
Az ÚJ éVFOLyAM 1988 deCeMberétőL MeGJeLeNIK HAVONtA  XXVII.éVFOLyAM, 11. száM  2014. NOVeMber 11.

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.

KIráLyI VárOsNAP
november 6-án a szabad királyi vá-
ros rang megszerzésére emlékeztünk. 
1648-ban III. Ferdinándtól e nevezetes 
napon kapta településünk a kiváltsá-
gokkal – és kötelezettségekkel – járó 
címet. Posztumusz díszpolgáraink – 
bechtold István, Dr. Gyöngyös Endre, 
Hauer Tamás, Kincs István, Kristóf ágo-
ta, Lóránt Gyula és Szövényi István – 
sírjainak megkoszorúzását követően 
délelőtt 10 órától ünnepi testületi ülés 
keretében került sor a városi elismeré-
sek átadására. 
Kőszeg városát „miután a királyi tár-
nokmester fellebbvitele és bírósága 
alá helyeztük, ezután tartozzanak mind 
peren kívül, mind peres eljárásban sza-
bad királyi városunknak tartani, annak 
tekinteni, elismerni, nevezni és annak 
meg is tartani” – idézett az egykori 
oklevélből Huber László polgármester 
úr, és hozzátette, hogy ezzel az önkor-
mányzatiság legmagasabb fokát sze-
rezte meg Kőszeg.
Számos elismerésről számolhatunk be, 
jelezve a folyamatosan végzett rend-
kívül gazdag és sokszínű, értékes civil 
munkát.
PrO COMUnITATE kitűntetésben ré-
szesült a Hajnalcsillag néptáncegyüttes, 
Gelencsér Ildikó és Koltay árpád.
KŐSZEG VárOS POSZTUMUSZ DÍSZ-
POLGárA címet kapta Herman Ottó 
„az utolsó polihisztor”.
KŐSZEG VárOSÉrT kitüntetésben 
részesült a Chernel Kálmán Városi 
Könyvtár kollektívája (a képen Huber 
Lászlóval). A mindannyiunk által jól 
ismert intézmény a kötelező felada-
tai mellett számos, a mindennapokat 
szebbé, tartalmasabbá varázsoló ren-
dezvénnyel olyan központot alakított 
ki, ahol aktívan közreműködnek az 
„általános műveltség terjesztésében és 
gyarapításában, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltésének megszervezésé-
ben”. (További elismerésekről szóló 
írásunk a 13. oldalon található!)

tóthárpád Ferenc
Fotó: Németh Iván

KŐSZEG VÁROSÉRT!
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Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: december 3.
dr. zALáN GábOr jegyző: november 12.

bástHy béLA alpolgármester: november 19.
dr. NAGy edINA aljegyző: november 26.

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

tóth Gábor önkormányzati képviselő november 17-én
(hétfőn) 17 – 18 óra között,

rába Kálmán önkormányzati képviselő november 20-án 
(csütörtökön) 16 – 18 óra között,

(Elérhető: +36 30/4199-502 vagy: raba.kalman@jobbik.hu)
Plechl tibor önkormányzati képviselő december 4-én

(csütörtökön) 17 – 18 óra között. 
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

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

Alakuló ülés
„Megtisztelő, megható pillanat” 
– mondta október 21-én Terplán 
Zoltán a megválasztott képviselő, 
az alakuló testületi ülés kezdete, 
a Himnusz hangjainak felhangzá-
sa előtt. A nemzet imáját többen 
szívükre tett kézzel hallgatták a 
Jurisics-vár lovagtermében. Dr. Za-
lán Gábor jegyző gratuláló szavait 
követően, dr. Doroszlai Mónika a 
választási bizottság elnöke ismer-
tette az önkormányzati választás 
főbb adatait, illetve az eredménye-
ket. A névjegyzékben 9334 fő sze-
repelt, ebből 3626 fő élt a szavazati 
jogával. A választói körzetekben 40 
fő indult a mandátum megszerzé-
séért. Kőszegen választottak három 
– horvát, német, roma – nemzeti-
ségi önkormányzatot is. A válasz-
tási bizottság elnökétől elsőként 
Huber László polgármester vehette 
át a megbízólevelet. Az elhangzott 
szavai szerint sok sikert kívánt a 
képviselőknek ahhoz a munkához, 
amelyet Kőszeg város fejlődése ér-
dekében vállaltak. 
Az eskü szövege így hangzott:
„Én … becsületemre és lelkiisme-
retemre fogadom, hogy Magyaror-
szághoz és annak alaptörvényéhez 
hű leszek. Jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom. Ön-

kormányzati / polgármesteri / al-
polgármesteri tisztségből származó 
feladataimat Kőszeg város fejlődé-
sének előmozdítása érdekében lelki-
ismeretesen teljesítem. Tisztségemet 
a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!”
Első napirendi pontként a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot tárgyalták 
a képviselők, módosították a koráb-
bit az érvényes törvény szerint. Há-
rom szakbizottságot hoztak létre. A 
Pénzügyi, Jogi és rendészeti bizott-
ság elnöki teendőivel Sas norbertet 
bízták meg, a Kulturális és Oktatá-
si, Szociális, Egészségügyi és Sport 
bizottság elnökének Keszei balázst 
választották, megmaradt korábbi 
vezető tisztségében Kiss Péter a 
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, 
Környezetvédelmi és Vagyonügyi 
bizottságban. Mindegyik szakbizott-
ságba három képviselőt választot-
tak. A szavazati joggal is rendelkező 
négy-négy külső tagot a következő 
testületi ülésen választják meg. 
A korábbiaktól eltérően nem négy, 
hanem ötéves önkormányzati cik-
lusban tíz képviselő és a polgár-
mester vezeti a várost. Egy-egy 
döntésnél 6 IGEn jelenti a többségi 
szavazatot, ha mindenki jelen van. 
nEM szavazat leadására joga van 
a képviselőnek, de tartózkodásra az 
SZMSZ nem ad lehetőséget.
Az SZMSZ szerint az alpolgármestert 

Huber László polgármester javasla-
tára a testületi ülésen titkos sza-
vazással választották meg. básthy 
béla, aki a korábbi önkormányzati 
ciklusban is ezt a feladatot látta el, 
tíz IGEn szavazattal kapott ismét 
bizalmat. 
Az önkormányzatokra vonatkozó 
törvény keretein belül a képvise-
lőknek meg kellett határozniuk 
a tiszteletdíjakat. A polgármester 
esetében a törvény nem ad lehető-
séget mérlegelésre, így az illetmény 
összege 523 500 Ft, a költségtérí-
tés pedig ennek 15%-a. Az alpol-
gármester illetményét a törvény a 
polgármester illetményéhez ren-
deli, 70 – 90% toleranciahatárt 
megadva. A képviselők 471 200 
Ft értékben határozták meg a kö-
telező 15%-os költségtérítés mel-
lett. Az önkormányzati képviselőket 

havi 60 000 Ft tiszteletdíj illeti 
meg, a bizottsági elnökök a feladat 
ellátásért az alapdíjon felül 54 000 
Ft-ban részesülnek. Egy bizottsági 
tagság esetén 18 000 Ft illeti meg 
az alapdíjon felül a képviselőt. Az 
illetmények adókötelesek.

