ingyenes 
raktárhasználat ellentételezéseként a Kőszeg és 
Vidéke újságban.  
Ez utóbbit – a múlt évi véleményét ismételve 
– Keszei Balázs vetette fel, de korábban nem 
volt reagálás sem a szerkesztőség, sem pedig 
a levéltár részéről. Indoklásként hangzott el, 
hogy a levéltártól ne csak tudományos jellegű 
írások szülessenek, amit csak a szaközönség ol-
vas, hanem közérdekű, Kőszeg múltját, kőszegi 
érdekességeket jelző cikkek jelenjenek meg az 
újságban. Majd a következőképpen fogalmazott: 
„Azt gondolom, hogy az ingyenes teremátadás 
mellett ez egy csekély kérés, amely Kőszeg szel-
lemi életének gazdagítását is segítheti.”  



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZáM   2014 . Márc IuS  18 .  

4

„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Az utóbbi időben többször írtam a 
pénzügyi helyzetről, városunk to-
vábbi fejlődési lehetőségéről. Most 
olyan témával foglalkoznék, mely 
nagyon közel áll a szívemhez. Ne-
vezetesen az idősek megbecsülésé-

vel, mert egy egész élet bölcsessége 
és sok-sok munka van mögöttük. 
Éppen ezért tartottam fontosnak 
bevezetni öt évvel ezelőtt azt, hogy 
köszöntsem születésnapjukon a ma-
gas kort megélt kőszegieket. Ez na-
gyon sokszor személyesen történik, 
mely alkalmak számomra óriási él-
ményt, örömet szereznek. Jó látni a 
szépkorúak meghatottságát, örömét 
és azt, hogy legtöbb esetben a csa-
ládtagok, illetve idősek otthonában 
a lakótársak szeretete veszi körül 
az ünnepeltet, és időnként szívhez 
szóló műsorral kedveskednek a ná-
luk jóval idősebbnek. A köszöntés, a 
jókívánságok mellett általában át-
adom a Miniszterelnök úr emléklap-
ját is, melyben meleg szavakkal szól 
az ünnepelthez, akinek az életkora 
számának megfelelő (a 90. évtől) 
összeget is kiutal a Kormány.
ugyancsak az idősek megbecsülése 
és tisztelete indított arra 2007-ben, 
hogy javasoljam az Idősügyi Tanács 
létrehozását. A nyugdíjas, idősebb 
generáció nagyon fontos szerepet 
tölt be Kőszeg társadalmi, kulturá-
lis életében is, hiszen vagy fél tucat 
szervezetbe, egyesületbe tömörülve, 
nagyon aktív életet élnek, segítik a 
városi programok sikeres megvaló-
sulását is. Ezért is, és az életükben 
elvégzett munkájuk miatt is hálás 
köszönet és megbecsülés illeti a 
köztünk, velünk élő idősebb embe-
reket. Adjon az Isten jó egészséget 
és hosszú életet mindnyájuknak!

Huber László polgármester
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A karácsonyfa égetésről
Többé nem adható ki engedély ka-
rácsonyfa égetésére, mert a képvi-
selők február 27-én így döntöttek. 
Az indoklás szerint „a közterület 
helyreállítását a kérelmező nem az 
engedélyben foglaltaknak megfe-
lelően teljesítette”.  Arról is döntöt-
tek, hogy „a képviselő-testület fel-
kéri a Kőszegi Városüzemeltető és 
Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. igazgatóját, hogy a jövőben 
a karácsonyi időszak után össze-
gyűjtött fenyőfák rendeltetésüknek 
megfelelően a hulladékudvarba 
kerüljenek elszállításra, és haszno-
sításuk, feldolgozásuk ott történjen 
meg.”
A testületi ülésen jelenlévő Össze-
fogás Kőszegért Egyesület vezetője 
elismerte, hogy az égetési maradék 
eltakarítását – technikai okoknál 
fogva, a nedves talaj miatt – nem 
tudták elvégezni, de ígérte, hogy a 
jövőben ez nem fordul elő. Egyben 
kérte, hogy legyen az égetésre ez-
után is lehetőség, hiszen „ez egy 
olyan program, amit várnak a gye-
rekek, a szülők is”. Dr. Mátrai István 

azt javasolta az elnöknek, hogy in-
kább más programot szervezzen az 
egyesület, a gyerekeket ne tanítsák 
meg az égetésre. Emellett sokan 
nem szeretik a füstöt, amely kör-
nyezetvédelmi problémát is jelent.
Keszei Balázs szerint „a legsúlyo-
sabb az, hogy gyerekeknek szól a 
karácsonyfa égetése”. Majd így fo-
galmazott: „Ha valakik nem tudják, 
hogy ez nem érték, akkor valakinek 
azt meg kell mondani, hogy ezt 
nem lehet csinálni.” A döntés elő-
zetes indoklásaként Giczy József 
elmondta: „Iszonyú szégyennek 
érzem azt, hogy „Kőszeg város ka-
rácsonyfa búcsúztatója” program 
bekerült az országos médiába. Tud-
juk, hogy a karácsony valaminek az 
ünnepe, egy szimbólum. Ezt ilyen 
módon nem lehet meggyalázni egy 
ünnepség keretében, ugyanúgy, 
mint ahogy más vallásszimbólumot 
sem lehetne meggyalázni. Ne ez le-
gyen a való világ! Kulturált módon 
be lehet gyűjteni a karácsonyfákat, 
majd hasznosítani.”

KZ

A királyok és 
a Keresztkút
„A királyok forognak a sírlyukban” 
– a nyelvtanilag hibás mondat a 
Királyvölgy egyik pontján olvasha-
tó, talán arra utalva, hogy az egy-
kori, mára romos épület, étterem 
szebb napokat is látott. Ez a terület 
a város életének egyik központja 
volt még a nyolcvanas években is. 
Változhat a helyzet, hiszen a képvi-
selők a következő döntést hozták: 
„Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete eladja a kősze-
gi, 3657/5 hrsz. számú 2276 m2 
nagyságú ingatlant a kérelmező 
ABIc Kft. részére az ingatlanfor-
galmi értékbecslésben szereplő 
10 925 000 Ft+áFA vételáron.”
A 2009. évi rendezési Terv mó-
dosítását követően a telekalakítási 
munkákat elvégezték, de akkor az 
eladás nem történt meg, mert a ké-
relmező 2010 októberében vissza-
vonta a szándékát. A mostani dön-
tés vitájában Giczy József azt kérte, 
hogy kapcsolódjon a terület értéke-
sítéséhez építésre vonatkozó határ-
idő is, hiszen nyilvánvaló, hogy a 
vevőnek van beruházási szándéka. 
Huber László polgármester szerint 
erre a testületnek nincs lehetősége, 
csak az eladásról vagy a nemleges 
válaszról dönthet. Mindezt kiegé-
szítve elmondta, hogy olyan cég 
akarja megvásárolni a Királyvölgy 
egyik részét, amely turisztikai be-

ruházások területén sokat tett a 
városért. Ezeket minden városlakó 
ismerheti, ilyen centrum az Írottkő 
Hotel, a Postamúzeum, a csónaká-
zótó melletti, átvett majd fejlesztett 
centrum, és a hegyi paradicsom, a 
Keresztkút-II-ön kialakított turisz-
tikai központ (az egykori határőr 
bázis helyén).  

KZ
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Tények: hitel már nincs – fejlesztés lesz
Március 7-én Huber László polgár-
mester sajtótájékoztatón ismertette 
az önkormányzat költségvetésének 
fontosabb adatait. A megfogal-
mazása szerint optimizmusra ad-
nak okot a 2014. évre vonatkozó 
számok, több, régen várt fejlesztés 
valósulhat meg. Erre a célra idén 
az önkormányzat 648 millió Ft-ot 
fordíthat, a városlakók által fizetett 
kommunális adó kétezer forinttal 
csökken. Kőszeg életében fontos 
szerepet játszó civil szervezetek 
támogatása 20%-kal emel-
kedik, a sportolók – KSE, 
Kőszegfalvi SE, Fitt Boksz 
Klub – 15,14 millió Ft-ot 
fordíthatnak a működésük-
re. Az Írottkő Naturparkért 
Egyesület, mint a város tu-
rizmusának fontos szereplő-
je 10,582 millió Ft összegű 
önkormányzati támogatással 
kezdhette el az új évet. Kü-
lönösen fontos számadat 
az, hogy február 28-tól a 
városnak nincs adósságállo-
mánya, mert a kormány azt 

átvállalta. A költségvetési koncep-
cióban – 2013 októberében – a 
hiteltörlesztésre még 14,4 millió 
Ft-ot terveztek, mivel mostantól 
nincs hitele a városnak, ezért ezt a 
pénzt a városlakók javára fordítja 
az önkormányzat.
A mostani költségvetési adatok 
összehasonlítása okán Huber Lász-
ló polgármester visszatekintett a 
2006-os esztendőre, amikor a város 
először nem kapta meg az ÖNHIKI 
támogatást, illetve a megelőzően 

folyósított összeget is vissza kellett 
fizetni. A 2006 őszen megválasztott 
képviselő-testületnek kellett felvál-
lalni a költségvetés strukturális át-
alakítását, így a következő évben a 
működési költségek közel 30%-os 
csökkentését. A kényszerűség okán 
az intézmények felvállalták a part-
nerséget, amiért a városvezető utó-
lag is kifejezte köszönetét. A 2008-
as esztendőtől várható fejlesztések 
miatt a képviselő-testület 500 
millió Ft értékű, svájci frank alapú 

kötvényt bocsá-
tott ki, mini-
málisan annyit, 
amely akkor 
lehetséges volt.  
A polgármester 
kiemelte, hogy 
ezt az összeget 
az önkormány-
zat kizárólag 
Kőszeg fejlesz-
tésére fordította, 
szem előtt tart-
va a városlakók 
érdekeit. Ennek 
a kötvénynek 

és a hiteleknek a fennmaradó ré-
szét vállalta át a kormány február 
28-án. A megelőző évben pedig a 
70%-át.
A 2008-ban kezdődő gazdasá-
gi válság a következő két évben 
erősen éreztette negatív hatását 
a város pénzügyi helyzetére. Az 
intézmények működtetése által 
okozott költségvetési hiányt egyre 
nehezebb volt vagyonhasznosítás-
ból pótolni, hiszen az értékesíthe-
tő ingatlanok száma csökkent, és 
kisebb lett a vásárlási szándék is. 
Az önkormányzat által önként vál-
lalt feladatokat minimális szinten 
tudta az önkormányzat teljesíteni 
a 2011–12. években. Majd 2012. 
év végén megérkezett a kormány 
350 millió Ft támogatása. Óriási 
segítség volt ez a kormány részéről 
az önkormányzat, Kőszeg lakos-
ságának irányába. A 2014 évben 
megvalósuló 648 millió Ft értékű 
fejlesztések pénzügyi alapját a 
2013 decemberében a kormány 
által, két tételben átadott 347 mil-
lió Ft biztosítja. 
„Az egészségház megépítésére pá-
lyáztunk, és nyertünk 200 millió Ft-

ot, de ez nem fedezte a beruházás 
teljes összegét. Ehhez volt szükség 
a kormány pénzügyi segítségére is” 
– mondta a polgármester.
ugyancsak ebből a pénzből oldódik 
meg a dr. Ambró Gyula utca talajvíz 
elvezetésének a problémája, illetve 
– a most már véghelyzetben lévő 
– Kiss János utcai Malomárok-híd 
felújítása (36 MFt). A városvezető 
szerint ez utóbbi munkát a nyá-
ri időszakban végzik el, amikor az 
építkezés kevésbé akadályozza a Dr. 
Nagy László EGYMI tevékenységét.
Az önkormányzat 2014-ben 1,568 
milliárd Ft-ot fordít a város működ-
tetésére. Ebből a központilag sza-
bályozott állami támogatások ösz-
szege 770 millió Ft. A városban az 
intézményi feladatok – az óvodák, a 
Szociális Gondozási Központ, a tár-
sulásban ellátott diákétkeztetés, és 
az átadott köznevelési intézmények 
működtetési feladatainak – ellátá-
sára az önkormányzat 2014-ben 
527 millió Ft-ot fordít. Huber Lász-
ló arról is beszélt, hogy a város szá-
mára pénzügyi előnyökkel járt az, 
hogy az államnak az önkormányzat 
átadta az iskolák működtetését és 
fenntartását. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a fejlesztési tervek megha-
tározásánál számba kellett venni 
a rendelkezésre álló pénzügyi for-
rásokat, ugyanakkor a költségvetés 
egyensúlyának biztosítása elsőren-
dű feladat. 
A következő fejlesztések részei az 
idei költségvetésnek:
A Bersek József utcában kiépítik a 
közvilágítást, felújítják a közteme-
tő ravatalozóját 4 MFt-ért, az új 
egészségház építésére a közművek 
kiépítésével együtt 326,89 millió 
Ft az előirányzott pénzösszeg. A 
Jurisics-vár turisztikai fejlesztésére 
– külső várudvar felújítása, csapa-
dékvíz elvezetése – 96,4 MFt-ot, 
míg a Balog iskola járda, illetve 
közösségi tér megújítására 4,3 
millió Ft-ot fordít az önkormányzat. 
Most már halaszthatatlan feladattá 
vált tíz millió Ft-ért a Polgármesteri 
Hivatal tetőfelújítása a beázások 
miatt. A hosszú távú fejlesztés fon-
tos része az ipari park kialakítása a 
Horvátzsidány felé vezető út mel-
lett, amelyre 10,1 MFt-ot fordít a 
város. A polgármester tájékoztatá-
sa szerint ez a folyamat jó ütemben 
halad előre. 

Kámán Z

kötvényt bocsá-
tott ki, mini-
málisan annyit, 
amely akkor 
lehetséges volt.  
A polgármester 
kiemelte, hogy 
ezt az összeget 
az önkormány-
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szédos Ausztria szinte minden tartományában, 
de megfordultunk Németországban, Svájcban 
és Dániában is. A zenekar hatalmas színpadi 
rutinra tett szert. Többórás nép- és slágerzenei 
anyaggal rendelkezünk eredeti interpretálásban, 
ami azt jelenti, hogy Ausztriában minden dialek-
tusban énekelünk nagy sikerrel.
– Kilépéseddel nem a zenélésnek fordítottál 
hátat?

– Nem. Nekem a zene a mindenem. csak nem 
tudok megalkudni. Elfogadhatatlan számomra, 
hogy bekiabálják: pörgősebben csináld haver. 
Számomra ez a zenei prostitúció már nem kívá-
natos. Játszottam countryt, jazzt, bluest külföl-
dön is. Kint felmegyek a színpadra, megfogom a 
hangszert, megtapsolnak. Játszom, megtapsol-
nak, bravóznak. Tudják értékelni a teljesítményt. 
A sikerélmény óriási hajtóerő. Én már csak a 
zenéért akarok játszani. Leülök a Báróval meg 
a Bubeval és fantasztikusat zenélünk. Vannak 
lakodalmas meghívásaink. A fellépés számomra 
délután 3-kor kezdődik a bepakolással, utazás, 
majd kipakolás, játszom 10–11 órát, ebből 8-at 
énekelek, reggel 4-kor bepakolok, hazaviszem a 
társamat, kipakolok, reggel 8-ra otthon vagyok. 
rettenetesen fárasztó. Amennyit kérhetsz, adó-
zás után már nem érte meg. Ebből lett elegem. 
Az egészségem és a nyugalmam érdekében mu-
száj volt ezt meglépnem. Sajnálom a társaimat, 
mert nekik is keresniük kell valakit. Nem lesz 
egyszerű, én kezeltem a dobgépet, basszusgi-
tározok, énekelek, németül, angolul beszélek, 
vezetem a gépkocsit, én szerveztem a bulikat. 
Az előre lekötött meghívásokat nem mondjuk 
vissza, még jó darabig többször együtt játszunk.
–  Van nyugisabb zenész élet?
– Most Ausztriában egy blues zenekarban ját-

KáVÉSZÜ
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Kávészünet Scheer József Pepivel
 A színvonalból nem enged

Édesapja után – aki a Városi Fúvószenekar-
ban trombitált és kapus volt a focicsapatban 
– őt is „csak Pepinek” ismerik. Zenei álta-
lánosba járt, ahol mindennap volt énekóra, 
furulyázott, zongorázott. A Beatles-korszak 
beköszöntével 1963-ban – mint mindenki – 
ő is gitározni kezdett. Maitz József igazgató 
úr volt a tanára. Adtak hangszert, amit haza 
lehetett vinni. Hallás után, kotta nélkül ta-
nult. Egyedüli segítsége délelőtt 11-től, az 
osztrák tévé monoszkópja alatt sugárzott, 
HIT-paradé, benne a 11 legjobb sláger volt. 
Azt hallgatták. Esténként meg a Luxemburg 
Rádiót. Ott ültek mellette és azon gyötrőd-
tek, hogy most milyen akkordot foghatott a 
gitáros. Nyolcadikos korában már volt ze-
nekara. Ugyan mindenki ugyanazt az akkor-
dot „sikálta”, de legalább volt. Koncertet is 
adtak a volt Kossuthban. Néhány lány éne-
kelte Koncz Zsuzsa Ó, mister Alkohol-ját. 
Középiskolásként Győrben a textilipariba 
járt, Kisbácsán kultúrházakban játszottak. 
Érettségi után alapította meg a Theers nevű 
formációt. Szalagavatókon, bulikon ját-
szottak. Katonaság után ismerkedett meg 
Grencsó Istvánnal, vele és Geröly Tamással 
alapították meg a Masinát. (Masina Jazz 
Csoport) Azzal taroltak. Minden fesztivált, 
rádiós vetélkedőt megnyertek. Csehszlová-
kiában is fesztiválon léptek fel. 1982-ben 
Pepi különvált tőlük. A Spectrum a legutol-
só zenekara, ez 1984-ben alakult Domby 
Bertalan gitár, Peltzer Géza billentyű, Né-
meth Tamás fúvós és Kőrössy Tamás dob 
felállásban. Az újra nyitott Nagyszállóban 
játszott az ötösfogat. A Domusban éjszakai 
bárban zenéltek két évet. Scheer Józsefék 
a rendszerváltáskor szabad szellemi foglal-
kozásúak lettek.
– Úgy tűnik a Spectrum Zenakar a szíved 
csücske.
– Igaz, de március elején kiváltam belőle. Az 
utóbbi 15 évben a technika felgyorsult fejlő-
dése kezdi megölni az élőzenét. Jöttek a „flopis 
huszárok”, akik MP3-as lejátszón odahozzák a 
zenét, rádugják a keverőre és eléneklik a nó-
tát. csak kívülről tűnik úgy, hogy az élőzene 
kultusza ismét felívelő. Hatvanévesen már nem 
tudok megváltozni. Húsz évvel ezelőtt a zene-
kar minden tagjának egy speciális, úgynevezett 
előadóművészi engedéllyel kellett rendelkeznie, 
ugyanis másképp nem lehetett zenélni, illetve 
mint zenésznek munkát vállalnia. 
– A Spectrummal váltatok széles körben elis-
mert zenészekké.
– A 20 év alatt számtalan fellépésünk volt, a ha-
zaiak mellett nagyon sűrűn szerepelünk a szom-

szom. Kétórás koncertek vannak. Ez nyugis, azt 
csinálom amit szeretek és megbecsülik. Húsz év 
után éledt fel ez a kapcsolat. A zenén keresztül 
ismertük meg egymást. Azonnal hívott, de akkor 
nekem három itthoni zenekarom volt. Most jött 
el az ideje, hogy velük dolgozzam. április elején 
Nagyvárad, Arad, Kolozsvár koncerttermeiben 
lépünk fel. Duóban is játszom, három-négy órás 
partik fellépőjeként.
– A megszerzett tudást a mesterek to-
vábbadják. Két éve nyitottad meg Pepi 
Zenatanodáját.
– Mindig a szívem vágya volt, hogy taníthassak, 
tudásomat továbbadhassam a fiataloknak. Nem 
kellett reklámot csinálnom neki, szájhagyomány 
útján terjedt a híre. Jöttek a gyerekek, felnőttek.  
Minden korosztály megfordul nálam. Basszgitárt 
és gitárt tanítok. Korábban otthon csináltam, de 
Huber polgármester úr segített egy helyiséggel, 
a Kossuth utca 7-ben. Vannak kiemelkedő ké-
pességű, ügyes tanítványaim. Horváth Ede Ben-
ce Budapestre került, már az Elefántban játszik. 
Koncertezik. rajta kívül négy-öt igazán tehetsé-
ges mindig akad.
– A családi hagyomány folytatódik?
–  Viktor fiam hangmérnök a Pannónia Studióban, 
mellette producerként is működik. Középső fiam 
Milán, basszusgitáros Szombathelyen a Voler 
Mouche-ban. Zóra lányom most érettségizik, 
programozó informatikusnak készül. Zeneileg 
ő a legnagyobb talentum a gyerekek között, de 
nem érdekli. Bármikor, bármit lejátszik, eléne-
kel, de nem életcélja a zene. Kipróbálta magát 
tehetségkutatóban is. A zenéhez a tehetségen 
túl rengeteg gyakorlás, alázat és kitartás kell.
Pepi fájlalja, hogy Kőszegen nincs olyan hely, 
ahol zenélni lehetne. Minden bezár, nincs egy 
Bálház, ahol fel lehetne lépni. Kellene egy élő-
zenés szórakozóhely.
  Kiss János
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Tel./Fax: 94/361-869