Kámán z

lakossági apró
• Régi PéNzeKeT, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik 
tárgyakat vásárolnék. 
tel.: 06/30-3246-357

• KőSzegeN PaNoRáMáS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLeK eLAdó. 
telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

www.sopronbank.huf

Aktív online 
számlacsomag
Elektronikus ügyintézés az Ön 
kényelme érdekében…

KÔSZEGI FIÓK 
Várkör 6.
Tel.: +36 83 515 090

Most új számla 
nyitáskor 5.000 Ft 
értékû utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, mellyel 
idôt és pénzt takaríthat meg!

*A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános aján-
lattételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési 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. A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiókjaink-
ban tájékoztatjuk. Az akciót csak ter-
mészetes személyek vehetik igénybe, 
az ajándék ügyfeleink részére a Rész-
vételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.
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FÓKUSZBAN 
A FOCUS

Ford Focus 3.899.000 Ft-tól*

További árkedvezmény Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén!                         

* Az ajánlat érvényes FordFocus Ambiente 1.6 VCT / 105 LE / 5 ajtós  modellre, manuális légkondicionálóval és metálfénnyel, 2014.10.01-12.31 – ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a
készlet erejéig! Vegyes átlagfogyasztás: 6.0 l/100 km; CO2 kibocsátás: 139 g/km.
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Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

Az új képviselő-testület
Első sor: Kiss zoltán (3. vk. – 
FIDESZ-KDnP); Kapy Ferenc 
(1. vk. – FIDESZ-KDnP); Keszei 
balázs (5. vk. – FIDESZ-KDnP); 
Huber László polgármester (8-9. 
vk. – FIDESZ-KDnP); tóth Gábor 
(kompenzációs lista – Összefogás 
Kőszegért Egyesület); Plechl ti-
bor (kompenzációs lista – Össze-

fogás Kőszegért Egyesület).  
Hátsó sor: dr. zalán Gábor jegyző; 
terplán zoltán (4. vk. – FIDESZ-
KDnP); básthy béla alpolgármes-
ter (2. vk. – FIDESZ-KDnP); sas 
Norbert (7. vk. – FIDESZ-KDnP); 
Kiss Péter (6. vk. – FIDESZ-
KDnP); rába Kálmán (kompen-
zációs lista – JObbIK).

Október 21-én vették át a megbí-
zólevelet a nemzetiségi önkormány-
zatok megválasztott képviselői.
A Horvát nemzetiségi Önkormány-
zat képviselői: brezovich Julianna 
Anna; Mersich Károly; Petkovits 
Sándor; Stefanich Mátyás.
A Német nemzetiségi Önkormány-
zat képviselői: Kőszegfalvi ágnes; 
rábai Ferenc László; Tengeri Zoltán 
József.
A roma nemzetiségi Önkormány-
zat képviselői: baranyai Mihály; 
baranyai Zsolt Krisztián; Haszonics 
József.

Díszoklevél
szeptember 24-én adták át a vá-
rosházán a pedagógus díszokleve-
leket. Tíz kitüntetett érkezett meg az 
ünnepségre, ketten betegség miatt 
nem vállalták a részvételt. A nyu-
gat-magyarországi Egyetem SEK 
képviseletében Dr. Koós Ildikó okta-
tási dékán helyettes köszöntötte az 
ünnepelteket, beszélt a pedagógusi 
élethivatás értékéről. Verssel, dallal 
köszöntötték a vendégeket bogdán 
Ferenc (Dr. nagy László EGYMI) és 
a balog iskola diákjai Pochánné 
Polesznyák ágota zenei kíséretében. 
Huber László polgármester különös 

értéknek nevezte azt a munkát, amit 
a kitüntetett pedagógusok végeztek 
Kőszeg iskolaváros jellegének meg-
tartása érdekében. Díszoklevelet 
kaptak: Jenkei Ede tanító rUbIn 
(70); Kelecsényi Józsefné VAS (65); 
rákosi Györgyné VAS (65); Hidegh 
Lajos tanár, igazgató GYÉMánT 
(60); Kiss Tiborné tanító GYÉMánT 
(60); Molnár béláné tanító GYÉ-
MánT (60); németh Lászlóné tanító 
GYÉMánT (60); Soós Gyuláné taní-
tó GYÉMánT (60); Sulyok Károlyné 
tanító GYÉMánT (60); Kálmán Jó-
zsef tanár GYÉMánT (60); Lukács 
Gáborné  tanár ArAnY (50); Torda 
Sándorné tanító, tanár ArAnY (50).  

NemzetiségekKőszegért
A Príma Primissima Alapítvány 
kuratóriuma a „Magyar zenemű-
vészet” kategóriában az angelica 
Leánykart és gráf zsuzsannát is 
jelölte a Prima Primissima-díjra. A 
karnagy érzelmekben erősen kö-
tődik Kőszeghez. A harminc jelölt 
közül a közönségtől legtöbb sza-
vazatot kapott Príma közönségdíj-
ban részesül. Szavazni SMS-ben a 
jelölt kódjának elküldésével lehet 
december 4-én 8 óráig. 
Támogassák az Angelica Leánykart 
és a karnagyot! 
Telefon: 70/70-77-000; Kód: 28.
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek! 
Tisztelt olvasó!
remélem elfogadják, hogy az ön-
kormányzati választás után egy 
hónappal még a választás eredmé-
nyével és várható következményei-
vel foglalkozzam egész röviden!

Először is még egyszer megköszö-
nöm, hogy kitüntettek bizalmukkal, 
a szavazatok abszolút többségével 
ismét megbíztak engem Kőszeg 
város vezetésével. Ezt óriási meg-
tiszteltetésnek veszem, de egyúttal 
hatalmas felelősséget is jelent szá-
momra.
Tudom, hogy a bizalom mögött sok 
elvárás is van Önökben irányom-
ban, aminek minden erőmmel 
megpróbálok megfelelni. Természe-
tesen a lehetőségeink határait nem 
tudjuk átlépni, de megvan minden 
esély arra, hogy városunkat nagyon 
dinamikus fejlődési pályára állítsuk. 
Ehhez természetesen a polgármes-
ter egyedül nem elég, szükség van 
még egy erős, konstruktív képvise-
lő-testületre, és az Önök feltétlen 
támogatására, közreműködésére.
Úgy látom, a képviselő-testület ösz-
szetétele és elszántsága megfelelő, 
a pártpolitikai érdekeken felülemel-
kedve akar dolgozni minden képvi-
selő a város fejlődése érdekében.
bízom benne, hogy az ország fel-
emelkedésével párhuzamosan Kő-
szegen is egyre több lesz az élet-
színvonalával elégedett, boldog 
ember. Ezért dolgozni érdemes és 
felemelő érzés, mely megnöveli 
erőnket, főleg ha tudjuk, érezzük az 
Önök támogatását, bíztatását.
Ezt előre is tisztelettel megköszö-
nöm.

Huber László
polgármester
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A magyarságért

Egészségház
Október 21-én a képviselők – a 
műszakilag november elején már 
átadott – egészségház eszközbe-
szerzését tárgyalták. Huber László 
polgármester a rendelkezésre álló 
határidőt szűkösnek ítélte. Az el-
hangzott tájékoztatás szerint az ön-
kormányzat pénzügyi lehetőségei 
nem teszik lehetővé a teljes épü-
letkomplexum eszközeinek beszer-
zését, ezért többletforrásra igényt 
nyújtottak be a nyugat-Dunántúli 
regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú nonprofit Kft.-hez. 
A gyermekorvosi és felnőtt házior-
vosi szolgáltatás új helyen történő 
mielőbbi indítása érdekében a 
pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, 
a szükséges eszközöket – asztalo-
kat, bútorokat, padokat, összesen 
41 féle eszközt – közbeszerzési 
eljárás keretében lehet az orvosi 
rendelők számára biztosítani. A 
tervezett közbeszerzés nettó össze-
ge 16 160 218 Ft. november 24. 
az ajánlattétel határideje. Minden 
képviselő elfogadta a pályázati 
kiírást az egészségház mielőbbi in-
dítása érdekében. Ezt megelőzően 
Tóth Gábor jelezte, hogy nem kap-
ta meg az előterjesztést. Az e-mail 
útján történő küldésnél technikai 
hiba lépett fel, amiért a dr. Zalán 
Gábor jegyző a képviselő megérté-
sét kérte.  Elmondta, hogy az előző 
testület döntött a laptopok beszer-

zéséről, amit rövidesen minden 
képviselő használatra átvehet. 
rába Kálmán a következőt mond-
ta: „Örömmel láttuk, hogy ez is 
pályázat keretében fog megvaló-
sulni. Tehát, ami a helyi újságban 
leírásra került, hogy ágh Péter 
szerez pénzt, az ebben a formá-
ban nem igaz. Kérem a kőszegi 
képviselő-testületet, hogy a jövő-
ben tartózkodjon a lakosság efféle 
megvezetésétől.” 
Huber László polgármester a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: „Azért 
nem vállalunk felelősséget, amit 
az újság leír. Azért vállalunk fele-
lősséget, ami itt elhangzik, jegy-
zőkönyvbe kerül, és amit hivatalos 
formában megteszünk.” 
básthy béla alpolgármester is el-
mondta álláspontját: „Ennek a 
beruházásnak a főösszege – ha 
jól emlékszem – 346 millió forint. 
bocsánat, nem készültem fel most 
a pontos számadatból. De azt tu-
dom, hogy kettőszáz millió forintot 
nyertünk pályázati támogatásból, 
és a 146 millió forint pedig a ma-
gyar állam, a kormány támogatása, 
amit nem EU-pályázaton nyertünk 

el. Azért ezt jó, ha tudjuk. Politikai 
vitába pedig nem mennék bele. … 
nem baj az, ha egy városnak jó po-
litikai lobbija van.”
Mégis kialakult a politikai vita, esz-
mecsere. Huber László polgármes-
ter pedig kijelentette, hogy ebben 
nem akar részt venni, és abban bí-
zik, hogy a képviselőtársak sem. 

•
Az egészségház beruházásának 
bruttó főösszege: 348 397 500 Ft. 
Az októberi lapszám 9. oldalán arról 
tudósítottunk, hogy az egészség-
ügyben dolgozók megtekintették az 
épülő egészségházat. Arról is írtunk, 
hogy Huber László polgármester 
pénzügyi segítséget kért a beruhá-
zás teljes befejezéséhez. Ezt követő-
en adtuk a következő tájékoztatást:
÷A polgármester ebben kérte Ágh 
Péter országgyűlési képviselő 
segítségét, annak a támogató 
segítségnek a folytatását, 
amelyben a város korábban is 
részesült. A komplex beruházás 
pályázaton elnyert pénzből, 
illetve kormányzati támogatásból 
épült meg.”

Kámán z

Október 28-án testvérvárosunk-
ban, Szencben lélekemelő ün-
nepségen zsúfolásig megtelt a 
színházterem. A Magyarországon 
működő rákóczi Szövetség segíti a 
határon túl élő magyar gyermekek 
anyanyelvi oktatását. Huber László 
polgármester az elkülönített pénz-
ügyi keretéből harmadik éve nyújt 
támogatást erre a célra. Idén Szenc 
városában is rendeztek ösztöndíj 
átadó ünnepséget, ahol a szenci 
járás öt magyar tannyelvű alapis-
kolájának első osztályos tanulói, 
illetve szülők, pedagógusok vettek 
részt. Az előadott magyar dalok, 
versek, a bemutatott táncok, jele-
netek tették színessé az ünnepet.  