Az ultraibolya (uv) sugárzás 
és a napszemüveg fontossága
Mi is az uV sugárzás? Az uV fény a 
napenergia egy része, egy láthatat-
lan rövid hullámhosszú sugárzás. 
Három típusa van uVA, uVB, uVc. 
A legfontosabb az uVB sugárzással 
tisztában lenni, mivel ez okozza 
a leégést és nagyrészt ez felelős 
a bőrrák kialakulásáért is.  Az uV 
sugárzás más forrásai közé tartozik 
még az ívhegesztés, a nagy inten-
zitású higanylámpák és a szolárium 
fénycsövei is. Így elengedhetet-
len a szem megfelelő védelme. A 
napszemüveg sem csak egy di-
vathóbort, hiszen orvosi bizonyíték 

van arra, hogy a szem ugyanúgy 
károsodhat. A nagymennyiségű 
uV sugárzás hosszabb távú hatásai 
lassan és fájdalommentesen jelen-
nek meg, mégis ronthatják a látást. 
rövid –és hosszú távú roncsolódá-
sok alakulhatnak ki, mint például 
a színlátás vagy az éjszakai látás 
károsodása, a szem felszínének 
gyulladása, a szem környékének 
elöregedése, ideghártyagyulladás, 
szürke hályog vagy akár kúszóhá-
lyog. Fontos tehát a tökéletes uV-
szűrős és az arc vonalához simuló, 
teljes védelmet nyújtó, jó fazonú és 
jó minőségű napszemüveg viselése. 
Az optikai szaküzletekben kapható 
jó minőségű dioptriás szemüveg-
lencsék és kontaktlencsék nagy 
része ugyancsak szűri az ultraibolya 
sugarakat, így tehát a látáskorrekci-
óra szorulóknak is, érdemes szemük 
ezen irányú védelmére figyelmet 
fordítani. Következő lapszámban a 
polarizációval folytatjuk…

Kőhalmi-Szalay Mónika

Sportcentrum lehet
„Kőszeg Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete kezdeményezi a Kő-
szeg 0164/34. hrsz. alatt lévő föld-
részlet – Abért-tó – Önkormányzati 
tulajdonba adását.” A döntést meg-
előzően Huber László polgármester 
indoklásaként elmondta, hogy a 
város érdekeit az önkormányzat 
akkor tudja legjobban képviselni, 
ha a megnevezett terület a tulaj-
donába kerül. A víztározónak ez a 
része a 87-es út és a Gyöngyös-
patak között fekszik, határolva a 
tó a déli gátjával. Keszei Balázs 
kérdésére válaszolva a városvezető 
arról beszélt, hogy a tulajdonjoggal 
gondozási kötelezettségek is járnak: 
így a fűnyírás, a hulladékelszállítás. 
A vízterületet, illetve a part menti 
szakaszt a megyei horgászszövetség 
kezeli. A 0164/34. hrsz. alatt lévő 
földterület Kőszeg közigazgatási 
területéhez tartozik, míg a víztározó 
Lukácsháza önkormányzatához. 

Az elmúlt idő-
szakban a jóléti 
tározó kezelője, 
a Nyugat-du-
nántúli Vízügyi 
I g a z g a t ó s á g , 
megkereste az 
önkormányzatot, 
hogy a tározó 
h a s z n o s í t á s a 
érdekében vé-
leményezze a 
pályázati kiírást. 
Ezt követően 
Huber László pol-
gármester egyeztetést kezdemé-
nyezett az igazgatósággal, amely 
támogatta a város – tulajdonba 
vételi – szándékát. Az átadásról 
szóló döntést a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. hozhatja meg.
A határozat indoklásában fontos 
szerepet játszott az Abért-tavak 
hasznosítása. Erről a képviselők 

korábban együttműködési szerző-
dést kötöttek a Sporthorgász Egye-
sületek Vas Megyei Szövetségével, 
valamint az E55 Tanácsadó Kft.-vel, 
amely a fejlesztési célok megvaló-
sítása érdekében tevékenykednek.
Melyek a fejlesztési célok?
Ezek között szerepel a természe-
tes fürdőhely kialakítása, valamint 
kötött vízisípálya, az ezekhez szük-
séges építményekkel, kiegészítve 
étteremmel, terasszal, rendez-
vényszínpaddal. Fejlesztési céljai 

között szerepel a 
sportolásra alkal-
mas építmények 
megvalósítása is, 
így strand-röplab-
dapálya, kispályás 
futballpálya.
Mindezekhez szük-
ség lesz az önkor-
mányzat tevékeny 
részvételére, amely 
akkor lehet haté-
kony, ha a város 
rendelkezik a terü-
let tulajdonjogával. 
Az Abért-tó építé-
sekor előkészítet-
ték a szabadtéri 

strandolásra alkalmas területet. A 
két tavat egy út választja el, ennek 
a 87-es út felöli oldalán, a nagyobb 
tó partjától egy fokozottan mélyülő 
vízfelületet alakítottak ki, és kavics-
réteggel fedték be az aljtalajt.
A 2010-ben átadott víztárózót, az 
Abért-tavakat már elfoglalták a tu-
risták, a sétálok, a kerékpárosok, és 
azok is, akik egy – ritka esemény-
nek számító – új élővilág kialakulá-
sát akarták figyelemmel kísérni. 

Kámán Z
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mas építmények 
megvalósítása is, 
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részvételére, amely 
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A Haza minden 
előtt!
Március 14-én, a Jurisics 
téren, ágh Péter emléke-
zett a forradalom és sza-
badságharcos hőseire, köztük Schmidegg János 
huszárkapitányra.” Párhuzamot vont a 19. század 
eseményei és a ma történései között. A többi mel-
lett utalt rá, hogy egy nemzethez tartozni többet 
jelent, mint egy nyelvet beszélni. Felszólított a 
szabad választásokon való részvételre, és felszólí-
tott: ne hagyjuk, hogy a nagy elődök áldozata hi-
ábavaló legyen! „Közös akarattal és bátorsággal 
bármire képesek vagyunk” – mondta. Az 1848-as 
forradalom a hittel kezdődött – folytatta. – Hittek 
abban, hogy Magyarország megáll a lábán és ér 
annyit, mint más nemzet.
(Az ünnep a Művészeti Szemle gálaelőadásával 
folytatódott a Jurisics-várban.)

A nemzet ünnepe
Nemzeti ünnepeinkre mindig emelkedetten te-
kintünk. Felhangzanak nemzetünk összetarto-
zásának szimbólumai, a Himnusz, a Szózat. Az 
ünnepi beszédek olyan eseményekre világítanak 
rá, melyeknek nemzeti létünket köszönhetjük. 
Ahogy Babits Mihály írja „a múlt nem halt meg, 
hanem hat ránk, él testünkben, lelkünkben”. 
Nemzeti önérzetünk szempontjából fontos, hogy 
tisztán lássunk, számot vessünk múltunkkal, és 
továbbadjuk utódainknak nagyszerű emberek 
tetteit, tisztánlátását. Mindenki ismerje meg az 
egyéni és közösségi önfeláldozást, tudja és higgye 
a nemzet összefogásának erejét! Mert ha hiszünk 
valamiben, képesek vagyunk nemcsak tenni, de 
áldozni is érte. Ezt a tavaszi napot mi teremtet-
tük őseink örökéből és a magunk erejéből. „Nem 
kellett felpénzzel csalogatni senkit; egy nem-
zetiszínű kokárda volt az egész ajándék, amit 
a belépő kapott”– írta Jókai. Ez a nap mindig a 
miénk volt. El akarták venni! Nem adtuk! Sem a 
Habsburgoknak, sem az oroszoknak. Nem adtuk, 
mert szabadként élni nem csak cél, hanem lehető-
ség is. A szabadság belülről ad erőt, tartást, mely 
a válság zivataraiban fogyni látszik. Tekintsünk hát 
méltón a magyarok dicső tavaszi ünnepére!

Révész József

Március 14-én – Nemzeti ünnepünk 
alkalmából – Kovács Ferenc a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke kitüntetéseket adott át. 
A kőszegiek, akik az elismeréseket kiérde-
melték: Krug Gusztáv, Szabó Marianna, 
Farkas László és Keszei Balázs, Hor-
váth Márta és Lajos Tiborné, Barabásné 
Győrvári Adrienn, Vörös Emil. Gratulá-
lunk! (részletesen: koszeg.hu)

EM
LÉKEZÉS

– Bizonyára sokan vagyunk úgy, hogy amikor 
februárban halljuk a hírekben, hogy közeledik 
a kommunizmus áldozatainak emléknapja, ak-
kor hangulatunk komorrá válik, és sötét emlé-
kek jutnak eszünkbe – kezdte beszédét február 
26-án ágh Péter országgyűlési képviselő, miu-
tán a Jurisics térről induló menet megérkezett 
Waisbecker Jenő népfelkelő százados és Hersics 
György velemi bíró emléktáblájához. 
ágh Péter a borzalmak számbavétele során 
felidézte a kőszegi Horváth Gábor történetét 
is, „aki ’51-ben az Ötház-Stájer házaknál lépte 
át a műszaki zárt, és amikor visszatért a csa-
ládjáért, elfogták”. Személyes emlékekeiről is 
beszámolt. Elmondta, hogy a dédapjával, akit 
málenykij robotra vittek, útközben embertelen, 
brutális módon végeztek. „Az ő fia –  nagyapám 
– ’56-ban nemzetőrparancsnok lett csepregen. 
A forradalom után disszidálni akartak, azonban 

a honvágy hazahívta őket. Nem tudtak volna 
ugyanis más országban élni, mint ott, amelynek 
földjét, nyelvét és lakóit tisztelték, szerették: 
melyet a sajátjuknak tekintettek… mindig azt 
akarta, hogy az unokái olyan országban éljenek, 
amely szabad. Nekem hozzájuk kell méltónak 
lennem!” – mondta. 
Szólt A kommunizmus fekete könyvéről (1997), 
és a hozzá fűződő kamaszkori olvasmányélmé-
nyeiről, a benne is kialakuló ítéletről. A kommu-
nizmus „emberiség elleni ordas eszme”! Egyet 
kell értenünk: ne felejtsük el az áldozatokat! 
Méltónak kell lennünk hozzájuk!
Az emléktáblánál a város vezetői, a társadalmi 
és civil szervezetek képviselői elhelyezték ko-
szorúikat.
A szónok gondolatait, a tragédiák szomorúságát, 
Tollas Tibor versével, D. Kovács Márton versmon-
dása idézte fel. A megemlékezésen részt vett 

Fekete Iván is, „akit 
kilenc évre hurcoltak 
a Gulagra megannyi 
magyarral együtt”, 
és ott volt az ismert 
rendező Erdélyi János 
is, akinek egy újabb 
alkotását (Vérrel és 
kötéllel) láthatták 
a megemlékezők a 
Jurisics-várban. A 
vetítést követően be-
szélgetésre invitálták 
a közönséget, melyen 
találkozhattak Dr. 
Borbély József egye-
temi oktatóval is.

Tóthárpád F.

Fekete Iván is, „akit 
kilenc évre hurcoltak 
a Gulagra megannyi 
magyarral együtt”, 
és ott volt az ismert 
rendező Erdélyi János 
is, akinek egy újabb 
alkotását (Vérrel és 
kötéllel) láthatták 
a megemlékezők a 
Jurisics-várban. A 
vetítést követően be-
szélgetésre invitálták 
a közönséget, melyen 
találkozhattak Dr. 
Borbély József egye-
temi oktatóval is.

Méltónak kell lennünk hozzájuk!
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Nikkelbányában raboskodott a 9 évet
– Sok mindent meg tudok bocsáta-
ni. Megbocsátom azt, hogy elvették 
a szőlőterületet, hogy apámat a 
szolgálatból felfüggesztették, hogy 
a Gulagon 9 évet raboskodtam, 
de azt, amit édesanyámmal tettek, 
ahogy bántak vele kínvallatásunk 
idején, soha nem tudom megbo-
csátani. Egész életemben viselem 
ezt a nyomot – mondta Fekete 
Iván megfontoltan, indulatok nél-
kül, amikor március 7-én a kőszegi 
könyvtárban beszélgettünk. A 86 
éves férfi velemi otthonából, autó-
val jött el a találkozóra.
Iván bácsi nevét ágh Pétertől hal-
lottam először a Kommunizmus 
áldozatainak emléknapján. A nik-
kelbányába kényszerített elítélt 
gyermekkora óta ismeri a képvise-
lőt. Másfél éve – felesége, Gizella 
halála óta – egyedül él a „velemi” 
férfi. Ezzel a jelzővel illeti őt Orbán 
Viktor miniszterelnök, amikor éven-
te a SZOrAKÉSZ – a Szovjetunió-
ban volt magyar Politikai rabok 
és Kényszermunkások Szervezete 
– gyűlésén rendszerint találkoznak, 
amit egy fényképpel is dokumentá-
lunk. A szervezet egy korképet őriz. 
Fekete Iván előveszi jegyzeteit, idé-
zi a KGB adatait. Ezek szerint 810 
ezer embert büntettek meg a Szov-
jetunióba történő elhurcolással, 
ebből elítéltként 40 129 főt, akik 
közül 2 911 számkivetett láthatta 
meg újra a magyar földet. Iván bá-
csi életének megmentője volt – a 
tábori kórházban való gyógykeze-
lésével – dr. Nuszbaum László. A 
zsidó orvos megcsókolta Győrben 
a magyar földet, amikor ’45-ben 
amerikai segítséggel hazatért 
Dachauból. Ezt látva az „elátko-
zottak” bevagonírozták a Gulagra 
induló vonatra.
– Miért ítélte el Önt a bíróság? – 
kérdeztük Iván bácsit.
– A háború után az „ellenséget” 
likvidálták, a cserkészek is ide tar-
toztak. A rendkívüli emberrel – a 
plébános úr rokonával – Harango-
zó Ferenccel tartottam a kapcsola-
tot, akitől sokat tanultam. Feri bácsi 
is ellenség lett, és a környezetéhez 
tartozókat is büntették. Nem fe-
lejtem el az első rugásokat, ame-
lyeket Berkesi Andrástól kaptam 
Szombathelyen a Király utca 14-

ben. Később Budapesten, a Hadik 
laktanyában annyira megvertek 
többször is, hogy bármilyen vallo-
mást képes lettem volna aláírni. A 
parancsnok közölte velünk, hogy 
„még a maguk csontjaival sem kell 
elszámolnom”. Elítéltek, majd ’47 
szeptemberében vonatra raktak, és 
indultam – a Jeges-tenger partján 
lévő – Norilszkba, a nikkelbányába. 
Sok nemzetiséggel, így orosz elítél-
tekkel együtt dolgoztunk összesen 
3600-an.
– Mélyen volt a bányában?
– Igen, 360 méterrel a földfelszín 
alatt. Itt „kellemes” volt a hőmér-
séklet, hiszen állandóan csak mí-
nusz tíz fok volt, a felszínen pedig 
mínusz harminc és ötven között. A 
falba lyukakat fúrtunk, egyszer 18 
db-ot, amikor ledőlt egy asztalnyi 
méretű jégtömb. Az éhes rabok 
számara csoda történt, hiszen ab-
ban egy nagy méretű halat talál-
tunk. Az eseményt az egyik orosz 
jelentette, hiszen a hal talán ezer 
éves is lehetett, így a földtörténet 
kutatók számára értékes informáci-
ókat adhatott. Mi akkor is éhesek 
voltunk, rezsón megfőztük a halat 
és megettük. Amikor a múzeológus 
megérkezett, már csak a gerin-
cet vihette magával. A kapuvári 
„halas” barátommal, akivel együtt 
falatoztunk, azóta is többször em-
legetjük az eseményt. Azért is, mert 
tudjuk, hogy az éhség uralkodik az 
emberen.
– Itt dolgozta le a kilenc évet?
– Nem, mert ’50-ben egy bányaom-
lásban megsérültem. Szerencsém 
volt, hiszen életben maradtam. Az 
ugyancsak elítéltként dolgozó bá-
nyaparancsnok utasítása szerint, 

aki bányaomlás részese volt, többé 
nem mehetett le a mélybe dolgoz-
ni. Talpra állásom után segédvezető 
lettem egy lánctalpas járművön, 
amivel sítalpas lakókocsikat von-
tattunk. Ezen a területen másként 
közlekedni nem lehetett.
– Ezek szerint a robot mellett volt 
jó szándék is!
– Az orosz emberrel nem volt sem-
mi baj. A rendszer volt 
kegyetlen, és annak 
kiszolgálói. Sztálin 
halála után, ’53 már-
ciusától enyhülést ta-
pasztaltunk, jobb lett 
az ellátásunk, újság-
hoz, hírekhez jutot-
tunk, amely reményt 
adott a szabadulásra. 
Addig teljes remény-
telenségben éltünk. 
A hitünk tartott 
bennünket életben, 
voltak velünk papok 
is, akiknek sokat kö-
szönhetünk. Akinek 
nem volt isteni hite, 
elutasította az Istent, 
gyorsan elveszett, feladta az életét. 
Többször láttam így elveszni társa-
imat. Szüleimtől vallásos nevelést 
kaptam, de a hitem csak a rab-
ságban lett erős. Az oroszok is gya-
korolták a vallásukat. Egyik nap, 
1950-ben egy magyarul jól beszélő 
katonatiszttel találkoztam. Néhány 
nappal korábban vezényelték át őt 
Szombathelyről hozzánk. Ez a férfi 
a Deák Ferenc utca 1-ben lakott a  
feleségével. Gyermekük született, 
és a háziak, akiknél laktak, elvitték 
megkeresztelni a csecsemőt a Fe-
rences-templomba. A rendszer ezt 

nem viselte el, és a gyermek apját 
a Gulagra küldték. Amikor hazatér-
tem, meglátogattam a „háziakat”, 
de a katonatiszt további életéről 
nem tudok.
– Mikor érkezett haza Iván bácsi?
– Sztálin halála után először a né-
metek kaphattak „csodás” csoma-
gokat, majd az elsők között térhet-
tek haza. Mi magyarok ott és akkor 
56-an voltunk, az első csoportunk 
hazaindulása után csak négyen ma-
radtunk még évekig. Ez a parancs-

nok gonoszságán múlott. Majd ’55 
decemberében szálltunk hajóra, és 
’56 januárjában érkeztünk haza, a 
legjobb időpontban, a forradalom 
előtt. Én nem akartam nyugatra 
menni. Én az édesanyámat, a ha-
zámat nem akartam többé soha el-
hagyni. Azért vagyok kitartó, meg-
bocsátó, hogy ilyen embertelenség 
többé soha nem fordulhasson elő. 
Arra kérek mindenkit, külön a fia-
talokat, hogy véssék emlékezetük-
be, ismerjék meg ezt a korszakot, 
és akadályozzanak meg minden 
ember ellen elkövethető bűnt.



Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy 
egy személyes történetet mondjak 
el. Diákként építkezésen dolgoz-
tam. Egyik „lapátos kolléga” arról 
beszélt, hogy a családját kuláknak 
minősítették, és ezért kitelepítet-
ték. A történetet hallgatva, annyit 
mondtam, „hiszen kulák volt”. A 
válasz: „Fiam, tudod te, mi az, hogy 
kulák?” csendben maradtam, mert 
éreztem, hogy a kérdés számomra 
egy ismeretlen igazságot tartalmaz. 
Iván bácsi az ismeretlen igazság 
megismerésére szólít fel mindenkit.

Kámán Zoltán



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

2014. március 20 - március 23.

2014. március 27 - március 30.

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.

mini  abc  szuper
abc  szuper

szuper

mini  abc  szuper

mini  abc  szuper

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

** Csirkemáj szív nélkül
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

**** Fornetti
Sajtos Előkelesztett
(Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Minden Nap
Asztali bor 
Félédes fehér vagy  Félédes vörös
2 l, 284,50Ft/l (Szent Imre Pincészet Kft.)

mini  abc  szuper

Tartós toast Kenyér
500 g, 538,-Ft/kg (Ceres Sütőipari Zrt.)

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

*** Vöröshagyma
I. o. lédig

** Taravis Csirke Comb Farrésszel 
lédig, előhűtött vagy fagyasztott (Taravis Kft.)

1179
 Ft/kg

999
 Ft/kg

339
 Ft/kg

179
 Ft/kg

269
 Ft/db

499
 Ft/kg

559
 Ft/kg

569
 Ft/db

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Reménycsillag a borús égen

Allianz Hungária Zrt.

A kreatív város
Néhány hét alatt bekerült a köztudatba a „kre-
atív város” fogalma, azt követően, hogy Orbán 
Viktor kézjegyével ellátva megjelent az erről 
szóló kormányhatározat, amely támogatja a 
„Kreatív város – fenntartható vidék”: új regio-
nális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján 
koncepció Nemzeti Programként történő részle-
tes kidolgozását. Február 27-én a testületi ülé-
sen három témához is kapcsolódóan beszéltek 
a képviselők az új fogalom Kőszegre kifejthető 
hatásáról.
Akkor is, amikor Dr. Miszlivetz Ferenc a Társada-
lomtudományok és Európa-tanulmányok Inté-
zete Alapítvány igazgatója kéréséről tárgyaltak, 
miszerint az önkormányzat tulajdonában lévő 
chernel u. 14. fszt. 2. sz. alatti lakást (21 m2) 
az alapítvány használatba vehesse. A helyisé-
get ez ideig az önkormányzat vendéglakásként 
használta, ezentúl pedig az alapítvány raktáro-
zási céljait szolgálja. A képviselők egy évre szóló 
átadásról döntöttek, amely meghosszabbítható.
Miszlivetz professzorhoz köthető az új fogalom 
megjelenése, azáltal, hogy a kormányhatározat 
alapjául szolgált a „Kreatív város és a fenntart-
hatóság” tanulmánykötete, amit az ISES kutató-

ival közösen készített. Ez a könyv összefoglalja 
Kőszegben rejlő értékeket, amely a jövőbeni 
fejlesztés alapja lehet. 
A testületi ülésen a képviselők bizalommal fo-
gadták a lehetséges jövőképet, viszont rába 
László kifogásolta, hogy az önkormányzat ebből 
a „döntésből” kimaradt, így sérült az önkor-
mányzatiság.
Huber László polgármester erről másként véle-
kedett:
„A projekt Kőszeg hosszú távú, nagy ívű fejlesz-
tését célozta meg. Nekünk, az önkormányzatnak 
kötelességünk, hogy segítsük a megvalósítását, 
mert ez adhat a városnak olyan esélyt, hogy je-
lentősen előre tudjon lépni, fejlődni. A kormány 
a döntésével megadta ehhez a bizalmat.
A »kreatív város«-ban lehet bízni, ehhez vannak 
patinás ingatlanok Kőszegen, amelyek hosszú 
ideje kihasználatlanok. Ezek az épületek funk-
ciót kaphatnak. Mindez nem történhet másként, 
mint egy kiemelt nemzeti tervként, amihez ko-
moly beruházási összegekre van szükség. A kor-
mány meghozta az ilyen irányú döntését. 
Ha ez egy kiemelt nemzeti terv, akkor nem a 
város önkormányzata menedzseli, dönt róla, 
hanem: kiemelt módon a kormány. Az ehhez 
szükséges pénzt is a kormány tudja biztosítani. 
A számba jöhető ingatlanok nagy része nem az 

önkormányzat tulajdonában van. Ez a lehetsé-
ges fejlesztés kizárólag a város érdekeit szolgál-
ja. Szó sincs a demokrácia csorbításáról, ennek 
a fejlesztésnek csak ez a menetrendje lehet, 
másként nem valósulhat meg, csak a kormány 
aktív támogatásával. Mindezek mellett a város 
partnerségére is szükség van, lesz.”

KZ

Mobilparkolás
Kőszegen is lehetőség van a mobilparkolás 
igénybevételére. Indítsa el a telepített iziSHOP 
alkalmazást telefonján! A parkolás (Kőszeg) 
menüpont alatt adja meg a rendszámot, vá-
lasszon díjzónát. A fizetés az iziSHOP-ban már 
jól ismert módon, bankkártya adatainak biz-
tonságos megadásával vagy leggyorsabban az 
iziSHOP PIN használatával történik. A fizetés 
bizonylata megjelenik a mobilon. Számlát is 
kérhet a „számla” gombra kattintva. A par-
kolást leállíthatja az iziSHOP alkalmazásával. 
Lépjen be a Parkolás (Kőszeg) menüpontba, 
amit már a főoldalon talál meg! Itt állíthatja 
le a parkolást.

KéV

– Az év elején új reménycsillag 
tűnt fel a jövőbeni nyugdíjasok 
borús egén. ugyanis 2014. január 
1-jétől ismét jár adókedvezmény a 
nyugdíjcélú életbiztosításokhoz. Az 
életbe lépett törvény alapján adó-
kedvezmény igényelhető a nyugdíj 
célokra fizetett megtakarítású célú 
biztosításokra – mondta Szabóné 
Lujber Ildikó az Allianz Hungaria 
Zrt. kőszegi irodájának vezetője.
Egy híradásban megjelent mondat 
szerint: „Nagyon ajánlott jól felké-
szült szakember segítségét kérni a 
döntés meghozatalához, mert ko-
moly pénzügyi ismereteket igényel 
a pontos tájékoztatás.”  
– Mi a nyugdíj célú megtakarí-
tás lényege? – kérdeztük az iro-
davezetőt.
– A nyugdíjbiztosításoknak egy-
re fontosabb szerepük van az 
emberek pénzügyi életében. 
ugyanis egyre többen gondolják 
úgy, hogy az állami nyugdíj vár-
ható összege nem tudja fedezni 
az aktív időszak alatt megszokott 
életszínvonalat. Sokan érzik úgy, 
hogy nem csak az életszínvonal 

megtartása van veszélyben, ha-
nem maga a nyugdíj is. Gon-
doljunk csak bele abba, hogy a 
mindennapi beszélgetésekben 
hányszor vélekednek így az 
emberek. Ezek félelmek, olyan 
félelmek, amire időben fel lehet 
készülni öngondoskodással.
– Mit jelent az öngondoskodás?
– Az öngondoskodásra különféle 
lehetőségek vannak, így többek 
között a nyugdíj célú megtaka-
rítások, illetve a nyugdíjbiztosí-
tások. A nyugdíj célokra fizetett 
megtakarítási célú biztosításokra 
adókedvezmény igényelhető. Az 
adókedvezmény összege a tárgy-
évi befizetett összeg 20%-a, de 
maximum 130 ezer forint lehet.
– Ajánlana a Kedves Olvasónak 
egy optimális megoldást?
– Ezt így megtenni felelőtlenség 
lenne. Komolyan kell ismerni az 
ügyfelet, annak szándékait, céljait. 
Szigorúan az ügyfél érdekeit kell 
képviselni az ajánlattétel során, 
amit csak komolyan felké-
szült, pénzügyi ismertek-
kel rendelkező szakember 

tud megtenni. Az Allianz 
Hungaria Zrt. a képzésre 
komoly hangsúlyt fekte-

tett.  Az ügyfeleink azt is tudják, 
hogy hozzánk lehet fordulni kér-
désekkel, arra megadjuk a vá-
laszt. Húsz éve állunk ügyfeleink 
rendelkezésre. Húsz év nagy idő. 
Belvárosi, kulturáltan kialakított 
irodában várjuk jól felkészült kol-
légákkal a Kedves Olvasók kér-
déseit. Ha igénylik, személyesen 
is felkeressük Önöket. Feltétlenül 

keressenek bennünket azok, akik 
a nyugdíjas éveiket öngondosko-
dással szeretnék jobbá tenni.

ELÉRHETŐSÉG:

E-mail: ildiko.lujber@
tanacsado.allianz.hu

9730 Kőszeg,  Várkör 26.
Tel: 94/364-400, 

mobil:
06 30/256-2177 
06 30/951-3933
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Az uszoda kihasználtságáról
Február 27-én 
Bánó Zoltán tan-
kerületi igazgató 
a képviselő-testü-
letet tájékoztatta 
a Dr. Nagy László 
EGYMI-hez tartozó 
uszoda kihasznált-
ságáról. A tényeket 
a következőképpen 
fogalmazta meg:
– A korábbi évek-
ben Kőszeg váro-
sában nagy közérdeklődésre tartott 
számot az uszoda helyzete és sorsa. 
A tankerület 2013. január 1-jén 
vette át annak működtetését, meg-
előzően elvégezték a különböző 
karbantartási munkákat. Az eltelt 
egy évben az uszoda működtetésé-
vel bizonyítottuk a zökkenőmentes 
üzemeltetést, és azt, hogy jó gazdái 
vagyunk a létesítménynek. Az is-
kolai testnevelés vonatkozásában 
egyre jobb a kihasználtsága. Egy 
súlyos gonddal viszont szembe kell 
néznünk, mégpedig azzal, hogy 
nagyon alacsony az egyéni láto-
gatók száma. Már az elmúlt évben 
vizsgáltuk a havi látogatások, így a 

bérletesek számát, illetve azt, hogy 
mennyi fizető vendég vette igénybe 
a szolgáltatást. El kell mondanom, 
hogy szinte soha nem haladja meg 
a napi húsz főt, de gyakran tíz fő 
alatt marad, amely nagyon elszo-
morító. Az ember azt gondolhatná, 
hogy ez egy olyan pozitív lehetőség 
a városban és a környéken élők 
számára, amit jobban ki kellene, 
hogy használjanak. Nem ezt mu-
tatják a számok. Lévén, hogy az 
uszodai szolgáltatás sem tartozik 
az alapfeladataink közé, ezért, ha a 
helyzet nem változik, akkor kényte-
len leszünk a polgármester úrhoz, 
a képviselő-testülethez fordulni a 

fenntartási költségek támogatása 
érdekében. Ez egy jövőbeni fel-
adat lehet, amit majdan az uszo-
da működtetési költségeivel és a 
látogatók számával szeretnénk 
alátámasztani. Alacsony látoga-
tottság mellett félő, hogy vissza 
kell lépnünk. Nagyon pozitívnak 
tekintem azt, hogy minden iskola 
részt vesz az úszásoktatásban és 
a tanórán kívüli foglalkoztatás-
ban. Azt mondhatom, hogy reg-
gel nyolctól délután négyig szin-
te telített az uszoda. Valamilyen 

formában meg kell oldani a nem 
iskolai csoportos foglalkoztatást is. 
Ha valamilyen sportegyesület ve-
szi igénybe az uszodát, és fizetnek 
érte, azt mindenképpen szeretnénk 
megtartani a jövőben is. Tudjuk, 
nem tett jót a forgalomnak az, hogy 
2013. szeptember 1-től tilos alko-
holos ital forgalmazása a büfében. 
Ez egy oktatási intézmény része, 
ezért nem tehettünk mást. Nagyon 
bízom abban, hogy a látogatottság 
csökkenése csak átmeneti jellegű.

KZ

adat lehet, amit majdan az uszo-

tottság mellett félő, hogy vissza 

tekintem azt, hogy minden iskola 

te telített az uszoda. Valamilyen 

Változnak a díjak
A képviselők megtárgyalták és mó-
dosították a korábbi rendeletüket, 
amely a temetőkről és a temetke-
zésről szólt. A változtatást a törvé-
nyek tették szükségessé. 
A régi hatályos rendelet kötelezővé 
tette a köztemetőn belül az elhunyt 
hűtésével, a temetőben erre a célra 
rendszeresített szállító járművön 
történő szállításával, továbbá a 
hamvaknak az erre szolgáló be-
rendezéssel történő szórásával, sír-
helynyitással és visszahantolással 
kapcsolatos feladatok ellátására 
a temető szakszemélyzetének és 
berendezéseinek igénybevételét. 
A törvény módosításával ez a fel-
sorolás kibővült a ravatalozással, 
urnaelhelyezéssel, sírásással, sírba 
helyezéssel, újratemetéssel és ex-
humálással kapcsolatos tevékeny-
séggel. A képviselők a törvényhez 
igazították a helyi rendeltet, amely 
azt is jelenti, hogy a jövőben még 

több feladatot bíznak a köztemető 
üzemeltetőjére.
Emelkednek a temetői szolgáltatás 
díjai, amivel nem értett egyet Giczy 
József azért, mert a temetés nem 
luxus, hanem „kényszerből igénybe 
vett szolgáltatás”. Ezért a kíméletes 
díjemelést javasolta. A szolgáltató 
indoka szerint 2009. év óta nem 
emelkedtek az árak, és „tudomásul 
kell venni, hogy egy parcella kiala-
kításának, fenntartásának költségei 
vannak”. A testületi ülésen a tőlünk 
távol lévő temetők szolgáltatási 
díjai is elhangzottak, amelyek to-
ronymagasak a kőszegi árakhoz 
képest. Néhány példa a változásra: 
urnafülke 10 évre régi ár: 3 175 Ft 
új ár: 5 080 Ft. • urnasírhely 10 
évre régi ár: 4 445 Ft, új ár: 6 350 
Ft. • Egyes sírhely 25 évre régi ár: 
8 890 Ft új ár: 12 700 Ft. • Kettes 
sírhely 25 évre régi ár: 17 780 Ft 
új ár: 25 400 Ft.

Értékmentő
A ’48-as forradalom évfordulójára 
Gudricza István restaurátor, faszob-
rász elkészítette Tuczentaller Lajos 
honvéd főhadnagy családi címerét. 
Az ötlettől a végrehajtásig önkén-

tes volt a munka. A fővárosi levél-
tárban találta meg a címert, majd 
megalkotta az öntőmintát. Az öntés 
költségeit a Kőszegi Polgári Kaszi-
nó vállalta. A fotó az ünnep egy 
pillanatát mutatja, a címer mellett 
áll a restaurátor és Németh János 
festőművész, a kaszinó elnöke.
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Ostromnapok és az Ostromopera
Március 7-én évadnyitót tartott a Kőszegi Ost-
romnapok Egyesület az Írottkő Hotel aulájában. 
Jelen voltak a horvátok, az iparosok, díszegyen-
ruhában a darabontok Tóth Botond városhad-
nagy vezetésével, a Kőszegi Orientális Hastánc-
csoport vezetője Lepold ágnes, a BE-JÓ tánc-
együttes elegáns ruhában, a török csapatok és 
vezérük Stipkovits István, a Fitt-box  Egyesület, 
és a polgárőrség képviseletében Méhes Lajos.
Seper András, az egyesület elnöke bejelentette, 
hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz benyújtott 
pályázatuk sikeres volt, négyszázezer Ft-ot nyer-
tek, amit a Kőszegi darabontok techni-
kai felszerelésére fordítottak. Az elnök 
egyben köszönetet mondott a jelenlévő 
ágh Péter országgyűlési képviselőnek 
a sikeres pályázatban való közreműkö-
désért. Tóth Botond elmondta, hogy a 
nyert pénzből olyan eszközöket vásá-
roltak, amelyre nagy szükségük volt. Új 
felszerelés a hadnagyi buzogány, amely 
vezénylő, rangjelző fegyver, a díszme-
netnél, díszőrségnél tesz jó szolgálatot. 
Az eredeti példánya az egri múzeumban 
található. Bővült a fegyverarzenál négy 
darab végvári szablyával, ezzel már vívni 

is tudnak a darabontok. Tóth Bolond szerint a 
katonaembernek fontos a jó „lábbeli”, így vá-
sároltak négy darab marhabőr csizmát, amiben 
nemcsak díszesebben jelennek meg, hanem ké-
nyelmes lesz a viselet a nyári forróságban tartott 
rendezvényeken. Ezeken az eseményeken az új 
felszereléssel be tudják mutatni a 15–16. száza-
di végvári vitézek életét. A felszerelés teljes ösz-
szege 474 500 Ft, így az egyesület is hozzájárult 
önrésszel a vásárláshoz. 
ágh Péter országgyűlési képviselő az ostromna-
pokról így fogalmazott: „Látva a büszke város 

kiemelt figyelmét a saját múltjára, látva az ösz-
szefogás eddigi eredményét, bízom abban, hogy 
a példaértékű kezdeményezés sikerrel folytató-
dik. … Az itt tapasztalt összefogásnak óriási az 
ereje, és ennek híre van az országban. Köszö-
nöm szépen, hogy ebből én is erőt meríthettem!” 
Básthy Béla, aki az összefogásban a „motor” 
szerepét tölti be, arról beszélt, hogy az augusz-
tusi rendezvényre eljön Vaihingenből az V. Károly 
Hagyományőrző Egyesület is. Ennek ismereté-
ben az országgyűlési képviselő megígérte, hogy 
a díszelgéshez átadja V. Károly eredeti királyi 
kardjának hiteles másolatát. Az alpolgármester 
elmondta a pályázat eredményességéhez kap-
csolódóan, hogy a döntéshozók számára fontos 

tudni, hogy az elnyert támogatások jó 
helyre kerülnek, jó célt szolgálnak. A 
darabontok azok, akik szinte minden 
városi rendezvényen helytállnak, képvi-
selik a mai Kőszeget. Majd bejelentette, 
hogy idén augusztus első hétvégéjén, 
1-jén kezdődik az Ostromnapok ren-
dezvénysorozata. Majd így fogalmazott: 
„Azt, amit mi itt 2007-ben elkezdtünk, 
Vas megyében az volt az első ilyen ren-
dezvény. Azok a városok, akik ezt ké-
sőbb kezdték, ugyanabból a történelmi 
örökségből profitálnak. …  Az idei ren-
dezvényünk katonai oldalról is látvá-
nyos lesz. A tervek között szerepel, záró 

programként az Ostromopera bemutatása.”
Az évadnyitó hangulata szerint az Ostromnapok 
iránti lelkesedés, a kitartás töretlen, talán azért 
is, ahogy Seper András megfogalmazta: „Ha el-
akad a szekér, akkor itt mindenki azt nézi, ho-
gyan lehet kitolni, és nem azt, miként lehetne 
bent tartani, ellene dolgozni”. 
A szervezők, a törökök, a várvédők mindenkit 
szeretettel várnak az augusztusi rendezvényekre.