A magyar 
nyelvű iskolák 
f o l y a m a t o s 
c s ö k k e n é s e 
miatt fogott 
össze a rákó-
czi Szövetség, 
a Szenc és Vi-
déke Társulás, 
a CSEMADOK, 
a m e l y n e k 
eredményeként az első osztályosok 
tízezer Ft támogatást kaptak. A 
támogatást – az egész Kárpát-me-
dencére kiterjedően – 208 magyar-
országi önkormányzat adta össze.
Az eseményen Kőszeg városát 
Huber László polgármester és dr. 

Tóth László osztályvezető kép-
viselte. Tiszteletüket fejezték ki 
azoknak a szülőknek, akik minden 
„ellenszél” dacára magyar iskolába 
íratták gyermeküket, és különösen 
azoknak a pedagógusoknak, akik 
ébren tartják a „lángot”.

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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Fizetségük a közönség tapsa
2014. november 22-én 18 órai 
kezdettel ünnepi műsorral idézi fel 
a Hajnalcsillag néptáncegyüttes 
a megalakulás óta eltelt 25 évét. 
Tisztelettel, és szeretettel várják az 
egykori táncosokat, a sok száz kő-
szegi és környéken élőt, akik részt-
vevői voltak a negyedszázad ered-
ményeinek. (Tel:30/411-1239) Ez 
a 25 év a két alapító saját életének 
a része, ők azok, akik útjára indí-
tották, és azóta is életben tartják a 
néptáncegyüttest. 
A kezdetekre Dvorák László a Haj-
nalcsillag néptáncegyüttes Köz-
hasznú Alapítvány elnöke így em-
lékezett vissza:
– A ’80-as években működött a vá-
rosban a Kőszeg néptáncegyüttes, 
amelynek feleségemmel, Kővári 
Anikóval mi is a táncosai vol-
tunk. Hírtelen jött a döntés, hogy 
a csapat Szombathelyen folytat-
ja a táncot. Mi ezt nem tudtuk 
vállalni. Anikó az előző években 
már foglalkozott óvodások-
kal és kisiskolásokkal, akkor 
úgy döntöttünk, hogy velük 
együtt Kőszegen maradunk. 
Az akkori két kisgyermek, 
Pataki Edit és Krály András, 
jelenleg is a felnőtt korosztály 
kiváló táncosai, tíz társukkal 
együtt – idézte a kezdeteket 
László, aki a munkája mellett 

látja el az elnöki teendőket.
Amíg a lovagterem egyik szegleté-
ben az esti órákban beszélgettünk, 
addig Krály András a színpadon 
tánclépéseket tanított tizenéves 
fiúknak. Egy másik teremből meg-
érkeztek – Anikó irányításával – a 
lányok is. Közösen vették birtokba 
a színpadot.
Anikó és László elszántsága meg-
maradt ’89 őszén, amikor technikai 
felszerelés nélkül ketten maradtak 
húsz gyermekkel. Már karácsony 
előtt családias környezetben műsort 
adtak. A következő évben duplájá-
ra nőtt a táncot tanuló gyermekek 
száma. Jelenleg négy korcsoportban 
közel százan vannak, a színpadi 
produkciójuk vonzza a közönséget. 
A 25 év alatt fél Európát bejárták, 
legtávolabbi fellépésük Angliában 
és Isztambulban volt. Kapcsolat-
teremtő és kimerítő volt az útjuk 
2013 októberében Kiskőszegre, de 
az ottani vendégszeretet maradan-

dó élményt nyújtott. A fellépésekhez 
az útiköltséget az alapítvány bizto-
sítja, amely akkor lehetséges, ha 
egy-egy színpadi produkcióért kap-
nak honoráriumot. Dvorák László az 
alapítvány számára eredményesnek 
minősítette azokat az éveket, ami-
kor rendszeresen bemutatkoztak 
a Hotel bük vendégei előtt. nem 
volt ritka az évi 70–80 színpadi 
szereplés sem, mostanra a teljesít-
hető fellépések száma kevesebb, az 
időpontok egyeztetése alapproblé-
ma lett. A profi módon amatőrként 
táncolók élete szerteágazó. A tánc 

szeretete, a közösség 
összetartó ereje biz-
tosítja a Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes mű-
ködésének alapját.  
Fizetségük a közönség 
tapsa. Ars poeticájuk 
szerint szeretni kell a 
táncot, megismerni a 
nemzet kultúráját, a 

gyökereket, amihez lehet ragasz-
kodni, amire lehet építkezni. Az 
elvégzett kemény munka mellett 
odafigyelnek egymásra. A közönség 
a három perces produkció megte-
kintése után nem tudja, hogy az a 
„három perc” több hónapos kemény 
munka eredménye, amit többnyire a 
napi feladatok után, az esti órákban 
vagy a hétvégeken végeznek el. 
A néptáncegyüttes szakmai irányí-
tója – óvónői munkája mellett –, 
Dvorákné Kővári Anikó, aki másod-
diplomaként tánc- és drámapeda-
gógiai végzettséggel rendelkezik, 
és elkészíti a tánckoreográfiákat. 
A felnőtt (ifjú) néptáncosok a Kár-
pát-medence számos táncát tudják 
bemutatni a közönségnek erede-
ti népviseletben. A Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes a „nulláról” kiin-
dulva, önmaga erejéből hozta létre 
az értékes produkciókat, amivel bár-
hol, bármikor Kőszeget képviseli.

Kámán z.

Bálház
Október 21-én a képviselők 9 „igen” 
és két „nem” szavazattal szándék-
nyilatkozatot fogadtak el, amelynek 
az 5. pontja így fogalmaz. 
÷Kőszeg Város Önkormányzata 
kinyilvánítja szándékát, miszerint 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel együttműködési megál-
lapodást köt, melyben vállalja, 
hogy TOP CLLD, valamint más 
hazai és uniós források igénybe-
vételével felújítja és üzemelteti a 
Bálház ingatlant.”
Az előterjesztés tárgyalásakor Huber 
László polgármester elmondta, hogy 
a bálház hasznosítását a KrAFT 
projekthez kapcsolódóan kell elkép-
zelni. A későbbiek során kulturális, 
közösségi célokat szolgálhat az épü-

let. A fenntarthatósághoz szükséges 
a TOP CLLD pályázat, mert a kul-
túra nem profittermelő. A városban 
működik több – értékeket képviselő 
– kulturális egyesület, amelyeknek 
teret kell adni. A bálház alkalmas 
lesz az ifjúság számára találkozási 
pontként. A városvezető azt kérte 
a képviselőktől, hogy előre mutató 
előterjesztésként értékeljék a szán-
déknyilatkozatot, majd arra figyel-
meztetett: „Ha ezt nem fogadja el 
a képviselő-testület, akkor nagy az 
esélye annak, hogy bálház kimarad 
a KrAFT projektből.”
Keszei balázs a célokkal egyetér-
tett, hiszen azok a város érdekeit 
szolgálják, de a fenntarthatósággal 
kapcsolatban a kételyeit hangsú-
lyozta. Javasolta, hogy legyen olyan 
működési terület is, amely pénzügyi 
forrásként hozzájárul a működte-

téshez. A kételyekhez csatlakozott 
rába Kálmán és Tóth Gábor, aki 
kérte a működtetésre vonatkozó 
kötelezettség kivételét a szándék-
nyilatkozatból. A javaslat két „igen” 
szavazattal nem kapott többséget.
básthy béla alpolgármester jogos-

Hétfő 16:30-17:30

Kőszeg
Kossuth L. u. 15.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
 nagyterme

 Várlak: 
 Eszti
  +3630/9726547

Peace
Love

Fitness

Alakformáló
gerinctréning

Polifoam-ot,vizet,törölközőt és a kitartásod hozd magaddal!

nak ítélte a képviselők felvetését, 
és elmondta: „Azt látni kell, hogy 
a bálház a nemzeti program része, 
amely élvezi a kormány támogatá-
sát. A bálházzal több szolgáltatás 
biztosítható.”

Kz

szeretete, a közösség 
összetartó ereje biz-
tosítja a Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes mű-
ködésének alapját.  
Fizetségük a közönség 
tapsa. Ars poeticájuk 
szerint szeretni kell a 
táncot, megismerni a 
nemzet kultúráját, a 
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Kávészünet Várkonyi Botonddal
 Mindig szerette a kihívásokat

Kispolgári család gyermeke. édesapja pos-
tafőtiszt, később a LaTeX főberuházója, 
mely a  Könnyűipari Minisztérium  alá tar-
tozott. eredetileg magyar-latin-görög sza-
kos tanárnak készült, hét nyelven beszélt. 
Nagyon tisztelték, sokszor vitték külföldre.  
édesanyja a Magtermelő  főkönyvelőjeként 
ment nyugdíjba. Nagyapja az első világhá-
borúból mindkét szemére megvakulva jött 
vissza ezredesi rangban. Kárpótlásul a Fő 
téren egy trafik üzemeltetési jogát kapta, 
melyben lánya (Botond édesanyja) dolgo-
zott. idősebbik bátyja a gimnázium kitűnő 
tanulója volt, de értelmiségi származásuk 
miatt hat évig nem vették fel az egyetemre, 
középső bátyja hasonlóan járt, ő már meg 
sem próbálta, bár tervei között a soproni 
Faipari egyetem ott volt.  az ágyterítő gyár-
ban lett lakatos tanuló.  a vizsgát követően, 
17 évesen, fölment Budapestre. Csepelre 
jelentkezett a Vas- és Fémművekbe, ahol 
45 ezer alkalmazott volt. a kovácsoló gyár-
ban olyan elit részleghez helyezték, ahol 
a kintről bejövő, már akkor fejlett gépek 
összeszerelését kellett végezni, melyekkel 
például a Csepel autók forgattyús tengelyét 
készítették. Volt egy finomkovácsoló gépük, 
melyet tizenhétezer alkatrészből kellett ösz-
szeszerelni. Szabadidejében ismerkedett a 
gyárral, keresztül-kasul bejárta, elhatároz-
ta, hogy viszi valamire. azokat a veszélyes 
pontokat kereste, ahol akár a munkakörül-
ményeket lehetett javítani, vagy a munka-
folyamatot egyszerűsíteni, akár a baleseti 
veszélyt kizárni. egyre inkább elismerték, 
már újítási előadói kinevezését is megírták, 
de aznap beadta a felmondását. Oka pró-
zai volt, nem értett egyet a káderdűlőből 
érkezett „újítók” agyament ötleteivel. Meg-
bántani nem akart senkit, inkább elment 
Csepelről. Útja a Műanyagkutató intézet-
be vitt, ahol egészen más típusú gépekkel 
foglalkozott. Beiratkozott a technikumba, 
levelezőn végezte el. Három évet töltött a 
műanyagosoknál. Úgy érezte, kiváncsiságát 
kielégítette, szakmailag sokat fejlődőtt. a 
csökkent munkaképességűeket foglalkozta-
tó Reaktiva KTSz-nél is kipróbálta magát a 
„nyóckerben”. Csavaranyát és alátétet gyár-
tottak a présüzemben. érdekelte, hogyan 
kell bánni, összefogni, a munkáját szervezni 
az itt dolgozóknak.  egyre jobb eredménye-
ket értek el. ekkor már háromszoros kiváló 
dolgozó. a zaj miatt ki kellett telepíteni az 
üzemet, az egész céget elvitte Ráckevére.  
Nemcsak az üzemmérnökit, de minden olyan 
képzést elvégzett, amiről úgy gondolta, hogy 

az ott megszerezhető tudás hasznára lesz. 
az energiagazdálkodási intézetben az volt a 
feladata, hogy az energiaracionalizálás ke-
retében a régi, drága kazánokat lecseréljék.  
a feladatot elvégezni – előzetes tapasztalat 
hiányában – nagy kihívás volt. 