Kámán Z
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Kőszeg, Rákóczi u. 30.

Műtrágyák és növényvédő szerek
forgalmazása

Növényvédelmi szaktanácsadás
     minden nap 8 – 12-ig

Devizahitelesek!
Március 22-én 17 órakor az Aranystrucc 
Szálloda Különtermében lakossági fórum lesz 
a hitelkárosultakért! Jöjjön el Ön is, kérdezni 
nem szégyen! Minden érdeklődőt szeretettel 
vár a rendezőség.

Sikerkönyvek!  
A Kőszegi Antikváriumban (Városház u. 5. 
Tel: 94/563-275) kapható két sikerkönyv. 
Zuschlag János: Pártházból börtönbe és 
Ferenczi Krisztina: Narancsbőr címmel. 
Darabonkénti ára: 2990 Ft. a kettő együtt 
10%-kal olcsóbban. 
Újra kapható a Cion bölcseinek jegyző-
könyve című kiadvány, ára: 1200 Ft.
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- nincs szükség semilyen okmányra vagy iratra
- nincs szükség jövedelemigazolásra
- nincs törlesztőrészlet, de akár elő is törleszthetsz
- 2 perc alatt kifizetésre kerül a teljes összeg
- előre semilyen költséget nem számítunk fel  
- 1000 Ft-tól több millióig felvehető
- hiteled bármikor visszafizetheted- hiteled bármikor visszafizetheted
- a futamidőt akárhányszor hosszabbíthatod

9700 SZOMBATHELY, KOSSUTH L U. 21. 
Tel.: 06/94/311-821   H: 08-17h  Szo: 08-12h
9730 KŐSZEG, VÁRKÖR 18.
Tel.: 06/94/360-120  H:07-15h    K-P: 10-18h

www.aranyh i te l .hu

10 és 30 napra KAMATMENTES hitel!

KIEMELKEDŐEN JÓ FELTÉTELEK!
H i te l  azonna l

ARANY és  EZÜST ékszerekre !

Te tudtad hogy a záloghitel milyen egyszerű?

AranyHitel
KŐSZEGEN

ZÁLOGHÁZ

Kőszeg és Vidéke

vállalni, azt a miniszterelnökség 
biztosítsa.
A szalagot ágh Péter, Dr. Pusztai 
Szilveszter – akinek a megtisztelte-
tést átadta a fia (hátul), Dr. Pusztai 
Gergő – és Huber László vágta el 
(a képen). Az rákóczi úti épületben 
az első ügyeletet Dr. Pusztai Gergő 
kezdte meg.
Új létesítménnyel gazdagodott a 
város. Szükség esetén rendelkezés-
re áll a segítség, de kívánjuk, hogy 
minél kevesebbszer kelljen hívni a 
317-000 számot!

Tóthárpád F.

Mint arról az előző hónapban beszá-
moltunk, új orvosi ügyelet és szűrő-
központ kezdte meg működését a 
rákóczi út 19. számú házban kiala-
kított tizenhét helységből álló ügye-
leti egységben. A helyiségcsoportot 
az önkormányzat határozatlan időre, 
ingyenesen adta használatba.
– A Pusztai Eü. Bt. tevékenységét 
megkoronázva kezdett bele a be-
ruházásba – mondta Huber László 
polgármester úr.  – Évtizedes el-
maradást sikerült megoldanunk.  A 
fejlesztéssel tizenöt település (közel 
tizenhétezer lakos) egészségügyi 
ellátása javult. Polgármesterünk 
többeknek köszönetét fejezte ki, és 
kiemelte, hogy a ház lakói is, mint 
többségi tulajdonosok, nagyon se-
gítőkészen álltak a terv megvalósí-
táshoz.
ágh Péter országgyűlési képviselő 
arról is szólt, hogy számos fejlesztés 
van megyei és kőszegi szinten – 
olyanok, mint ez az orvosi ügyelet –, 
amire büszkék lehetünk. Elmondta, 
hogy a leendő egészségügyi ellátó 
központ (egészségház) megvaló-

sításához is kell a 
kormány támoga-
tása, az összefogás 
ugyanúgy, mint az 
ügyelet kialakítá-
sához, hiszen több 
mint 300 millió fo-
rintra van szükség. 
Kőszeg egymaga 
ezt nem tudná 
biztosítani. Ezért „első körben 200 
milliót” kapott Kőszeg. Ezt követő-

Ügyelet: 317-000 vállalni, azt a miniszterelnökség 
biztosítsa.
A szalagot ágh Péter, Dr. Pusztai 
Szilveszter – akinek a megtisztelte-
tést átadta a fia (hátul), Dr. Pusztai 
Gergő – és Huber László vágta el 
(a képen). Az rákóczi úti épületben 
az első ügyeletet Dr. Pusztai Gergő 
kezdte meg.
Új létesítménnyel gazdagodott a 
város. Szükség esetén rendelkezés-
re áll a segítség, de kívánjuk, hogy 
minél kevesebbszer kelljen hívni a 

en lobbit indítottak azért, hogy azt 
az önerőt, amit a város nem tud 

Március 15-én a chernel Kálmán 
Városi Könyvtárban a Magyar Saj-
tó Napja alkalmából a Kőszeg és 
Vidéke újság újbóli megjelenésének 
(1988. december) negyedszázados 
évfordulójára emlékeztek a lap 
készítői, kiadói és az érdeklődők. 
Huber László polgármester felidéz-
te az elmúlt 25 esztendő fontosabb 
eseményeit, és megnyitotta a szá-
mos érdekességet bemutató kiállí-

tást. A városvezető 
átadta „Kőszeg 
Önkormányzatának 
kitüntető Oklevele” 
díjat Kiss Jánosnak 
és Németh Ivánnak, 
akik kezdetektől 
tagjai a szerkesztő-
bizottságnak. A ta-
lálkozót baráti be-
szélgetés követte.
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„Paktumlátogatás”
rezner Hajnalka és Bartók 
Alexandra a Kőszegi és Felső-
répcementi Kistérség Foglalkozta-
tási Paktum munkatársai fogadták 
a Zalaszentgróti Foglalkoztatási 
Paktum képviselőit február végén 
Kőszegen. A kétnapos tanulmányút 
alkalmat adott városnézésre, kirán-
dulásra és céglátogatásra is.
A Kőszegi Borok Házában a helyi 
Foglalkoztatási Paktum mellett a 
Natur 7 Forrás Szociális Szövetkezet 

is beszámolhatott megalaku-
lásáról, feladatairól, jövőbeni 
céljairól. A programot bor-
kóstoló és városnézés zárta.
A másnap szintén sok érde-
kességet tartogatott: Láto-
gatást tettek a Fabrika+2000 Kft. 
tompaládonyi és iváni telephelyén, 
ahol Vlasich Anett (a képen), a kft. 
munkatársa vezette a látogatókat, 
de tapasztalatcserére is sor került. 
„Jó gyakorlatként” is bemutatható 

a zalaszentgróti paktum foglalkoz-
tatási projektjeinek keretén belül 
kialakított tevékenység, hiszen 
raklapokból készítenek bútorokat, 
és hulladék újrahasznosítással is 
foglalkoznak. Délután csepregen 

Király árpád polgármester úr vet-
te át a vendéglátó és idegenveze-
tő szerepét. Bemutatta a csepregi 
FIP pontot is, ahol Horváth Zoltán 
munkatárs beszélt a tevékenysége-
ikről. Ellátogattak a Petőfi Sándor 
Művelődési-Sportház és Könyvtár-
ba, az uniriv Kft.-hez, ahol pedig 
Pócza Zsolt ügyvezető vezette kör-
be a látogatókat.
A paktumok szorosabb kapcsolat-
tartást terveznek, melynek követke-
ző állomásaként a kőszegiek márci-
us végén viszonozzák a látogatást. 

TáF.

Sport plusz 
remek hangulatban zajlott Horvát-
zsidányban az idei évben második 
alkalommal megrendezett amatőr 
asztalitenisz verseny. A MOB és 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által is támogatott ese-
ményre Peresznyéről, Kőszegről, 
Bejcgyertyánosról, Kemestaródfáról 
és Sopronkövesdről is érkeztek lel-
kes sportkedvelők. A páros verseny-
be nyolc páros, míg az egyéni küz-

delmekbe 21 versenyző nevezett. 
Az estébe nyúló rendezvény kiváló 
lehetőséget biztosított a március-
ban induló megyei II. osztályú csa-
patbajnokságra való felkészülésre. 
Eredmények: Egyéni / 1. Zakics 
Sándor (Kemestaródfa), 2. Kele-
men Gábor (Kőszeg), 3. Szánthó 
ákos (Kemestaródfa) és rákos 
Zsolt (Bejcgyertyános). Páros/ 1. 
Szánthó-Zakics (Kemestaródfa), 2. 
Horváth-Kovács (Kemestaródfa), 
3. Kelemen-Kolarich (Kőszeg-
Horvátzsidány) és Földes-Földes 

(Bejcgyertyános). 
Ifjúsági egyéni / 1. Agg Patrik (Kő-
szeg), 2. Lévai Márió (Kőszeg), 3. 
Zakics richard (Kemestaródfa) és 
Szánthó ádám (Kemestaródfa).
Szintén nagy sikerrel zajlott le – az 
ugyancsak pályázati támogatással 
megrendezett – teke versenyünk 
március elején Kőszegen. A hölgyek 
versenyében Dalos Tünde, az urak-
nál Viserálek Balázs diadalmasko-
dott. A legjobb eredményt elérő 
horvátzsidányi versenyző különdíját 
Krály József kapta.

Módosult a megyei asztalitenisz 
csapatbajnokság II. osztályának ta-
vaszi menetrendje, mivel időközben 
még egy csapat, Gasztony is leadta 
nevezését. Ezzel már hétre nőtt a 
résztvevő csapatok száma. Egye-
sületünk mérkőzéseinek időpontja: 
részletesen a www.horvatzsidany.
comli.com oldalon, valamint a 
Facebookon.
Kérjük, támogassa Ön is adója 1 
%-val egyesületünket.
A Horvátzsidány Sport Club 
adószáma: 19892715-1-18.
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Megtelt a közösségi ház

Zumba tánc
Kőszegfalva: A Kőszegfalvi Baráti 
Kör folytatta a rendszerváltás óta 
működtetett hagyományt. Március 
8-án ismét fergeteges estén nem-
csak virággal köszöntötték a lányo-
kat, az asszonyokat. Azokról sem 
feledkeztek meg, akik az estéről 
távolmaradtak.

Este hét órára a kultúrház alapo-
san megtelt. A köszöntő szavakat 
Gyarmati Kálmán mondta, majd 
a baráti kör férfi tagjai fejezték ki 
a nők iránti tiszteletüket. Ezt kö-
vetően az asszonykórus lépett a 
színpadra, „földműves” ruhában 
zumba táncot adtak elő. A sike-
rük túlszárnyalta a várakozásokat. 
A férfiak erre számíthattak, mert 
ezt a sikert akarták felülmúlni. Így 

elővették a jól bevált „receptet”, 
ismét egy sajátos színpadi jelenet-
tel lepték meg a közönséget. Egy 
adóbevallásról szóló jelenetet ad-
tak elő, amiben Gyarmati Kálmán 
játszotta a nő, az adózó szerepét, 
Orbán Péter volt a partner. Ezek a 
percek megmaradnak a nézők, az 
ünnepeltek emlékezetében, ahogy 
az est további része is. A vacsorát 

a férfiak szolgáltak fel, jutott az 
asztalokra mindenféle finomság, 
a poharak sem maradtak üresen, 
éjszakába nyúlóan énekszó töltöt-
te meg a termet. Az este sikerét 
a Kőszegfalvi Baráti Kör alapozta 
meg, de ehhez támogatásával hoz-
zájárult a Nemescsói Zrt. és Huber 
László polgármester is. 

KZ

Nőnap
Kőszegdoroszló: Március 8-án 
19 órakor a falu lányait, asszonyait 
várták a faluházban a férfiak, akik 
a nő értékét, fontosságát akarták 
kinyilvánítani, és nemcsak a nőna-
pon. A zenekar már korábban fel-
szerelt a színpadra, vagyis a terem 
központi helyére. Körben asztalokat 
helyeztek el, azokon mindenféle fi-
nomságok, bor is várta a vendége-
ket. Batyus módon rendezték a falu 
egyik fontos ünnepét, mindenki 
hozott otthonról valamit, az asszo-
nyok finom süteményeket. 
Köszöntőjében Joó Tamás polgár-
mester így fogalmazott: „Önök, 
tisztelt Hölgyeim nagy ajándékot 

jelentenek számunkra. Életünk 
minden jeles eseményén ott állnak 
Önök is. Senkivel nem kerülhet egy 
férfi olyan bensőséges kapcsolatba, 
mint Önökkel. Édesanyánk a saját 
testében hordta ki a mi testünket.”
A köszöntő szavakat cserepes virág 
– legalább ötven darab – átadásá-
val tették teljessé a férfiak. Mindezt 
megköszönve fekete-fehér ruhá-
ban, összekötve léptek közönség 
elé a színjátszó lányok. Egy ötlete-
sen felépített, egyedi táncprodukci-
ót mutattak be. Minden elismerést 
megérdemelnek a táncosok, külö-
nösen az, aki a fellépő ruhát meg-
varrta. A jó hangulat után a hazafe-
lé indulókat a kakas kukorékolása 
is köszönthette volna.

KZ

Kőszegszerdahely: Március 8-án, 
a nőnapon a falu lányait, asszonyait 
köszöntötte az önkormányzat. Ta-
kács Péter polgármester szép szavai 
után a Kőszegszerdahelyi Férfikar 
egy jól összeállított nótacsokorral 
vidám hangulatot varázsolt, amely 

csak fokozódott a – Mersich István 
és Hökkön Péter által előadott – 
bohózattal. Kettőjük beszélgetésé-
ben, mint gazda és koma, a feleség, 
az anyós, és aktuális női dolgok 
kerültek a középpontba. Ezt kö-
vetően az ünneplők és ünnepeltek 

beszélgettek, hangos lett a közös-
ségi ház nagyterme a nótázástól. 
Aki megéhezett, választhatott az 
önkéntesek által elkészített szend-
vicsekből, süteményekből. Ezen az 
estén, éjszakán sokan érezték ismét 
az összetartó közösség fontosságát.

Lakossági apró
KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített TELEK ELADÓ. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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Green Mountain projekt – Zárókonferencia Brüsszelben
2014. február 20-án került megren-
dezésre a Kelet-európai Transznacio-
nális Együttműködési Program (SEE) 
keretében működő Green Mountain 
(GM) projekt zárókonferenciája 
Brüsszelben. A projekt 2011-ben 
indult és idén 2014 márciusában 
zárul. A több, mint három éves szak-
mai munka méltó lezárása volt a 
konferencia, melyet az Európai unió 
régiók Bizottsága székházában ren-
deztek meg. A rendezvényt, nemcsak 
a helyszín különleges atmoszférája, 
felszereltsége tette igazán színvona-
lassá, hanem a meghívott politiku-
sok, az Európai Bizottság tagjai és 
a felszólaló szakemberek kiváló elő-
adásai. A konferenciának magyar ér-
dekeltségű felszólalója is volt, Hende 
csaba személyében, aki az Európai 
Bizottság, Transznacionális és régi-

ók közötti együttműködési program 
menedzsere. Előadásában a 2014–
2020 közötti időszakban megjelenő 
projekt lehetőségeket ismertette. A 
délelőtti program legizgalmasabb 
része az volt, mikor a SEE prog-
ram keretében támogatott Green 
Mountain projekt és a hasonló tema-
tikájú projektek (Access2Mountain, 
BioREGIO Carpathians, BeNatur, 
Danube Parks) is sorban bemu-
tatkozhattak. A projektek képviselői 
röviden ismertették projektjük célja-
it, tagjait és az elért eredményeket. 
Természetesen ezen projektekben 
is dolgoztak magyar szervezetek: a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Duna-
Dráva Nemzeti Park és a Fertő-Han-
sági Nemzeti Park. 
A konferencia utolsó, de egyik leg-
fontosabb része a Green Mountain 

Projektből delegált 
szervezetek és az 
Euromontana között 
létrejött együttműkö-
dési megállapodás ün-
nepélyes aláírása volt. 
A Kőszegi Kistérség a 
projektben mindvégig 
együttműködő Írottkő 
Natúrparkot delegálta 
az Euromontana hegyvidéki háló-
zatba. Az együttműködés és a há-
lózatban való részvétel lehetőséget 
biztosít a Natúrparknak, hogy a to-
vábbiakban is kapcsolatban marad-
jon a többi partnerszervezettel, eset-
legesen együtt dolgozzanak egy-egy 
újabb projekt elnyeréséért, valamint 
egységesen képviseljék a térség 
hegyvidéki területeinek érdekeit és 
fejlesztési céljait (pl. fenntartható 

turizmus, helyi termék piac fejlesztés 
és támogatás). 
További információ: 
Kőszeg Város és Térsége Társulása
E-mail: 
titkarsag@koszegikisterseg.hu 
http://www.koszegikisterseg.hu
http://www.greenmountain-see.eu 
Facebook: Green Mountain SEE 
Project és Green Mountain kam-
pány 2013

Erre vannak szabályok
Március 6-án Stubán Tamás városi 
rendőrkapitánynak tettük fel a kér-
déseinket.
– Jönnek Kőszegre utazó bűnözők?
– A schengeni csatlakozást köve-
tően 2008-tól megtörtént a rend-
őrség és a határőrség integrációja, 
egy szervezetté alakultunk. Kapi-
tányságunk létszáma jelentősen 
bővült, így növeltük a közterületi 
szolgálatot. A mélységi ellenőrzésen 
kívül az utazó bűnözőket erősebben 
szemmel tartottuk. Elfogtunk több 
csapatot, akik távolabbi megyékből 
érkeztek, feltörtek lakásokat, fosz-
togatták az autókat az okmányos 
parkolójában. Elterjedt a hír, ha ide 
érkeznek, rendőrrel találkoznak, 
ami most is igaz. Így a szolgálatunk 
kiszorította ezeket a bűnözőket a 
területünkről.
– Mekkora a Kőszegi rendőrkapi-
tányság személyi állománya?
– Folyamatosan, egész nap bizto-
sítjuk közterületeken a járőrszolgá-
latot. Fél éve egy járőrpár mindig 
kint van a határátkelőn, amely 

ellátja a rábízott, összetett rendőri 
feladatokat. Ezen kívül minden te-
lepülésen – 16 faluban és három 
városban – rendőri munkát végez a 
körzeti megbízott állomány, amely 
alapvetően a közterületen teljesít 
szolgálatot autóval vagy gyalog. 
Az egyenruhások szolgálati idejük 
mintegy felét gyalogosan látják el.
– Gyalogosan nem növekszik a 
rendőr reagálási ideje?
– Nem. Erre vannak szabályok, 
jól bevált gyakorlat, és rendelke-
zésre áll az informatikai háttér is. 
A reagálás gyorsasága mindenkor 
biztosított.
– Mit tud tenni a rendőrség hétvégi 
randalírozások ellen?
– Élő probléma. Az elmúlt év végi 
randalírozók két nap alatt rendőr-
kézre kerültek. Köszönhető annak 
is, hogy működik a térfigyelő ka-
merarendszer. Kérem a városveze-
tést, hogy ezt a rendszert bővítse. 
A már kiépített számítógépes há-
lózat újabb kamerákat képes be-
fogadni. A térfigyelők nemcsak a 

bűnesetek felderítésében, hanem 
azok megelőzésében is segítenek. 
A városi rendezvényekre külön 
figyelmet fordítunk, ezen alkal-
makkor plusz rendőri szolgálat is 
rendelkezésre áll. Egyrészt egyen-
ruhások, másrészt – szükség ese-
tén – civil rendőrök is felügyelik 
a rendet. Ebbe mindig bevonjuk 
a rendezőket és a polgárőrséget. 
Ezzel a biztosító erővel tudtuk 
garantálni, hogy a rendezvények 
nyugalomban fejeződtek be, nem 
távozott senki bűncselekmény ál-
dozataként. Alapvető célunk: min-
denki úgy menjen el a városból, 
hogy legyen kedve visszajönni. 
Ilyen módon lehet és kell támo-
gatni az idegenforgalmat.

– A városban lehet látni osztrák 
rendőröket is.
– A schengeni határnyitás után 
átértékeltük az együttműködé-
sünket az osztrák rendőrökkel, és 
továbbra is támogatjuk egymás 
munkáját. Közös járőrpár teljesít 
szolgálatot magyar és osztrák te-
rületen. Szervezünk olyan akciókat 
is, amikor egyenruhások és civilek 
együtt hajtják végre a megtervezett 
feladatokat. Ezek célja az illegális 
migráció kiszűrése és megelőzése, 
az általános közbiztonság fokozása, 
a közlekedés ellenőrzése. A bűnügyi 
együttműködést a folyamatos tele-
fonos kapcsolattartás is segíti. Erről 
szólnak a közös eredményeink.

Kámán Z

Meghívó!
Az Újvárosi Óvoda nevelő-
testülete szeretettel vár-
ja a leendő kis óvodása-
it, és minden érdeklődő 
szülőt 2014. március 
27-én 9.30-kor kezdő-

dő nyílt délelőttjére. Vendé-
geink a délelőtt folyamán 
betekintést nyerhetnek az 
óvoda mindennapi életébe, 
megismerkedhetnek a kis-
csoportos óvónénikkel.
Várunk minden kedves ér-
deklődőt:
  Óvodavezető
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Felújítják a kápolnát
A Felső Gyöngyös-híd melletti 
Nepomuki Szent János-kápolna-
fülke felújítására 5,3 millió Ft-ot 
nyert Kőszeg Város Önkormányzata 
az NKA Építőművészet és Örökség-
védelem Kollégiumához benyújtott 
pályázaton.
A környék lakói – köztük Szabó 
László – kezdeményezték a fel-
újítást, a cél érdekében vállaltak 
aktív szerepet. A kápolna szom-
szédságában lakó építész házaspár, 
Godavszky Beáta és Szabó Gábor 
ingyen készítették el a pályázat-
hoz szükséges terveket. reseterics 
csaba (rőti-völgy u.) az építés 
költségkalkulációjával nyújtott se-
gítséget. Az 1810-ben klasszicizá-
ló stílusban épült kápolnafülke a 
szentet a természetes nagyságon 
felüli méretben ábrázolja. 
Március 8-án Szabó Gábor építész 
tartott szakmai ismertetőt az ered-
ményes pályázatban közreműkö-
dők: Szabó László kezdeményező, 
Básthy Béla alpolgármester és 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
részére.

A szakember elmondta, 
hogy az épület egészét 
tekintve még eredeti-
nek  mondható. állag-
megóvás csak elenyésző 
mértékben volt az utób-
bi 60 évben. A felújítás 
szükségszerű, hiszen 
a homokkőből készült  
teherhordó gerendákon 
repedés látható. A tel-
jes oszlopmagasságban 
mérve mintegy 1,5 cm 
dőlés alakult ki. csapa-
dékvíz szempontjából 
veszélyes, hogy a busz-
forduló pályaszintje kö-
zel 15 cm-el magasabb, 
mint a kápolna körüli 
terepszint. A valamikori 
három hársfa helyén erős süllyedés 
található, amelyek gyűjtik a vizet, 
és az épület alatti talajban oszla-
nak szét, amely rontja a statikai 
állékonyságot. A homokkő oszlopok 
állapota szintén egy gyors beavat-
kozást igényel. 
A feltárt hiányosságok elhárítására 

az építész részletes terveket dol-
gozott ki. Előírta, hogy a kápolna 
közvetlen környezetét az előtér 
padlószintjéhez képest mintegy 
5–6 cm-el lejjebb kell kialakítani, 
majd innét kifelé haladva lejtést 
kell biztosítani. A korábbi hársfá-
kat – a mostani nyírfák helyett 
– újra kell telepíteni, megfelelve 
a vallási hagyománynak. Az osz-
lopok talapzatát ki kell cserélni 
tömör pillértéglára, az oszlopo-
kat eredeti formájukra kell visz-
szaállítani. Jelentős feladat lesz a 
szobor restaurálása is.
Az igényes szakmai munkára 
keresi a városháza az alkalmas 
építő céget. A tervek szerint a 
nyár végére, vagy előbb megújul 
a Nepomuki Szent János-kápol-
nafülke. 

Kámán Z

Az igényes szakmai munkára 

Comenius-díj 
A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból került sor az Apáczai Kiadó 
budapesti székházában pedagó-
gusok kitüntetésére. Szakértői és 
Szaktanácsadói comenius-díj a 
szaktanácsadók pedagógiai mun-
kájának erkölcsi és anyagi elis-
merése. Ebben részesült a kőszegi 
Bersek Iskola tanára, Vilits Katalin, 
akinek ilyen módon értékelték a 

lektori, szerzői munkáját. Szak-
tanácsadóként az új módszerek, 
ismeretszerzési eljárások és tan-
eszközök képviselője. Szakértőként 
részt vett a „Ne felejtsek” sorozat 
megírásában, ezzel a taneszközök 
ismertetésében és népszerűsíté-
sében jelentős szerepet vállalt. A 
tanárnő kitüntetését (felvételen) 
jelenlétével megtisztelte Huber 
László polgármester, Bánó Zoltán 
tankerületi igazgató és Kiss János 
szakreferens.

Borverseny
április 5-én 9 órától tartják a térsé-
gi borversenyt a Közösségi Házban 
Lukácsháza Község Önkormányzata 
és a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete rendezésében. A borok 

bírálata negyed tízkor, fél egytől 
pedig a kulturális műsor kezdő-
dik. Színpadra lép a Szent Márton 
Kórus, majd a Dr. Tolnay Sándor 
általános Iskola tanulói. Ebéd után 
a borokról lesznek előadások, majd 
az eredményhirdetést visszakóstoló 
és hegybejárás követi.
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122 lakás
A kőszegiek előtt jól ismert az egy-
kori SZOT-gyermeküdülő helyén 
megkezdett lakásépítés – évekig 
tartó – megtorpanása. Az épít-
kezést elkezdő Pilis Invest törté-
nete büntetőperrel fejeződött be. 
Kerekes Péter, a Fodor Invest & 
Trade Kft. ügyvezető igazgatója 
(Tel: 70/681-1168) arról adott 
tájékoztatást, hogy a Kastélykert 
lakóparkban 122 lakást építenek. 
Ezekből már több lakás értékesí-
tése megtörtént, a lakók beköltöz-
tek. A négy-hatlakásos lakótöm-
bök egyben is megvásárolhatóak, 
ugyanakkor jelentős az érdeklődés 
a lakások egyedi értékesítése iránt 
is. Az igazgató elmondása szerint 
biztosra vehető, hogy a 122 lakást 
nem csak kőszegiek veszik meg. 

Vásárlóként érkeznek ide távolabbi 
településekről is, akik kőszegi la-
kosok lesznek. Példaként Szegedet 
említette.  A város az ingatlanfor-
galom mértéke szempontjából – az 
előzetes felméréseik szerint – nem 

a meleg vizes fürdők közelsége, az 
Alpok levegője. Az igazgató úgy 
látja, hogy Kőszeg lakosai befogad-
ják az idegeneket. (A lakásokról to-
vábbi információt tartalmaz a www.
kastelykertlakopark.hu weboldal.)

tartozik a kiemelt helyek közé, de a 
jövőben azzá válhat. Ezt növelheti 
a kreatív-város megvalósulása.  A 
betelepülőknek vonzerőt jelent a 
város tradicionális történelmi érté-
ke, Bécs, az osztrák határ, valamint 

hatóan március 20-án kerül sor a 
munkaterület átadására. Az építési 
határidő feszes, mert szeptember 
1-jén már az új épületben indul 
négy csoporttal a tanév.
Március 26-án kettős ünnepre ké-
szül Lukácsháza, 11 órakor átadják 
a részben EMVA pályázatból meg-

Választás
Velem: Március 9-én tartották meg 
a velemi időközi, önkormányzati 
választást. Ezen a napon a név-
jegyzékben 286 fő szerepelt, közü-
lük szavazóként megjelent 157 fő 
(54,8 %). Függetlenként és egye-
düli indulóként – 129 érvényes sza-
vazattal – Szél Józsefné kapta meg 
a polgármesteri megbízást. A kép-
viselő-jelöltekre 132 érvényes sza-
vazólapot számolt össze a választási 

bizottság. A képviselő-testület tagja 
lett ifj. Kern István a KDNP jelöltje 
(104 szavazattal), rába ákos füg-
getlen jelölt (94 szavazattal), Szabó 
Zoltán független jelölt (77 szava-
zattal), Bíró László független jelölt 
(72 szavazattal). Miután a képvise-
lő-jelöltként is induló Szél Józsefnét 
polgármesternek megválasztották, 
az egyéni listáról törölni kellett A 
megbízólevelek átadása, az esküté-
tel, a testület alakuló ülése március 
20-án 12 órakor lesz a kultúrott-
honban. Várják az érdeklődőket.

Lukácsháza
Február 22-én farsangoltak a 
Nyugdíjas Klub tagjai a Közösségi 
Házban, amit a jelmezesek verse-
nye színesített.
Március 1-jén a lukácsházi után, 
a szarvaskendi Böllérversenyen 
vett részt a helyi csapat. A tagok 
fele cserélődött a tavalyihoz ké-
pest, de ismét Lukácsháza lett az 
aranyérmes a 18 böllércsoport 
közül. A győztesek: Virág János 
csapatvezető, ifj. Albert csaba, 
Molnár Péter, Sarlai ákos, Horváth 
Zoltán, ifj. Gulner László a böllé-
rek segítői, Molnár Sándorné, Né-
meth Ferencné, Bolfán csaba, Őri 
Anna szakácsok, Banga Bernadett, 
reseterics ákos és felesége, Virág 
Marcell kínálók és Jónás Zsigmond.
Március 8-án a Közösségi Házban 
köszöntötte az önkormányzat a falu 
16 éven felüli leányait, asszonyait. 
A műsort a Dr. Tolnay Sándor általá-
nos Iskola 4. osztályos tanulói szol-
gáltatták. (Felkészítők: Lovranitsné 
Márkus Tímea és Hajnal Edit tanár-
nők). Köszöntőt mondott Pungor 
László képviselő, majd az ünne-
pelteknek átadták a virágokat. Az 
uzsonna után önfeledt szórakozás 
vette át a főszerepet Bakos roland 
zenei közreműködésével.  
Az önkormányzat az EMVA falusi 
szolgáltatások fejlesztésére nyújtott 

be pályázatot új mikrobusz beszer-
zésére az uTIrO Leader Egyesület-
hez, és 10 MFt összeget nyert el, 
27% önerővel.  Az autó közbeszer-
zés köteles, amelynek kiírása folya-
matban van.
A Lukácsházi Polgárőr Egyesü-
let az EMVA pályázaton – a Megyei 
Polgárőr Szövetség koordinálásá-
val – a feladatok magasabb szintű 
ellátásához egy Skoda Yeti típusú 
személygépkocsit nyert el.  A jármű 
beszerzése folyamatban van.
Március 14-én emlékezett meg 
Közösségi Házban az önkormány-
zat és a Dr. Tolnay Sándor általános 
Iskola közösen a forradalom és sza-
badságharcról. Az ünnepi műsorban 
közreműködtek a 6. osztályos tanu-
lók, a volt diákok, a civil szerveze-
tek és az önkormányzat képviselői. 
A műsort Virág Zsuzsa rendezte, a 
táncot Hajnal Edit tanárnő tanította 
be. Ünnepi beszédet ágh Péter or-
szággyűlési képviselő mondott.
Befejeződött a „Minőségi óvodai 
nevelés feltételeinek megteremtése 
Lukácsházán” című Új Széchenyi 
programos pályázaton elnyert – 
120 MFt-os támogatással és 87 
MFt önerővel megvalósuló – óvo-
da beruházás nyílt közbeszerzési 
eljárása. Hét cég adott ajánlatot, 
ebből négy lett érvényes. A leg-
kedvezőbbet a Szárnyas Kft. adta, 
és ők végezhetik el a munkát. A 
szerződés aláírását követően vár-

valósult Közösségi Ház alacsony 
hajlásszögű tetőzetét. Ezt követően 
11.30 órakor kerül sor az óvoda 
udvarán az  Új Széchenyi progra-
mos beruházás ünnepélyes alap-
kő letételére. Mindkét helyszínen 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
mond beszédet.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: Haszon Gábor és Németh Anita lánya: Alíz; 
Szőke Tamás és Istenits Enikő fia: Nándor; Horváth Dániel és Balázs Hel-
ga leánya: Virág; Fekete Krisztián és Bruckner Alexandra leánya: Panna; 
Balazatics Balázs és Ürmös Katalin fia: Barnabás; Karácsony Bence és 
Németh Izabella leánya: Panna; Neuwirth Miklós és Horváth Tímea fia: 
Gergő; Kőszegszerdahely: Gyabronka Balázs és Poór Dóra lánya: Sára; 
Lukácsháza: Békefi Krisztián és Olasz Andrea fia: Mátyás.

HÁZASSÁG: Nagy cecília – Bangó István Attila, Molnár Orsolya 
Ivonne – Török Gábor, Kelemen Judit – Krén Sándor.

HALÁLOZÁS: Kovács Zoltánné szül.: Magyarósi Mária Magdolna, 
Merkli István, Mátyus Sándorné szül.: czeglédi Magdolna, Hencz Ist-
ván.

Köszöntések Kőszegen
Születésnapjukon képeslappal köszöntötte fel Huber László polgármester 
Toplak Vendelné Berta Erzsébetet (91), Kőhegyes Józsefné unger Annát 
(91) és Kiss 
Lajosné Iván 
Etelt (91). 
Polgármeste-
rünk szemé-
lyesen köszön-
tötte (a ké-
pen) Kollarits 
Istvánné Mol-
nár Magdol-
nát 90. szüle-
tésnapján.

kézügyességet igényel.
– Nagyon szeretem a tojásfestést, 
pihentet és örömöt találok benne, 
a férjem ebben sokat segít, ő végzi 
el a libatojások áttörését – mondta 
Tamásné a bemutató festéskor. 
A libatojás festése, áttörése a népi 
iparművészet csúcsa. Az áttörésnél 

a finom minták mellett a tojáshéj 
lyukas, savval maratott. Egy ilyen 
tojásnak a kézbe vétele megtisztel-
tetés. Talán azért várják a magyar és 
német múzeumok szívesen Tamásné 
Geröly Mária népi iparművészt, 
mert a kézügyesség egyedi példáját 
mutatja be az érdeklődőknek.

KZ

A tojásfestő
Gyöngyösfalu: Tamásné Geröly 
Mária 1997-ben érdemelte ki a 
Népi Iparművész címet a tojásfestés 
területén végzett tevékenységéért. 
A szakmát gyermekkorában édes-

anyjától tanulta. A viaszt most is az 
édesanyjától örökölt cserépedényben 
melegíti, és büszkén mutatja a tőle 
átvett, százéves motívum gyűjtemé-
nyét a viasznyomokat tartalmazó 
papíron. Az először kifújt, majd fes-
tett tojás kitartó munka eredménye. 
Az irókát a meleg viaszba mártja, 
majd ezzel írja meg a tojás azon 
részeit, ahova nem kerülhet festék. 
A viaszos tojást hideg festékbe teszi, 
amit nem a boltban vásárol, hanem 
hagymahéjból készíti el. A kívánt 
szín elérésekor a viaszt leolvasztja, 
és letörli. Minden új színnél ezt a 
műveletet ismétli, amíg kialakul a 
végleges motívum. Mindez türelmet 
igénylő munka, amely fantasztikus 

Kőszegpatyi köszöntés
Február 23-án 
Kollarits Kornél 
po l gá rmes t e r 
köszöntötte Mé-
száros Károlynét 
a 90. születés-
napja alkalmá-
ból. A faluvezető 
átadta az Orbán 
Viktor minisz-
terelnök kézje-
gyével ellátott 
emléklapot.

Új autómosó
Március végén kezdi meg működé-
sét az új autómosó, amely az elke-
rülő úton, a határátkelő közelében, 
a Gyöngy-presszóval szemben épült 
meg. Európa egyik legmodernebb 
berendezéséből a Dunántúlon csak 
kettő működik. Felvételünk még az 

építés időszakában készült. Egy-
szerre három autót lehet itt mosni, 
az egyik beálló alkalmas tehergép-
járművek számára is. Nagynyomá-
sú szórófejekből áramlik ki a meleg 
mosóvíz, a szárításkor a levegő. Egy 
munkatárs 06–22 óra között segíti 
a mosást, ha szükséges, a porszívó-
zást is. A rendszer környezetbarát, a 
szennyezett vizet megtisztítja.

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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„Ünnep-Vár” 
Témahét a várban

Február 17–21. között ismét rendkí-
vüli történelemórára várta a Jurisics-
vár Művelődési Központ és Várszín-
ház a kőszegi és gyöngyösfalusi 

6–8. osztályos tanulókat. Az in-
tézmény által elnyert, Kő-Köz-Mű 
2013–14. elnevezésű pályázat 
keretein belül megvalósuló máso-
dik témahét előadásai a kőszegi 
ostromhoz kapcsolódtak. Móriczné 
Szecskó rita, Takács Zoltán Bálint 
és Tóth Botond által bemutatásra 
került a három részre szakadt Ma-
gyarország, az Oszmán Birodalom, 
és bővebb betekintést nyerhettek a 
diákok a kőszegi ostrom történeté-
be. A „száraz” tényszerű előadások 
mellett lehetőség nyílt – Gelencsér 
Ildikó „Jurisics-vár konyhája” című 

receptfüzete alapján – török édes-
ség készítésére, illetve Jencsky Bea 
segítségével agyagozásra. A kőszegi 
események szélesebb körű megis-
merését tette lehetővé a tematikus 
idegenvezetés, mely során Keresz-
tes Nóra idegenvezető segítségével 
bemutatásra került a 16. századi 
kőszegi védműrendszer. 

A témahetet a pénteki nap koro-
názta meg, mely során a csobánc 
várából érkezett Gyulaffy László 
Bandérium és Hangodi László tör-
ténész élőben mutatta be a korabe-
li viseleteket és harcmodort, illetve 
a budapesti Tabulatúra régizene 
Együttes pedig a reneszánsz hang-
szerekkel és zenével ismertette 
meg a jelenlévőket. április elején 
újra „Ünnep-Vár”, melynek témája 
a Szőlő Jövésnek Könyve és a ma-
gyar népművészet.   
 Bakos Zoltán

szakmai megvalósító

Művészeti szemle
2014. március 3. 5–7.