– Közben eltelt 29 év, és 1989-ben visszajöttél.
– Hazavágytam.  A Hunyadi utcában megláttam 
azt a telket, ahol most a panzió áll. Szüleim a 
Mátyásföldön éltek velem. nagyon örültek a 
döntésemnek. Sajnos, mire felépültünk, őket 
már nem tudtam hazahozni. Második felesége-
met budapesten ismertem meg, ott született. 
Miután bemutattam neki őshazámat – Kőszegen 
összeházasodtunk –,  úgy döntöttünk, hogy to-
vábbi közös életünket itt folytatjuk. A panziót ő 
vezette. nálunk szállt meg Habsburg Ottó, híres 
sportolók, a Lajtha-tábor zenészei, meg a Dél-
Koreai kézisek. Szerettem ezt a fajta munkát is. 
Az ezredforulón hagytunk fel vele. A városgond-
nokság területén béreltem helyiséget. Elhoztam 
budapestről a gépeimet és elkezdtem a vasipart. 
Amikor az ipari tevékenységet építettem, felesé-
gem mindig partnerként támogatott és segített.
– Fával is foglalkozol.
– Annak idején erdészmérnök akartam lenni, 
vonzódtam a fához is, így ki tudtam alakítani 
ezt a szektort is. Ekkor fogalmaztuk meg azt a 
szlogent, ami talán kicsit fennhéjázónak tűnhe-
tett, hogy „Fémből, fából mindent, szinte min-
den szinten”. Csak azt akartuk sugallni, hogy aki 
hozzánk bejön, ne menjen el úgy, hogy valami 
elfogadható ajánlattal meg ne kínáljuk.
– A munkaerőt illetően a határ közelsége ho-
gyan hat a cég működésére?
– Aki tud és rugalmas, az kint is megállja a he-
lyét. Igaz reggeltől estig kell dolgoznia. nálam is 
ezek az elvárások. A három-négyszeres keresetet 
nem tudom kitermelni, de helyi viszonylatban 
jók vagyunk. Ezért is próbálunk több lábon állni. 

Díszkovács-, lakatosműhelyünk van, asztalosmű-
hely, fűrészüzem is működik.  Igényes munkánkkal 
letettük a névjegyünket az árpád téri park vaske-
rítésének felújításával, vagy a Gyöngyös hídjának 
kovácsoltvas kerítését is mi csináltuk. büszkesé-
günk a Taverna cégére. Tíz állandó alkalmazottunk 
van, voltunk 45-en is. Akkor gyártottuk a piaci fa-
házakat. Egyszer a megrendelő 80 darabot kért 3 
hét határidővel. Megcsináltuk. Alapelvem mindig 
a becsületes teljesítés volt. nem vágytam magas 
poziciókba, nekem elég volt, ha elismerték, hogy 
ember maradtam, aki becsületesen dolgozik, aki 
ha tud, segít másoknak. A gazdasági válság előtt 
több volt az építkezés, amely minden iparágat 
megmozgat a vasipart, a faipart, de a kőművest, 
a festőt, a villanyszerelőt, a tetőfedőt, a bádogost 
is ideértve. Arányában nagyobb volt a bevétel, és 
abból jobban lehetett adakozni.   
– Teljes körű házépítéssel, kivitelezéssel is 
foglalkoztál.
– Mivel gépész vagyok, nem építész, nem foly-
tathatom. nincs róla papírom, bár amit csinál-
tunk, az hibátlan. 
– Fiad viszi tovább a céget.
–  Mindjárt hetvenegy leszek, átadtam, bár még 
segítem a munkáját. Furcsa, hogy diplomás ze-
nész létére belelovallta magát az én szakmámba, 
elégedett vagyok vele. Kiváló zongorista, a raj-
nán hajón is zenélt, járt Új-Zélandon, amerikaik 
tapsoltak neki. Szabadidejében most is zenél. 
Lányom pedig budapesten egy üzletlánc ruha-
ipari részének a vezetője – óvónő létére. Kicsi 
cég vagyunk, de néha úgy érzem, nélkülözhetet-
lenek. Mindennel foglalkozunk. Traktort javítunk, 
bálázógépet szerelünk, alkatrészt gyártunk. 
Olyan cég, mely fémmel és fával egyformán 
foglalkozik, nincs is több a környéken. Amig bí-
rom, segítem a munkát, nekem sem lenne jó, ha 
hátat fordítanék az életművemnek.
   Kiss János
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
tel./Fax: 94/361-869

Látászavarok I.
A külső informácók több mint har-
madát a szemünk fogja fel, az így 
létrejött optikai ingerek pedig idegi 
impulzussá alakulva, az ideghártyán 
át jutnak az agy látókérgéhez. A lá-
tás, mint érzékelés, nagyon fontos 
az emberek számára, így a látószerv 
bármely területének kársodása 
esetén legyen az pl.: a szemgolyó, 
szemizmok, látóideg vagy akár a 
központi idegrendszer látóközpont-
ja stb. látászavar következik be. A 
zavar megnyilvánulása többféle 
lehet: életlen kép, hibás térlátás, 
elmosódott színek, látáskiesés stb. 
Lehet gond a látásélességgel is, 
aminek oka több-
nyire a szemgolyó 
és a szem optikai 
rendszerének el-
változása pl.: aki 
rövidlátó, annak 
megnyúlik a szem-
golyó hosszirányú 
átmérője, s a kép 
azért lesz élet-
len, mert nem az 

ideghártyán, hanem elötte képződik 
le, míg távollátók esetében a hely-
zet fordított. Ezen fénytörési hibák 
lencsékkel könnyen korrigálhatók. 
Agyi funkcionális zavaroknak is le-
het tünete a látászavar, mint ahogy 
élvezeti szerek kóros fogyasztása 
esetén és néhány gyógyszer mel-
lékhatásaként is. Gondot jelenthet 
a látásban az agyi sérülés, az agy 
vérellátási zavara, a migrén roham-
időszaka, a jelentős mértékű vércu-
korszint csökkenés vagy vérnyomás 
problémák. Folyt. köv....
Ezúton szeretném megköszönni 
megtisztelő figyelmüket és ér-

deklődésüket cikkeim 
iránt hónapról hónap-
ra Jómagam és a KŐ-
SZEG OPTIKA nevé-
ben, nyitvatartásunk 10. 
évfordulója alkalmából. 
A továbbiakban is szíve-
sen állunk rendelkezé-
sükre szakmai hozzáérté-
sünkkel.
Kőhalmi-Szalay Mónika

1956
Velem: Október 23-
án megemlékeztek 
1956 hőseiről. A mint-
egy ötven résztvevőt az 
időjárás a Kultúrházba 
irányította a Hősök Ka-
pujától. Szél Józsefné 
polgármester köszöntő szavai után 
közösen énekelték el a Himnuszt. 
Ezt követően a Kőszegszerdahelyi 
általános Iskola 15 Velemben élő 
diákja idézte fel a múltat egy jól 
összeállított műsorral. A faluhoz sok 
szálon kötődő básthy béla tartotta 
az ünnepi beszédet. Így fogalmazott: 
„a térség falvai iránti elkötelezettsé-
gem mit sem változott, és továbbra 
is Kőszeg és a natúrparki települé-

sek kölcsönösen előnyös együttmű-
ködésében látom a város és a térség 
sikerének biztosítékát. …1956. 
október 23-a legfontosabb élmé-
nye nem az országra kényszerített 
zsarnoki diktatúrát megtestesítő 
pártemberek, vagy áVH-sok elleni 
harag, hanem a nemzet Egységes 
Akaratának, szabadság és demok-
ráciavágyának egyedülálló közös 
kinyilatkoztatása!”