Befejeződtek a Művészeti Szemle 
eseményei. Március 3-án az álta-
lános iskola alsó tagozatos tanulói 
mutatkoztak be vers-próza, ének, 
és hangszeres zene kategóriákban 
a Jurisics-várban. Március 5-én a 
felső tagozatosok, március 6-án 
pedig a középiskolások szerepeltek 
ugyanezen kategóriákban. Az idei 
évben is külön napon mutatták be 
tudásukat a táncosok (a képen a 
Dance Jam). 
A négy nap alatt összesen 106 
produkciót és mintegy 350 fellépőt 
láthatott a neves szakmai zsűri és 
a közönség. A fellépőket tanácsok-
kal látta el Gergye Krisztián (tánc), 

Bánfalvi Eszter (vers, próza), Nemes 
Szilvia és csaba Zsolt (néptánc). A 
díjátadó gálát március 14-én lát-
hatta a közönség.   
A workshop ideje alatt monitoring 
látogatásra is sor került a pályáza-
tot bonyolító ESZA részéről. A ren-
dezvény elismerést vívott ki, melyre 
méltán büszke a rendezvény me-
nedzsmentje: Pócza Zoltán projekt-
menedzser, Gelencsér Ildikó és Ba-
kos Zoltán szakmai megvalósítók, 
Gersei Ildikó projekt asszisztens. (A 
rendezvény a Kő-Köz-Mű 2013-14 
elnevezésű, TáMOP-3.2.13-12/1-
2012-0417 azonosítószámú pá-
lyázat keretén belül valósult meg.)

Édes mesterség
A Kőszegi Városi Múzeum múze-
umpedagógiai foglalkozásai közül 
legutóbb a legnagyobb sikert a 
cukrász-mézesbábos aratta. Egyre 
többen és egyre gyakrabban térnek 
vissza a résztvevők. Az ovisok kézbe 
vehették a tárgyakat, így ismerked-
hettek meg a régi cukrászeszközök-
kel, majd saját maguk által készí-
tett süteménnyel próbálhatták ki a 
mesterség fogásait. A játszva tanu-

lás elvét alkalmazó foglalkozásokon 
a gyerekek lelkesek és jókedvűek 
voltak. Ezt az élményt szeretnék át-
adni minél több érdeklődőnek, ezért 
várnak minden kőszegi és környék-
beli óvodást és általános iskolást. 
A foglalkozásokra jelentkezni lehet 
Kutrovits Mónikánál a 94/360-
240-es telefonszámon vagy a 
muzped@koszegimuzeumok.hu 
e-mail címen.
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Pri otvaranju bala Šandor Petković, Mirko Filipović
i László Huber

Hrvatski bal u Jurišičevoj tvrdjavi
„Ljetos priredjujemo 33. bal Hrvatov u Kisegu.
Do sada naše mesopusno svečevanje obdržali 
smo u gostionica „Lapos” i „Gesztenyés”,a duga 
vrimena i u hotelu „Irottkő”. S tim da ov put našu 
zabavu moremo organizirati u tvrdjavi Nikole 
Jurišiča našli smo na svoj pravi dom. Ovo je naše 
mjesto.”- rekao je Šandor Petković, predsjednik 
Hrvatske samouprave u Kisegu pri otvaranju 
hrvatskoga bala 15. februara u 19 uri. Pozdravio 
je nazočne počasne goste, gradonačelnika grada 
Kisega Lászlóa Huber, javnog bilježnika Dr. Gábora 
Zalán, kiseškoga farnika Vilmoša Harangozó, i 

zastupnike nimške i hrvatske zajednice i 
ne na zadnje vinare i podupirače kiseških 
Hrvatov. S posebnom radošću pozdravio 
je Mirka Filipovića „Čira” iz Senja, ki je u 
uskočkoj uniformi naprikdao pozdrave i dare 
senjskih prijatelja.Tamburaška i plesačka 
grupa Veseli Gradišćanci iz unde su otvorile 
bal sa svojimi narodnimi tanci. Muzičko 
peljanje bala je naprikzeo Pinka band iz 
Petrovoga Sela. Gosti su se mogli zabavljati 
uz ugodne vičere (navečer i u polnoć), uz ukusna 
vina, uz hrvatsku zabavnu muziku sa svojimi 

tovaruši iz Kisega, iz kiseške okoline i 
iz austrijskog dijela Gradišća. Tombola 
je svenek čekana točka ove priredbe.
Pobjednica glavne nagrade rozalija 
Petković, je veselo sjela i isprobala svoje 
novo dvokolce. Kiseški bali su poznati još 
i o tomu, da ujutro prije 6 uri malokrat 
se završi bal. Tako je bilo i ov put, a s 
kisežani je senjska delegacija u ličnosti 
Čira i Bosiljke izdržala sve do zadnje 
minute. u Viteškoj dvorani Nikole Jurišiča 
njegovi potomci su i s ovom prilikom 
dobro „držali” tvrdjavu.

Marija Fülöp - Huljev
Foto: Timea Horvat

A 33. Horvát bál megrendezésére 2014. febru-
ár 15-én a kőszegi Jurisics-vár lovagtermében 
került sor. A helyi horvát közösség örömmel 
vette birtokába 
a számukra 
méltó helyszint. 
A város vezeté-
se mellett dísz-
vendége volt a 
rendezvénynek 
Senj város (Cro) 
d e l e g á c i ó j a , 
mellyel test-
vérkapcsolatot 
ápol a kőszegi 
Horvát Nemze-
tiségi Önkor-
mányzat.

Pri otvaranju bala Šandor Petković, Mirko Filipović Rozalija Petković, vesela 
dobitnica tombole

Bilo je veliko mnoštvo ljudi u Vitezkoj dvorani 
Jurišičeve tvrdjave

„Es ruft die Zeit!” Deutsche Liste – Die erste Wahl!
(Az alábbiakban Heinek Ottó elnök úr levelé-
ből idézünk gondolatokat!)

„Kedves Honfitársaink! 
Hosszú évek után a magyarországi németek 
2014 tavaszán végre saját jogon juttathatnak 
képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német 
Lista lehetőség, hogy a német nemzetiség sorsát 
ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a 
magyar parlamentben.
A magyarországi németek képviselője minden 
demokratikus párttal együtt fog működni. Azért 
fog dolgozni, hogy az oktatásügyben:
– biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű 
oktatás lehető legtöbb iskolában történő beve-
zetésének anyagi és személyi feltételeit… 
– a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint 
jövőnk legfontosabb zálogai a kistelepüléseken 
is fennmaradjanak;
– a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a két-
nyelvű oktatás;
– a felsőoktatásban megfelelő számú államilag 
finanszírozott hely és ösztöndíj legyen.

A civil társadalom:
– megfelelő állami támogatásban részesüljön;
– a nemzetiségi egyesületek, szervezetek műkö-

dését kiszámítható normatív támogatás segítse;
– a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólá-
suk legyen a döntésekbe.

A nemzetiségi önkormányzatok:
– a települési önkormányzatok egyenrangú 
partnereivé váljanak;
– visszakapják együtt döntési és egyetértési 
jogaikat az oktatás, a kultúra és a pénzügyek 
területén;
– kulturális és oktatási intézmények fenntartó-
ivá válhassanak az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése révén;
– feladataiknak megfelelő támogatásban része-
süljenek.

Kedves Honfitársaink!
Mi, magyarországi németek évszázadok óta 
otthon vagyunk a Kárpát-medencében. Magyar-
ország a hazánk. Ezer szállal kötődünk ugyan-
akkor őseink szülőföldjéhez, a német nyelvű 
országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi 
kapcsolatok, a diákcserék sokasága, anyanyel-
vünk, kulturális értékeink megőrzéséért vég-
zett munkánk támogatása mind-mind erősítik 
önazonosságunkat. A német nyelvű országok 
gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye 

minket is büszkeséggel tölt el, miközben példa-
ként is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaor-
szágaink európai elkötelezettsége.
Nekünk, magyarországi németeknek Magyaror-
szág a hazánk, de Európa is az otthonunk!
…Közös céljaink megvalósításához az Önök 
támogatására van szükségünk! Kérjük, vetessék 
fel magukat németként a nemzetiségi névjegy-
zékre és támogassák szavazatukkal a magyaror-
szági németek listáját!”
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kurzust is elvégzett Bodza Klára és Bakó Judit 
vezetésével. Ennek köszönhető, hogy alkalman-
ként „ismeretlen” különlegességek is megszó-
lalnak ajkaikon. 

Ez a műfaj nem tartozik a legnépszerűbbek 
közé. Az utóbbi években azonban felértékelődni 
látszik, talán a helyére kerül a népzene: „Mióta a 
táncházmozgalom kedveltsége nőtt, a népdalok 
is előtérbe kerültek, és az is fontos, hogy a mai 
napig tart a csoportunk lelkesedése” – mondta 
erről Bakosné Berkényi Bernadett.

*
Február 21-én Budapesten, ünnepélyes ke-
retek között, a Hadik Kávéházban hirdették ki 
„Az utolsó olvasóért” elnevezésű pályázat ered-
ményeit. A pénzdíjas versengésben, a vers ka-
tegóriában Skobrek Máté és Tóthárpád Ferenc 
megosztott első díjat kapott. A kezdeményezők 
célja „irodalmi műhelyt létrehozni, ami az ér-
tékes irodalom – számunkra szent, és nagyon 
elhanyagolt  – ügyét szolgálná”.

*
A Csepregi Borbarát Hölgyek a kőszegi testvér-
egyesület meghívására látogattak városunkba 
március elején. Vezetőjüket kértük, hogy mu-
tassa be az egyesületet. „2004-ben alakultunk 
borosgazda-feleségek és borkedvelő hölgyek 
összefogásával. Azóta töretlenül részt veszünk 
csepreg rendezvényein, együttműködünk a 
kőszegi és a lukácsházi hölgyekkel” – mondta 
Horváth Edina elnök.

A huszonhat fős csoport minden évben kivá-
lasztja a hölgyek borát, amely mindig a zsűri ál-
tal legjobbnak ítélt „aranyos” borok közül kerül 
ki. állandó rendezvényeik: a nyitott pincék, a téli 
bortúra és az Erzsébet-napi újbor kóstoló.

Magyarország egyik legnagyobb, a Közép-
Európai Brókerképző Alapítvány által szervezett 
pénzügyi és tőzsdei versenyen a Jurisich Miklós 
Gimnázium az iskolák közötti versenyben orszá-
gos második helyezést ért el! (a képen) 

A február 28-án megtartott díjátadón a BET el-
nökhelyettese és neves pénzügyi szakemberek is 
részt vettek. A gimnázium képviseletében az ok-
levelet, illetve az elnyert két számítógépet Busa 
Máté és Kiss csenger vehette át. 

*
Farsangoltak a Beszédjavító általános Iskolá-
ban is. A hagyományokat követve idén is meg-
rendezésre került a farsangi mulatság. Mind a 
hét alsó tagozatos osztály jelmezes felvonulás-
sal, s külön műsorral is készült e jeles napra.

Nagyon színvonalas, jó hangulatú délutánt tölt-
hettek együtt gyerekek, szülők, pedagógusok. A 
sok tánc, a közös játék mellett értékes és hasz-
nos tombolatárgyakat nyerhettek a gyerekek.
„A fergeteges, jó hangulatot jövőre is szeretnénk 
megőrizni!” – nyilatkozta Kiss Zoltánné szervező.

*
Virul a Vadrózsa! Számos művészeti cso-
porttal büszkélkedhet Kőszeg és környéke. So-
kat szerepelnek, de csak ritkán figyelünk fel a 
népdalkörök munkájára. A Vadrózsa Népdalkör 
a múlt évben ünnepelte 30 éves évfordulóját. 
Nevüket három éve, akkor vették fel, amikor a 
kőszegszerdahelyi kultúrcsoportok – a hastán-
cosok; a férfi dalárda, amely sajnos ebben az 
évben feloszlott; a színjátszók és a Vadrózsa – 
egyesültek. A csoport fel-feltűnik a falunapok 
és Kőszeg színpadjain. Vezetőjük – 2007 óta 
– Bakosné Berkényi Bernadett – matematika-
ének szakos tanár –, egy népi ének-népzene 

Hírözön
Shakespeare Vízkereszt vagy bánom is én 
című darabja lesz a Kőszegi Várszínház fő be-
mutatója, de várhatóan újra vendégszerepel ná-
lunk a Mesebolt Bábszínház és Gergye Krisztián 
Társulata is. 

A szervezők idén is szeretettel várják hűséges 
vendégeiket, és hívják azokat, akik szívesen töl-
tenek egy kellemes estét  az ódon falak tövében, 
kiváló színészek „társaságában”. (A Kőszegi 
Várszínház 30 éves történetét feldolgozó Színre 
visszük a nyarat című könyv még kapható.)

*
Tourinform: A rajnis utcából új ingatlanba, a 
Fő tér 2. szám alá költözött a Tourinformot is mű-
ködtető Írottkő Natúrparkért Egyesület. Az épület 
homlokzatán jól olvasható a felirat: Írottkő Natúr-
parkért Egyesület – Tourinform Iroda. A költözés 
praktikus oka az volt, hogy az új helyszín önkor-
mányzati tulajdon, így nem kell bérleti díjra köl-
teni. Kőszeg Város megbízásából a Kőszegi Város-
üzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. rendkívül gyorsan és szépen újította fel a 
helyiségeket, ennek köszönhetően március 6-án 
már a központban fogadhatták a betérőket a na-
túrparki kollégák. A Tourinform iroda változatlan 
nyitva tartással várja az érdeklődőket.

H
Ír

Ö
ZÖ

N



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 3 . S ZáM   2014 . Márc IuS  18 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

VE
N

D
ÉG

Vá
r

Ó

Korcsolyák borokhoz155 év
A 155. évfordulóját ünnepli 2014-
ben a concordia-Barátság Ének-
egyesület. A megemlékezésre ez év 
őszen kerül sor. 
– Sok olyan újdonsággal szeret-
nénk megmutatkozni a városnak, 
amelyek kicsit eltérnek az eddigi 
profilunktól – nyilatkozta Szilágyi 
Imre egyesületi elnök. – Szerencsé-
sek vagyunk, mert a vár felújítása 
után az idei farsangon újra a lovag-
teremben ünnepelhettünk. A bálon 
– a kórus céljait támogatva – Gráf 
Györgyi zongorakíséretével opera-
áriákat és operett dalokat énekelt 
Soskó András, de megcsodálhattuk 
a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes 
műsorát is. 

A szokásokhoz híven a kórus is 
színre lépett, műsoruk viszont nem 
volt szokványos: a karnagy a kö-
zönséget is tevékenyen bevonta 
a produkcióba, a tagság soraiba 
csábítva a vendégeket. Mindez 
egyetlen célt szolgált az ízletes va-
csorával, és az igényes báli zenével 
karöltve: a báli vendégek igényes 
szórakozását.
Megújult a kórus. Megtudtuk, hogy 
„más stílusban, más módon tartja 
a próbákat a negyvenhárom főt 
számláló vegyeskar. Még a korábbi 

karnagy, dr. Schrott Géza ajánlotta 
a kórus figyelmébe Szilágyi Mik-
lóst, aki azóta is vezeti a művészeti 
munkát, és „nagyon következetes, 
szigorú próbarenddel mutatkozott 
be” annak érdekében, hogy megfe-
lelő színvonalú produkciók szület-
hessenek. A hangzásbeli változást 
először a karácsonyi hangversenyen 
tapasztalhatta a közönség. 
A január 28-i közgyűlésükön ve-
zetőséget választottak. Az előző 
ötéves ciklusban tevékenykedők 
többségének posztját új megbízot-
tak töltötték be. Bizalmat szavaztak 
a karnagynak, posztján maradt 
Szilágyi Imre elnök és Hani Tibor. 
Új lendületet vihetnek az egyesület 
munkájába az újonnan választott 
képviselők: rajcziné Ale Andrea, 
Pintér Józsefné, Bangóné Faragó 

Gyöngyi és Gasztonyi Eszter. Első 
feladatuk a bál megszervezése volt. 
Nem titkolt céljuk, hogy – ha ebben 
az évben még nem is, de a jövőben 
– a concordia-bál újra a „város 
bálja” legyen. 
– Bízunk benne, hogy a munka 
minősége látszódni fog a szerep-
léseken, látszódni fog a minősítő 
versenyeken való szerepléseken is 
– mondta az elnök. – Tartozunk ez-
zel volt karnagyunknak és a város 
közönségének is.

Tóthárpád F.

Polgármesterünknek jutott az a 
megtiszteltetés, hogy megnyithat-
ta a Kőszegi Borbarát Hölgyek 13. 
Borkorcsolyaversenyét az Írottkő 
Hotelben március 1-jén. „Meg-
próbáltatásai” ezzel azonban nem 

értek véget, hiszen végig kellett 
kóstolnia a harminchárom feltálalt 
finomságot is. A hangulatot Vadró-
zsa Népdalkör alapozta meg, de a 
versenyzők is kitettek magukért. 
Finomabbnál finomabb falatokat 
ízlelhettek a jelenlévők, és ter-
mészetesen jó borokban sem volt 
hiány, köszönhetően Stefanich 
Kornélnak, Láng Józsefnek, Nagy 
Kálmánnak, ávár Imrének, Alasz 
Lászlónak, Jagodics Tamásnak, 
cserkuti Istvánnak és a csepregi 
gazdáknak.
A zsűri: Kámán Diana, rátz Zol-
tán, Horváth Gábor, Huber László 
és a múlt évi győztes Orbán-Tóth 
Adrienn alapos munkával válasz-
tották ki a legjobbat a sorszámmal 
megjelölt finomságok közül. Figye-

lembe vették az ízek harmóniáját, 
a küllemet… azt, hogy a korcsolya 
erősítse a bor zamatait, ne pedig 
elnyomja stb. Végül a legjobbnak 
Tóth árpádné medvehagymás 
stangliját találták.

Hozzávalók: 
60 dkg liszt, 300 ml tej, 5 dkg 
élesztő, 150 ml olaj, 1 teáskanál 
kristálycukor, 1/2 evőkanál ételíze-
sítő, medvehagyma – kb. 20 levél 
összevágva.
Elkészítés: 
Az élesztőt cukros langyos tejben 
felfuttatjuk, a hozzávalókat össze-
dolgozzuk, és 20 percig kelesztjük. 
A tésztát 5 egyforma darabra vág-
juk, belisztezett deszkán kinyújtjuk 
kör alakúra, megkenjük tejszínes 
krémsajttal, háromszögekre vág-
juk, mindegyikre teszünk reszelt 
sajtot, és feltekerjük a három-
szögeket, megkenjük tojással, és 
szórunk rá reszelt sajtot. 185°c-ra 
előmelegített sütőben 20 perc alatt 
megsütjük.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Pénz a falvaknak
A belügyminisztérium rendelete tartalmazza az 
adósságkonszolidációban részt nem vett tele-
pülési önkormányzatok fejlesztési támogatá-
sát. Vagyis ezúttal azok a települések kapnak a 
kormánytól pénzügyi segítséget, amelyektől az 
adósságkonszolidációban nem vállalhatott át 
a kormány hitelt, mert nem volt. Ez egy „fájó 
pontja” volt a falvaknak, amire megérkezik a 
„gyógyszer” több millió forint formájában. A 
március 7-ig beadott, a támogatásról szóló ké-
résekről a miniszter 2014. március 24-éig hozza 
meg a döntését. Első lépésben a kétezer lakos-
ságszámot meg nem haladó települések esetén.
Lapzártáig nyolc településről kaptunk informá-
ciót, amelyek önkormányzata a kérést eljuttat-
ta a minisztériumba. Így cák, Kőszegdoroszló, 

Kőszegpaty, Pusztacsó, 2 950 000 Ft összegű 
támogatásra vár. Nemescsó a lakosság szá-
ma alapján 6 500 000 Ft, Kőszegszerdahely 
10 000 000 Ft, Gyöngyösfalu és Lukácsháza: 
20 000 000 Ft várományosa.
Az önkormányzatoknak a támogatási kérel-
mükben nyilatkozniuk kellett a pénz tervezett 
felhasználásáról, az igényelhető támogatás ösz-
szege nem jelentheti a beruházás teljes költsé-
gét. A rendelet a felhasználásról szigorú szabá-
lyokat állapított meg. Kőszegszerdahely egyik 
terve volt a ravatalozó felújítása, de ez nem fért 
el a jogcímek között, így – az évek óta közössé-
gi munkával épített – Közösségi Ház felújítását 
folytatják. A cákiak a Kultúrház tetőzetét újítják 
fel. Pusztacsón, a Béke utcában 120 m hosz-
szan zártszelvényű csapadékcsatorna építésére 
használják fel a támogatást. Kőszegpatyon jár-
da épül a Kossuth utcában 470 méter hosszan. 