Múlt és jelen
Nemescsó: Augusztusban húsz 
taggal megalakult a Tézsula Ha-
gyományőrző Egyesület, azóta so-
kan csatlakoztak hozzájuk segítő 
szándékkal. A működés célja a régi 
korok értékeinek a megismertetése 
a jelen generációjával, a múlt ha-
gyományainak átörökítése a jövő 
nemzedéke számára.
Elsőként – a nemescsói Önkéntes 
Tűzoltóegyesülettel összefogva – 
megemlékeztek a világháborúk 
áldozatairól. Az I. világháború em-
lékoszlopán ez áll: „Mi küzdöttünk 
értetek, Ti imádkozzatok érettünk.”  
bánó Irén versmondását követően 
Kiss Sándor a történeti kutatásait 
felhasználva idézte fel a múltat. A 
közadakozásból épült I. világhá-
ború emlékművét 1937. október 
10-én leplezték le. A szónok így 
fogalmazott: „Az akkori ünnepség 
példás megrendezése Piros István 
körjegyző és bánó ádám, a falu 

Október 23.
nemzeti ünnepünk előestéjén az 
Országzászlónál, majd a Kethelyi 
úti ’56-os emlékoszlopnál gyűltek 
össze a megemlékezők. 
A szél lengette nemzetiszínű zászló 
alatt Krizsovenszky Lajos szólt ar-
ról, hogy mit jelent ma az ’56-osok 
hősiessége. Definiálta a „dolgok 
mértékét”, amely „az embernek a 
kételkedésből való tudása”. 

– Tisztelnünk kell mindenkit, külö-
nösen azokat, akik minden korban 
mértékkel, jelentős cselekedetekkel, 
előbbre vivő módon tenni akartak, 
és volt lelki nagyságuk a tettekhez 
– mondta. 1943-ban a Magyar Élet 
Könyvkiadó és a Soli Deo Gloria 
Szövetség balatonszárszón tanács-
kozott arról, hogy milyen utat vá-
lasszon Magyarország. Már akkor 
voltak, akik tudatosan igyekezték 
előkészíteni azt a „szovjet beren-

tanítójának érdeme volt”. 
Majd idézte bakó József költő 
szavait: „Én a 14 csói halottat 
nem látom hősnek, hanem 
áldozatnak. Látom, tudom a 
háborúk okozóit, a jelszavak-
kal belehajszolt szerencsétle-
neket, akkor hogyan avassam 
én őket azzá.”
Az emlékműnél koszorúzott 
bánó András polgármester, 
Mayer Tiborné az egyesület 
elnöke, Polák norbert a tűzol-

tók parancsnoka. Kalincsák balázs 
evangélikus lelkész és Porpáczy Jó-
zsef esperesplébános imádságban 
emlékezett meg az elesettekről. 
Felolvasták az áldozatok nevét, ér-
tük gyújtottak mécsest a tűzoltók. 
Majd a helyi lányokból, asszonyok-
ból szerveződött népdalkör kato-
nadalokat énekelt. A résztvevők 
együtt vonultak át a II. világhá-
borús emlékműhöz, Schrott Károly 
trombitaszólója mellett gyújtották 
meg a mécseseket.

dezkedést”, amely áldozatává vált 
hazánk: méghozzá a „politikai ciniz-
mus cselekedni nem tudó emberei” 
közreműködésével. A világot nem 
tudjuk megváltani, s nem a miénk 
a bölcsesség köve – hangsúlyozta 
Krizsovenszky Lajos –, de egy dolgot 
biztosan tudunk: hogy vinnünk kell 
azt a fáklyát, ami azt mutatja a ma-
gyar népnek, hogy „legyőzni ugyan 
lehet, de megszégyeníteni soha”! 

tóthárpád F.
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Rövid hírek
November első napjaiban elké-
szült a Dr. Amdró Gyula útnál, a 
Malomárkon átvezető híd. Az épí-
tés költsége 7 592 657 Ft volt.  A 
minőségi munkával megépített híd 
szélessége bőven elegendő a gya-
logos és a kerékpáros forgalomra. A 
pénzhiány miatt többször elhalasz-
tott beruházás a gyalogos közleke-
dés biztonságát szolgálja, ugyanúgy, 
mint az ezen útszakaszon korábban 
kiépített közvilágítás.
Huber László polgármester 
együttműködési megállapodást kö-
tött bugán József, a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. vezérigazgatójával. 
Ennek eredményeként az erdészet 
bruttó 3 791 903 Ft-ot biztosított a 
Szabóhegyre vezető utak kátyúzá-
sára. november 5-én a városgond-
nokság megkezdte az utak javítá-
sát, két teherautó meleg aszfaltot 
helyeztek el a megelőzően kimart 
mélyedésekbe. A munkát novem-
ber második hetében fejezik be.
Helyreigazítás. Az elmúlt lapszám 
4–5. oldalán közöltük az önkor-
mányzati választás eredményeit. Té-

vesen neveztük független képviselő-
nek rába Lászlót, aki a 7. körzetben 
indult jelöltként. A választásokon 
a KTI-t, a Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért pártot képviselte, 
amelynek elnöke dr. Szili Katalin.
Betörtek két családi házba Kősze-
gen. A városban terjedő híreket az 
egyik károsult megerősítette. A csa-
lád a temetőben emlékezett meg az 
elhunytakról, miközben ismeretle-
nek betörték a ház ablakát, és kész-
pénzt vittek magukkal. A rendőrség 
a nyomozásra való tekintettel nem 
adott az ügyről tájékoztatást, de né-
hány megelőzésre vonatkozó infor-
mációt a rendelkezésre bocsátott.
Alkalom szüli a tolvajt, ne segítsünk 
neki! Ismeretlen, gyanút keltő embe-
rek mozgására hívjuk fel a rendőrség 
figyelmét a 112-es telefonszámon. 
Amíg a kertben, a ház mögött dolgo-
zunk, a tettes gond nélkül bejuthat a 
nyitva hagyott ajtón. A szellőztetés-
nél is legyünk óvatosak, különösen 
a földszinten lévő lakásoknál. Volt 
rá példa, hogy a tulajdonos a lakás 
előtt dolgozott, a betörő pedig be-
lépett az ajtón, és pénztárcával tá-
vozott. Ha otthon vagyunk, akkor is 
zárjuk az ajtót, kaput.