Nemescsón ugyancsak járdára van szükség a 
Petőfi és a Kossuth utcában. A kettő együttes 
hossza 360 méter. Kőszegdoroszlón a Fő utca 
nyugati oldalán 400 méteres szakaszon szin-
tén a gyalogos közlekedés feltételeit javítják. 
Gyöngyösfaluban hármas a cél: a Kossuth utcá-
ban 182 m hosszan térkővezik a járdát, illetve a 
Liget utca belterületi szakaszán (275 m) aszfal-
toznak. Ezen kívül a Hunyadi és az Alkotmány 
utcában a csapadékvíz elvezetés és járda fel-
újítás tervezése, valamint a munka első üteme 
valósul meg. Lukácsházán a Kisposta utcában 
240 m szakaszt aszfaltoznak, és 4 db parkolót 
építenek ki. A Kossuth utcában 320 méteren 
újítják fel az aszfalt kopórétegét. ugyancsak itt 
a földfelszín alatti csapadékvíz elvezetését old-
ják meg 320 méteren, ezen kívül építenek (110 
m) mederlapos árkot is.

Kámán Z.

Bozsok
A Bozsoki Farsangon a kicsik és az iskolások 
öltöztek jelmezbe, hiányoztak az ÖTE tagjai, de 
így is élménnyel telített volt az esemény. A dí-
jazottak kiérdemelték a Kerekes Üzletház által 
felajánlott tortákat.
Március 1-jén tartottuk a huszonegyedik Mátyás 
napi Borversenyt, amelynek szlogenje „Termeld, 
Bíráld Magad!”. A Hegyközség elnöke, Horváth 
Béla a kezdetek óta vezeti a nyilvántartást 
a résztvevő gazdákról és a borokról. Az egye-
di dokumentumra joggal lehetünk büszkék. A 
megnyitó beszédet csáji Lajos tiszteletbeli elnök 
mondta. Eljött hozzánk Ausztriából Adorján Sán-

dor, aki boraink minőségi fejlődését emelte ki. A 
főbíró szerepét ismét Stefanich Kornél vállalta. 
A „bormustrában” Gáspár Szabolcs is részt vett. 
Megtiszteltetés volt a két sümegi gazda, Krigler 
Ferenc és Sör László részvétele, kóstolhattuk a 
finom boraikat. A zsűri 54 bort értékelt, többet 
arany minősítéssel díjazott. Az esemény ráadása 
volt a marhapörkölt (a polgármester által elké-
szítve //a szerk.), és a versenyborokat énekszó 
mellett tovább értékeltük.
Lányainkat, asszonyinkat március 9-én a Kul-
túrházban köszöntöttük, amelyre a fiúk és fér-
fiak titokban készültek. Az első igaz szavakat 
tőlem hallották a hölgyek. Majd a mókás kórus 
a „Millió, millió, millió rózsaszál…” dallal fejez-
te ki a jókívánságát. csáji Lajos bácsi versére 

könnycseppek is csordultak. A Nagy Duett mű-
sor mintájára, „a nagyokat” bozsokiak vitték a 
színpadra, így a közönség hasát fogta a neve-
téstől. Zárásként talicskában tolták a színpadra 
a Pálinkaszerelmünket, alias Kiss rozáliát. A 
duettesek és a kórus a „Pálinkadal”-ával a han-
gulat tetőfokra jutott. A képviselő-testület csere-
pes virággal köszöntötte a hölgyeket, miközben 
finomságok kerültek az asztalokra. A Kerekes 
Üzletház az ajándék süteményeivel önmagát 
ismételte.
Ezúton is kifejezem köszönetemet mindenkinek, 
aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvé-
nyeink sikeréhez. A közösségi munka jó példáját 
tapasztaltuk meg ismét.

Darabos Béla polgármester

Lomtalanítás
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szol-
gáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot a 
lomtalanítás időpontjairól.
A megjelölt városrészen és napon reggel 7.30-ig 
a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szál-
lítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a 
méretük miatt el nem helyezhető), feleslegessé 
vált tárgyakat szállító járművel megközelíthető 
közterületre szíveskedjenek kihelyezni. 
Nyomatékosan felhívják a lakosság figyelmét, 
hogy a limlom fogalmába törmelék, ág-nye-
sedék, lapátos áru, valamint a szabványos 
edényzetben is elhelyezhető hulladék nem tar-
tozik bele, tehát ezek kirakását kérik mellőzni. 
Veszélyes hulladék kihelyezése szintén tilos 
(elem, akkumulátor, festékes doboz stb.).
Az elszállítás a megjelölt napon 7.30–16.00 óra 
között történik.
Március 20. (csütörtök): rákóczi F. u.,  Fő tér, 
Kossuth u., Munkácsy M. u., Szűk köz, Liszt F. 

u., Sánc u., Petőfi tér, Sáncárok u., Gábor á. u., 
Forintos M. u., Alsó krt., Kórház u., Táncsics M. 
u., Téglás köz, Strand sétány.
Március 25. (kedd):  Ady E. u., Temető u., Fe-
nyő u., Várkör, rajnis u., chernel u., Győry J. u., 
Városháza u., Jurisics tér, Kelcz-A. u., Bem J. u., 
Táblaház u., Schneller u., Diófa u., Hermina u., 
Szeder u., Park u., Szabóhegyi u.
Március 27. (csütörtök): Kiss J. u., Gyöngyös 
u., Dózsa Gy. u., Pék u., árpád tér, Puskapor 
u., Auguszt J. u., Bajcsy-Zs. u., Tanítóképző u., 
Mecséry F. u., Munkás u., Felső krt., Meskó u., 
Sziget u., Kálvária u., Erdő u., Királyvölgyi u., 
Hegyalja u., Zrínyi M. u., Hunyadi u., Szent I. 
herceg u., Arborétum u., Kethelyi u., Lékai 
u., Ólmodi u., Vámház u., Borsmonostori u., 
Hermann O. u., rőti-völgyi u., Borostyánkő u., 
Malomárok u., Bertalan E. u., Lehmann G. u., 
Bezerédi u.
Április 01. (kedd): Bercsényi u., rómer F. u., 
Faludi F. u., Károlyi M. u., Tüskevár u., Gyöp u., 
rohonci u., Velemi u., Sigray J. u., Űrhajósok 
útja, Írottkő u., Deák F. u., Posztó u., Dr. Ambró 

Gy. u., Tamásárok u., Lóránt Gy. u., Posztógyári 
u., Vízmű u.
Április 03. (csütörtök): Kőszegfalva, Szom-
bathelyi u.
Április 07. (hétfő): Mohás u., Napsugár u., 
Óház u., Forrás u., Panoráma körút, Tölgyes u., 
ciklámen tér, Felsőerdő u., Festetics u.,  Szelestey 
u., csőszház u., Postásrét u., Vaihingen u., Bersek 
J. u., Bechtold I. u., Hadik A. u., Gesztenyefa u., 
Mélyút, Freh Alfonz u., Szőlőskert u., Köböl u., 
Szent György u., Szent Anna u., Kankalin u.
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Temetetlen tél
A JvMK és Várszínház és a Kőszegért 
Egyesület tartja életben a kőszegi 
farsangfarka hagyományát azok-
kal a civilekkel és intézményekkel 

együtt, amelyek képviselői ebben 
az évben is színes forgataggal töl-
tötték meg a Fő teret március 4-én.  
Délelőtt a Varnyú country zené-
jével kezdődött a program. Több 
száz gyermek ropta. Örömük tel-
jes lehetett, hiszen „a legnagyobb 
szervező, az időjárás velünk volt” 
– emlékezett vissza Pócza Zoltán 
igazgató úr. 
A munkahelyek kategóriájában 26-
an vettek részt. Pócza Zoltán a Gabi 
Szalont kovbojait, a másik fodrá-
szat Tini nidzsáit, a Kék Fény hét 
Hófehérkéjét és törpéjét, a Biotéka 
gésáit és a helyszínek feldíszítését 
emelte ki, de szólni kell a Spar áru-
házról is.
Az utcabál, a felvonulás is tarto-
gatott – rendkívüli – meglepetést: 
a maskarások nem temették el a 
telet, mert a kőszegi időjós kapott 
egy fülest, mely szerint, ha megtör-
ténik a temetés, azonnal „leszakad 
az ég”! A tél tehát temetetlen ma-
radt, a jókedv azonban fokozódott. 

A látszat ellenére sem kellett meg-
rémülni, mert a bersekes vámpírok 
is szelídek maradtak. A téren meg-
jelent zsákmányaival egy vadász (P. 

rozál), felvonult Lara croft, a Kő-
szegi Hírmondó, itt voltak a rezsi-
csökkentést testükkel is megvédő 
„hivataliak”, akik Al capone em-
bereivel (hölgyeivel) biztonságban 
is érezhették magukat.  És persze 
nem maradhatott ki az események 
forgatagából a „porondmester” 
polgármesterünk sem. Az egyéni 
jelmezesek száma meghaladta az 
ötvenet.
Felsorolni sem lehet a színes forga-
tag minden jelmezes alakját. Nagy-
szerű a résztvevők hozzáállása, a 
vendéglátósok áldozatos támoga-
tása. Ki kell emelni a Strucc Szállo-
dát: teával, fánkkal kedveskedtek a 
gyerekeknek!
Idén a turisták száma ugyan keve-
sebb volt, „magunk voltunk”, de 
a rendezvény „egyre kerekebb”. A 
zenét sem lehetett abbahagyni a 
kitűzött időben, a Kvarc jó néhány 
ráadással toldotta meg az utcabál 
zenei kínálatát.

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

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Fűnyírók, fűnyírótraktorok, fűkaszák, kapálógépek, 

sövényvágók, benzinmotoros szivattyúk gyors, szakszerű 
javítása. A javítás mellett üzletünkben megvásá-

rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 
használatos gépek és azok alkatrészei. 

rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 
használatos gépek és azok alkatrészei. 

Fűnyírók, fűnyírótraktorok, fűkaszák, kapálógépek, 
sövényvágók, benzinmotoros szivattyúk gyors, szakszerű

javítása. A javítás mellett üzletünkben megvásá-
rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 

használatos gépek és azok alkatrészei. 
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Programajánló
Március 18.  10.00 és 13.30 Jurisics-vár Gyerekbérlet – a 

Soltis Színház előadása: Üvegtemplom – zenés 
mesejáték a lovagteremben.

Március 20.  15.00 Vas Megyei Fejlesztési Terv ismertető és 
konzultáció a lovagteremben.

Március 20.  17.00 Az Írottkő Natúrparkért Egyesület közgyű-
lése a KIKÖT-Ő helyiségében.

Március 21–22.  Markovics ágota aukciós képeinek megtekintése 
(23-án aukció). 

Március 24.  11.00 Emlékezés a munkaszolgálatosokra a ka-
mionút melletti emlékműnél. 18.00 Radnóti-est 
a lovagterem. rendezte: Szűcs Iván.

Március 26.  17.00 A Választási Bizottság eskütétele a lovag-
teremben.   

Március 27.  8.00–17.00 Városi véradás a KIKÖT-Ő-ben.
Március 28.  ZENEOVI-ZENE-Vár a Jurisics-várban.
Március 29.    10.00 Az Uniós Fejlesztések nyílt napja a vár-

ban. (regisztráció: http://nyiltnap.szechenyi2020.
hu)

Március 31–április 4. TÉMAHÉT – Szőlő Jövésnek Könyve.
Április 6.   A rendszerváltás utáni 7. országgyűlési válasz-

tás.
Április 7.  ZENEOVI – ZENE-Vár a Jurisics-várban.
Április 11.  Vas Megyei Borverseny a várban.
Április 12.  18.00 A Kőszegi Vonósok koncertje az Evan-

gélikus templomban.
 
Húsvétváró kézműves foglalkozások a Városi Múzeumban
Április 15.  Húsvéti kifestő figurák díszítése különböző módsze-

rekkel, nyuszifül fejdísz és kézzel nyomott állatfigura 
készítés. 

Április 16.  Húsvéti ajtó- és asztaldísz készítés. 
Április 17. Húsvéti állat- és tojásmintás sütemény készítés. 
Április 18.  Húsvéti hímes tojás festés és díszítés. 
Április 19.  Húsvéti tojáskereső játék, zenés-táncos tavaszköszöntő. 
Jelentkezni lehet Kutrovits Mónikánál a 94/360-240-es telefonszá-
mon vagy a muzped@koszegimuzeumok.hu e-mail címen.

Könyvtári hírek
A február havi alsós rejtvény (Kerge ABC) nyertese Kumánovich Ale-
xandra (Balog,4.a). A felsősök rejtvényének (Nyelvészkedjünk!) nyertesei 
Becze Domonkos (Balog,5.a) és Bodovics Gyula (Balog,6.a). Négy ta-
nuló dolgozott még rajtuk kívül hibátlanul, akik posztert választhatnak. A  
jutalmak a gyermekrészlegben vehetők át. 
Februártól november 15-ig tart az idei KÖNYVTÁRI KULTÚRKAPTÁR 
pontgyűjtő játék. Pontgyűjtő füzetet a gyermekrészlegben kérhetnek a je-
lentkezők. A gyermekkönyvheti eredményhirdetésen tíz tanuló kap juta-
lomkönyvet, akik november közepéig a legtöbb matricát gyűjtik. 
Az alsó tagozatosok rejtvénylapjának, az Unaloműző 4. számának meg-
fejtési határideje április 22. A megfejtéseket személyesen a könyvtár-
ban kell leadni!
  
Rendezvény: 
Március 20. 17.00 óra: Pék Tibor  A (mitől vagy kitől?) változó klíma 
című könyvének bemutatója.
Március 26. 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Március 27. 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Jane Austen Meggyő-
ző érvek című regénye.
Április 2. 14.00 óra: Húsvétváró. Vörös Valér tojásai címmel a Kicsiny 
Kezdet kőszegi bábcsoport előadása, majd húsvéti dekorációk készítése.
Április 4. 16.30 óra: Tini olvasókör. 
Április 7. 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kötőklub (a 
2. emeleten)
Április 10. 17.30 óra: A vers mindenkié! Versfüzér-összeállítás a Köl-
tészet napjára.

 Kissné Rentkó Zsuzsanna

Felhívás!
18. életévét betöltött büntetlen előéletű fiatalok jelentkezését 
várja a Kőszegi Polgárőrség! Érdeklődni, vagy jelentkezni lehet 
Méhes Lajosnál a 06/20/4542-465 telefonszámon.

Aukció Kőszegen
Markovics ágota eddig külön-
böző helyeken kiállított képei-
ből válogatva, aukciót rendez 
2014.  március 23-án 16.00 
órakor Kőszegen, a Jurisics-
vár Művelődési Központban. A 
művész az aukció teljes bevéte-
léből – adományként – 10%-ot 
felajánlott a Kőszegi Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttesnek, valamint 

5%-ot a Jurisics-vár Művelődési 
Központnak. A képek az aukció 
előtt két nappal (március 21-
22-én) már megtekinthetők 
lesznek a várban a kikiáltási 
árral együtt. A megtekintésükhöz 
külön jeggyel lehet bemenni, amit 
a portán kell kérni. A megvásárolt 
képek a helyszínen készpénz elle-
nében vehetők át.
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Kétéves a CSIM
– Talán az, hogy lokálpatrióták va-
gyunk, megszólítjuk a kőszegieket, 
kötetlen beszélgetésekkel, egy koc-
cintással közelebb hozzuk az em-

bereket egymáshoz, nem beszélve 
arról, hogy ezeken az alkalmakon 
a művészeti ágak találkoznak egy-
mással – mondta Palcsó Julianna.
Az egyesület életében jelentős ese-
mény, hogy – a Borbarát Hölgyek 
Egyesületével közösen – otthonra 
találtak a Kossuth út 7. szám alatt. 
A szülinapi „zsúrt” már ott rendez-
ték meg. 

TáF

Kétéves a csók István Művész 
Egyesület (cSIM), amely február 
11-től – ezen a néven – egyesületi 
formában működik tovább. Szüle-

tésnapi kiállításukon március 1-jén 
tizenhárom alkotó munkáit mutat-
ták be az Írottkő Hotelben.  A kiállí-
tást Huber László nyitotta meg!
Polgármester úr és Palcsó Julianna 
elnök megköszönte azoknak a sze-
replőknek a munkáját, akik a két év 
alatt közreműködtek a rendezvé-
nyeiken, amelyek – mint legutóbb 
is – nagyon népszerűek voltak. 
Hogy mi a titka? 

Suzukival a gyerekekért
A esztergomi székhelyű, országos 
tagságot tömörítő Suzuki Klubok 
Egyesületének tagjai minden évben 
ellátogatnak egy-egy településre, 
ahol a kiválasztott intézményt, an-
nak lakóit megajándékozzák. Idén 
a Dr. Nagy László EGYMI-t érte a 
szerencse. (A ké-
pen balról jobb-
ra: Nagy Gábor, 
Kordkovits Tamás, 
Seres Gábor, Pajor 
Éva, Balogh Attila 
és Kalmár csaba.) 
Február 15-én 
Kordkovits Tamás 
vezetésével televí-
ziókat, elektromos 
használati cikkeket, 
játékokat adtak 
át a Nagy Gábor 
vezette intézmény 
gyermekeinek.  A 

találkozóra a Hotel Írottkőben került 
sor, de a klubok tagjai (http://ske.
hu) ellátogattak a gyermekotthonba 
is. Az élményt fokozták azzal, hogy 
szerveztek egy maskarás bált, ahová 
a gyerekeket és a nevelőket is meg-
hívták. Ahogy annak lenni kell – a 

Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató 
helyettesének a vezetésével meg-
alakult zsűrivel – kiválasztották a 
nyerteseket. A rendezvény – stílsze-
rűen – az Ataru Taiko fellépése tette 
még érdekesebbé.
– Tizenegy éves fennállásunk alatt 
ők adták a legszínvonalasabb 
műsort – nyilatkozta a szervező, 
Kordkovits Tamás.

A klubok tagjai 
két évvel ezelőtt 

Suzuki-módszer Kőszegen
A csók István Művész-
kör januári kiállítá-
sának megnyitójával 
kezdte az évet Kőszegi 
Vonósok együttese.  
– A tavasz is izgalmas 
eseményeket tartogat. 
Március 28-án, a ja-
pán Nagoya városából 
érkezik hozzánk a Miyajima vonós 
növendékzenekar. A mesterükről 
elnevezett 28 tagú együttes 6–24 
éves növendékeket gyűjt össze, akik 
a Suzuki módszer alapján tanul-
tak hangszeren játszani – mondta 
el lapunknak Scheer Bernadett, a 
csoport művészeti vezetője. Este hét 
órakor a lékai várban adnak közös 
koncertet, melyre a kőszegi zene-
kedvelőket is szeretettel várják.
Egy kis felszusszanás után, 30-án, 
a könnyűzene kedvelőinek szerez-
nek örömet. A híres szombathelyi 
Isis Big Band műsorában közre-
működik az együttes. A Bartók 
teremben 17.00 órakor kezdődő 
koncertjükön szólistaként fellép 
Horváth Meggie is. 
A külföldi szereplések folytatódnak, 
hiszen április 5-én az osztrák Bad 
Schönau hangulatos templomában 

vendégszerepelnek. 
– Kirchschlagi tagunk, 
Hedi Monetti jóvoltá-
ból lépünk fel. Szólis-
taként a szombathelyi 
szimfonikus zenekar 
oboistája, Badics Krisz-
tina és a kirchschlagi 
énekművésznő, Sabine 

Hammer színesíti a programot – 
tudtuk meg Scheer uwetól. Mű-
sorukban – a nagyböjti időszakhoz 
illő darabok – Benedetto Marcello, 
Verdi, Felix Mendelssohn, Eduard 
Napravnik egy-egy műve szólal 
meg. Sikervárományos Johann 
Sebastian Bach 84. számú kantá-
tája, melyben több kórusból egye-
sített osztrák-magyar vegyeskar 
szólaltatja meg a záró korált.
Aki itthon akarja élvezni a művészek 
játékát, annak sem kell túl sokat 
várni. április 12-én, 18.00 órakor 
az evangélikus templomban a fent 
leírt műsort meghallhatja a kedves 
közönség. A szólisták: Prof. Alfred 
Hertel oboista és Maria Sodek St. 
pölteni szoprán énekes lesznek. A 
kőszegi evangélikus kórus Szász 
Judit vezetésével közreműködik.

TáF.

vendégszerepelnek. 
– Kirchschlagi tagunk, 
Hedi Monetti jóvoltá-
ból lépünk fel. Szólis-
taként a szombathelyi 
szimfonikus zenekar 
oboistája, Badics Krisz-
tina és a kirchschlagi 
énekművésznő, Sabine 

jártak már Kőszegen, megismer-
ték, megszerették a várost, akkor 
is sor kerül egy autós túrára. Akkor 
és most is nagy feltűnést keltett 
a felsorakozó, feldíszített Suzukik 
hosszú sora.
A 11 300 regisztrált főt tömörítő, 
a Magyar Suzuki Zrt. által támoga-
tott Suzuki Klubok Egyesületének 
képviselői három napot töltöttek 
nálunk. 

Tóthárpád F.

Kőszegdoroszló
Március 1-jén, egésznapos asztalitenisz versenyt ren-
deztek két asztalon, a faluházban. Nemcsak a közeli 
falvakból – közel negyvenen – érkeztek az amatőr 
sportolók, hanem távolabbról, Kemestaródfáról is. 
Hasznos és izgalmas volt a sportnap. A győzelmet 
Kelemen Gábor szerezte meg, második lett a francia 
származású, Lukácsházán élő Vanesson Frack, míg a 
bronzérmet Zakics Sándor érdemelte ki. Az éhes ver-
senyzőket finom gulyással kínálták a vendéglátók.
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Bartalos Magyar Bajnok
Szombathelyi színekben 
versenyeznek, de mi kő-
szegi sikernek is érez-
zük Bartalos Dávid és 
Kiricsi Berill eredményeit. 
Bartalos Dávid első íz-
ben lett magyar bajnok. 
A Fedettpályás Junior 
Bajnokságon hármasug-
rásban első kisérletével 
meglepte a mezőnyt. Nem 
is tudták igazán megköze-
líteni. 14,59 m-es ugrása 
új megyei csúcs. Kiricsi 
Berill az ugyanakkor ren-
dezett ifjúsági OB-n szer-
zett érmet. 60 m-es gát-
futásban 9,02 mp-es új 
egyéni csúccsal (előfutam 

9,04) a dobogó harmadik fokára állhatott. Berill az országos bajnokság 
előtt is jó sorozatot teljesített.Versenyről versenyre javította legjobbját. If-
júsági Olimpia, reménységek Versnye (Pozsony) 5. helyezés 9,23. Kondex 
Kupa, Zalaegerszeg 2. hely 8,8 (kézi időmérés). MASZ Nyílt Fedettpályás 
Verseny, Budapest 2. hely, 9,09.
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rásban első kisérletével 
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futásban 9,02 mp-es új 
egyéni csúccsal (előfutam 

Boksz: Kőszeg régióközpont
Jelentős dátum 2014. március 1-je a kőszegi boksz történetében. A Fitt-
Boksz edzőterme nyugat-dunántúli régióközpont lett. Az állami és szövet-
ségi támogatással felújított létesítmény a hazaiakon kívül a régió verseny-
zőinek is biztosít edzés és edzőtáborozási lehetőséget. A megnyitón ágh 
Péter és Básthy Tamás országgyűlési képviselők, Dr. Kovács László szövet-
ségi kapitány, Huber László polgármester és Básthy Béla alpolgármester 
mondott beszédet. A nap fényét emelte a Balog iskolában rendezett 5. 
Jurisics-Oxxo Kupa, Jótékonysági Gála. 74-en mérlegeltek. Az előmérkő-
zésein 15 pár lépett ringbe. Élvezetes meccsek után a Jurisich-Oxxo Kupát 
Barbosu Tibor (MTK) nyerte. A főműsorban a Nyugat-Dunántúli Harcosok 
és az Észak-Magyarországi Tigrisek csatáját utóbbiak nyerték 18:12-re. A 
legjobb vendég Séllei János (Miskolc), legjobb hazai Hámori ádám. Kiegé-
szítő programként Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó tartott él-
ménybeszámolót. A nap csúcspontjaként Szili István, Kőszeg profija a WBc 
Youth Világelső Nemesapáti Norbert ellen bokszolt felkészítő mérkőzést. A 
gála bevételének felét, 106 ezer forintot, a Kőszegi Beteg Gyermekek-
Myrtill Alapítvány javára ajánlották fel. A vendégcsapat jóvoltából nagy 
doboz játék is jutott a gyermekeknek. Varsányi áron büszkén említette a 
régiós központ létrejöttét. Hangsúlyozta a gála pozitív hozadékát a fiatal 
ökölvívók szakmai fejlődésében. Kissé sajnálta a szoros csatában elveszí-
tett csapattalálkozót, de örült, hogy a jótékonysági célt elérték. Köszönetét 
fejezte ki az összes támogatónak.

Labdarúgás: Hárompontos rajt
A nem túl jó előjelek után váratlanul jól kezdődött a tavaszi szezonja a 
Kőszegi SK-nak a megyei első osztályban. Korényi az első percben betalált. 
A második félidőben kettős emberelőnybe is kerülő KSK így is inkább véde-
kezett, de szerencsére sikerült megőrízni a korán szerzett előnyt. A második 
fordulóban uraiujfaluban is a védekezés kötötte le a megfiatalodott csapat 
energiáit. Az utolsó pillanatokig elérhetőnek tűnt a betervezett egy pont. 
Egy hiba a 87. percben azonban eldöntötte a három pont sorsát. A ráadás 
4. percében kapott újabb gól így igazán már nem osztott, nem szorzott. 

Eredmények: Kőszegi SK-Kemenesalja 1:0 (1:0) gól: Korényi, uraiújfalu SE-
Kőszegi SK 2:0 (0:0).

A megyei másodosztályban is elkezdődtek a második kör mérkőzései. A 
Kőszeg II. Söptén játszott fordulatos, gólgazdag mérkőzést. Az első félidő-
ben kiharcolt kőszegi előnyt a házigazdák a második játékrészben meg-
fordították, majd el is húztak. A hajrában csak szépíteni sikerült. A hazai 
rajton a Balogunyom ellen nem bírtak egymással a csapatok. Gól nélküli 
mérkőzésen megosztoztak a pontokon.

Eredmények: Söpte SE-Kőszegi SK II 4:2 (0:1) gólok: Gugcső, Kovács, Kősze-
gi SK II-Balogunyom SE 0:0 (0:0).

A körzeti bajnokságban csak lapzártánk után, március 16-án kezdődtek 
a küzdelmek.

Teke: Egy hiba belefért
A Jánossormorja ellen megszakadt a kőszegi tekézők tavaszi veretlenségi 
sorozata. A vendégek 2632 fás jó eredménnyel vitték el a két pontot. Sár-
váron a Kékgolyó ellen a 2529 fa is biztos győzelmet hozott. A Vasjárműt 
a tavasz legjobb átlagával sikerült kétvállra fektetni. Apró szépséghiba: a 
vendég Tóth Zoltán 491 fával idegenbe vitte a pályacsúcsot. (Kozmor Lász-
ló 486-os rekordját döntötte meg. Jánossomorja ellen Kozmor László (461 
fa), Sárvár ellenében Horváth Zoltán (460 fa), a Vasjármű ellen Bagi Imre 
(453 fa) döntötte a legtöbb fát. A csapat előnye a táblázat élén négy pont.

Eredmények Kőszegi SK-Jánossomorja SE 3:5 (4:8, 2571:2632), Sárvári Ki-
nizsi Kékgolyó-Kőszegi SK 2:6 (4:8, 2487:2529), Kőszegi SK-Vasjármű TKSE 
6:2 (7:5, 2589:2502). 

Az ifjúsági bajnokságban a Kőszegi SK tavaszi mérlege 4 győzelem, 2 
vereség, mely pillanatnyilag a 6. helyezést jelenti.
A megyeiben szereplő Kőszegi SK II. két győzelemmel és két vereség-
gel egészítette ki eddigi teljesítményét. A Gravitáció nőit magabiztosan 
a Körmendet szoros mérkőzésen késztették megadásra. A 17. fordulóból 
bepótolt mérkőzésen a 2600 fa fölött teljesítő Pecöl ellen nem volt el-
lenszer. A csempeszkopács viszont mindössze három fa plusszal zsebelte 
be a többletpontokat, s vele a győzelmet. A csapat a 20. forduló után a 
negyedik helyet foglalja el a tabellán.

Eredmények: Kőszegi SK II.-Horváth-Gravitáció TK SE (női) 7:1 (10:2, 
2454:2214), Körmendi Teke SE-Kőszegi SK II. 3:5 (6:6, 2453:2501), Pecöl 
TK-Kőszegi SK II. (17. fordulóból halasztott mérkőzés) 5:3 (7:5, 2609:2521), 
Kőszegi SK II.-csempeszkopács SE 3:5 (7:5, 2466:2469).

Három kőszegi tekéző jutott tovább a területi fordulóra Vas megye egyé-
ni tekebajnokságán. A továbblépés Polgár Károlynak, Bagi Imrének és 
Kozmor Lászlónak sikerült. A nagyon sűrű mezőnyben Biczó Miklós 4 fával 
maradt el a még továbbjutó helyezéstől.

Eredmények: 120 vegyes gurítás 21. Polgár Károly 541 fa, 22. Bagi Imre 540 
fa, 24. Kozmor László 538 fa, 30. Biczó Miklós 534 fa, 50. Horváth Zoltán 507 
fa, 60. Gugcsó Károly 499 fa.

A teke utánpótlás a megyei diákolimpián mérette meg magát. Valameny-
nyien továbbjutottak a területi fordulóra. Ódor Vivien első, Bigner Bettina 
második lett.

Eredmények: Igazolt fiú „B” korcsoport 5. Bagi Milán/BA 248 fa. Amatőr fiú 
„B” 4. Nándori Tamás/BA 229, 5. Nádor Dávid/áH 223, 7. Abért Erik/DrNL 
192. Amatőr leány „A” 1. Ódor Vivien/DrNL 146. Amatőr leány „B” Bigner 
Bettina/BE 217.

Farsang Kupa
Két napig tartottak a Farsang Kupa teremlabdarúgó torna küzdelmei a 
Balog iskola csarnokában. A tizenhárom résztvevő csapatból a Söröskupak 
Kőszeg-Autó és az Almdudler csapata jutott a döntőbe. Az esélyesebbnek 
vélt Söröskupak nem tudta ráerőltetni akaratát ellenfelére. Az Almdudler 
a végjátékban jól használta ki, hogy ellenfele kapusát is lehozta a gólszer-
zés reményében, így ők emelhették magasba a kupát. A bronzmeccsen a 
rohonci Fc a Savaria Kartelt győzte le.
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Tenisz évértékelő, utánpótlás siker
A Kőszegi SK tenisz szakosztálya, február 22-én a klubházában tartotta 
évértékelőjét. Huber László polgármester, csetényi Sándor főtitkár (Vas  
megyei Tenisz Szövetség) és Kenyeri András elnök (Kőszegi SK), valamint 
közel nyolcvan versenyző jelenlétében köszöntötték a tizenkét kimagasló-
an szereplő utánpótlás, felnőtt és senior csapatot. Az osztrák bajnokságok-
ban szerzett érmeket itt vehették át érintett versenyzők. A hivatalos rész 
végeztével állófogadás zárta a rendezvényt.

A sikerek közül a legfrissebbeket Vörös Máté (a képen középen) érte el, 
akinek a 14 évesek Magyar Bajnokságán egyéniben bronz, párosban 
aranyérmet akasztottak a nyakába. A bronz kissé csalódást okozott a ver-
senyzőnek: a döntőbe jutását olyan teniszező akadályozta meg, akit előző-
leg már legyőzött. A páros arany kárpótlást jelentett. Eredményei alapján 
biztos tagja volt a Törökországban EB selejtezőt vívó korosztályos váloga-
tottnak. Bulgária, Grúzia és Belgium ellen lépett pályára. Ötven százalékos 
mérleggel zárt. Játékával helyet követel magának a Landesligában szerep-
lő felnőtt csapatban is.
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Asztalitenisz: Dobogós helyen
Két győzelem és egy döntetlen a mérlege az utolsó három mérkőzésen 
a hat tavaszi forduló után is veretlen egyes számú kőszegi egységnek. 
csupán a Vertikál csapata ellen hullajtottak el egy pontot. A tabella alján 
szerénykedő VÍZÉPTEK-et kiütéssel, majd a középmezőnyben tanyázó 
SZAK Sportiskolát is kellő magabiztossággal győzték le. Kiss János a 
tavaszi körben, egyesben továbbra is hibátlan. Jó sorozatukkal dobogós 
helyre kapaszkodtak fel. Előnyük a negyedik Széchenyi Egyetem előtt 
három pont, igaz ők egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak. Sorsdöntő 
fordulók jönnek. Az első négyben még mindenki játszik mindenkivel, 
vagyis ha a Kőszeg szeretné megőrizni érmes helyezését, minden pont-
nak jelentősége lesz. A Kőszeg II-nek nem sikerült még megszereznie 
első tavaszi pontját, igaz – a listavezető kivételével – papíron könnyebb 
ellenfelek következnek, de a Széchenyi Egyetem második csapatától 
elszenvedett vereség pontjai még nagyon hiányozhatnak a végelszá-
molásnál.

Eredmények: Vertikál SE-Kőszegi SK I. 9:9, Kőszegi SK I.-VÍZÉPTEK AK 
Szombathely 17:1, SZAKSportiskola-Kőszegi SK I. 6:12. Kőszegi SK II.- Hévizi 
SK II. 4:14, Széchenyi I. Egyetem SE II.- Kőszegi SK II. 10:8.

Kosárlabda: Végre győzelmek
rossz előjelekkel utaztak a kőszegiek a Szembeszél csapatához Szombat-
helyre. Igaz, ősszel csak két ponttal kaptak ki tőlük, de most betegség és 
munkahelyi elfoglaltságok miatt tartalékosan és csere nélkül kellett kiáll-
niuk. Amíg bírták erővel, sokszor vezettek is, de a záró negyedre elfogyott 
a levegő és a koncentráció. Horváth roland 38 pontig jutott. A Vasvár ellen 
végig kézben tartotta a mérkőzést a KSK. A listavezető 9700.hu ellen nem 
volt valódi esély. A mérkőzés mégis csaknem félbeszakadt. Két játékos ösz-
szezördülése elfajult. A komolyabb összecsapást a csapattársak megakadá-
lyozták. Szendrő Imre és a vendégek 10-ese azonnal mehettek zuhanyozni.

Eredmény: Szembeszél-Kőszegi SK 78:64 (17:17, 22:18, 8:17, 31:12), Kő-
szegi SK-Vasvári KSE 58:52 (25:19, 10:14, 11:9, 12:10), Kőszegi SK-9700.
hu Ingatlaniroda 58:70 (11:21, 6:15, 17:24, 24:10).

Diáksport
Terematlétika
A terematlétikai sorozat első állomásán, a városi fordulóban (február 10. 
és 17.) az 5–6. osztályosok az árpád-házi iskolában, a többiek a Balog 
csarnokában versenyeztek. A győzelmeken a Balog és a Bersek iskola ver-
senyzői osztoztak. Előbbi iskola 21, utóbbi 7 első helyezést gyűjtött. Leg-
eredményesebben Klemencsics Fanni (Bersek) és Jagodics Dennis (Balog) 
szerepeltek. Mindketten három-három bajnoki címet értek el. Francsics 
Erik (Bersek) két sikernek örülhetett.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A nem jelöltek a Balog iskola verseny-
zői.) Sprint róka Bora, Horváth Máté, Göbölös Evelin, Ecker Dávid, Fábián 
Viktória, Windisch András /BE, Klemencsics Fanni/BE, Sárközi Dominik. 
Ötösugrás Horváth Anna 9,95, Francsics Erik/BE, 11,08, Klemencsics Fanni/
BE 10,45, Jagodics Dennis 13,01 Tömöttlabdalökés 2 kg Horváth Anna 9,95, 
3 kg Francsics Erik/BE 8,41, Varga Kitti/BE 7,23, 4 kg Jagodics Dennis 11,46. 
Magasugrás csóka Éva 125, Kiss Levente 135, Klemencsics Fanni /BE 135, 
Jagodics Dennis 155. Többkörös futás 3 kör Iker Natália 58,7, 4 kör Béres 
Milán 1:22,4, Bigner Petra 1:20,7, 5 kör Németh Márk 1:33,1 8 kör (az áH is-
kolában) Hanák rebeka 1:46,9, Ecker Tamás 1:42,4, 6 kör Pillisz réka 1:57,2, 
Sárközi Dominik 1:44,8.

Úszás
Három számban indult Németh Bálint (Balog iskola, Sopron uBKSE) 
Debrecenben, az I. Hajós Alfréd kupán. Már csak a nyíilt kategóriában 
rajtolhatott, így jóval idősebbekkel is fel kellett vennie a versenyt. 200 
háton, egyéni csúccsal (1:01,46), elsőként csapott célba. Kedvenc számá-
ban, 100 méter pillangón (1:08,72) egy rosszullét megakadályozta, hogy 
tudásának megfelelően ússzon, de így is az ötödik legjobb időt érte el. 100 
m gyorson (1:08,72) 11. lett.
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!

Forint 
betéti akció

EBKM 3,00%
3,00%

Magánszemélyek és vállalati ügyfelek 
részére is! A nem akciós 6 hónapos 
betéti kamat jelenleg: 2,30%, EBKM 2,30%

Forint 
betéti akció

3 00%

új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel

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

f www.sopronbank.hu