Szeptembertől a rendőrség biz-
tosítja a drogprevenciós tanácsadó 
szolgáltatást az általános és közép-
iskolás gyerekek, valamint a szüleik 
számára. A szakember tájékozta-
tást ad a kábítószerrel kapcsola-
tos büntető igazságszolgáltatást 
érintő kérdésekben. Tanácsadó: 
szabadkainé brindicsár Orso-
lya r. főtörzsőrmester, Szolgálati 
hely: Kőszegi rendőrkapitányság, 
bük rendőrőrs. Tel: 94/358-020. 
E-mail: drogprevencio.koszegrk @
vas.police.hu. Fogadóóra: minden 
hónap utolsó hétfő 08.00 - 09.00 
óráig, bük rendőrőrsön. Telefonos 

ügyelet ideje: minden hónap máso-
dik és utolsó hétfő 08.00 - 09.00 
óráig, bük rendőrőrsön.

Kz

anyakönyvi hírek
SzÜLeTéSeK: Kőszeg: Wouter Lievens és Schatzl renáta fia 
Markus; Kocsis Tamás és Dallos Eszter fia nimród; Schwarcz Péter és  
Tóth Veronika fia Misha; Juhász Tibor és Verebélyi Katalin fia Kende; 
Papp Tamás és Horváth Eszter lánya Dorina; Alapi norbert és Ganzer 
renáta lánya rebeka; Gerencsér róbert és Kondics ramóna lánya 
Hanna; Nemescsó: Krausz Attila és Polák Marianna lánya Gabriel-
la; Pusztacsó: nemes roland és Horváth Adrienn lánya Aliz; Velem: 
Göncz Szabolcs és Pintér Éva lánya: Hanga.
HázAssáG: Hancz réka – Kütsán Antal.
HALáLOzás: Pausz Sándor, raffai Józsefné szül. Lang Julianna, 
reczetár László.

Köszöntések
Huber László polgármester az elmúlt 
időszakban képeslappal köszöntötte 
a születésnapjukat ünneplőket: Er-
dős Vincéné szül. Goór Zsuzsannát 
(94), Sztolár Lászlóné szül. Veres 
Annát (93), Simon Jánosné szül. 
Jóba Évát (98) és bognár Józsefné 
szül. Várhegyi Irént (91).
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TRANSIT HETEK A FORD STRAUSSNÁL
október végétől november 30-ig tartja a Ford Strauss szombat-
helyi márkakereskedésében haszongépjárműveinek bemutatását 
a „Transit Hetek” keretében. Farkas zsolt haszongépjármű speci-
alista segítségével megismerkedhetünk minden új Ford haszon-
gépjárművel. ezek az új Ford Fiesta Van, a Ford Transit különböző 
karosszériaváltozatai (zárt áruszállító, szimpla- és duplakabinos 
alváz és kisbusz), a Ford Transit és Tourneo Connect és Custom, 
valamint a Ford vadonatúj modellje: a Courier személy- és áru-
szállító. 

A vasi cégek számára Farkas Zsolt és a Strauss Autószalon cégvezetője, 
Pataki brigitta személyesen ajánlja segítségét abban, hogy a vállalkozá-
sok telephelyén mutatják be haszongépjárműveiket azok fő jellemzőivel, 
és helyben kínálnak tesztvezetési lehetőséget. Farkas Zsolt segíti a vásárló 
döntését azzal, hogy a profiljának legmegfelelőbb modellt állítja össze.
A haszongépjármű értékesítésben kimagasló helyen álló szombathelyi 
Ford márkakereskedés sikerének kulcsát a kiváló termékekben, azok 
megfelelő ár-érték arányában és értékesítési vezetőjének szakmai hoz-
záértésében látja. Aki még nem vásárolt náluk Fordot, most itt az ideje, 
hogy megtegye, hiszen páratlan gondoskodással és odafigyeléssel tiszteli 
meg Farkas Zsolt régi és új ügyfeleit!
A Strauss készletéről év végéig átvehetik a vállalkozások kiválasztott 
haszongépjárműveiket.
Most minden vállalkozás talál számára ideális haszongépjárművet a Ford 
palettán! 

(X)

Gyerekek!
Kőszegszerdahely: november 
7-én köszöntötte az önkormányzat 
a falu idős lakóit, ismét bizonyítva 
az összefogás erejét a megjelentek 
létszámával. Kicsinek bizonyult a 
Közösségi Ház nagyterme, de jutott 
hely minden ünnepeltnek. Takács 
Péter polgármester köszöntő sza-
vai után a helyi általános iskolások 
léptek „színpadra”. Az idős korról, a 
nagyszülőkről beszéltek olyan szív-

hez szólóan, hogy az örömköny-
nyek is kicsordultak. Gyerekek! 
Csodálatosak voltatok! Köszönet 
illeti Kovácsné árbócz Juditot a 
helyi általános iskola tanárnőjét, 
aki a színpadra vitelben nektek 
segítséget nyújtott. Enyhülést és 
felhőtlen szórakozást jelentett a 
Vadrózsa népdalkör produkciója.  
A jól összeállított műsorával vi-
dám perceket szerzett a Kaméleon 
Színjátszókör. A Henina Tánccso-
port két tagja pedig a látványt 
biztosította. A színes programok 

Idősekért
Kőszegdoroszló: november 6-án 
tartották a hagyományok szerint 
az idősek napját. Az előző héten 
nagyné Farkas Elvira vezetésével 
a gyerekek gyöngyfüzérből készí-
tettek virágot, amit személyesen 
adták át az ünnepnapon. Joó ta-
más polgármester az idősek iránti 
megbecsülés fontosságáról beszélt. 
A szeretetet kinyilvánítását az em-
ber legnagyobb örömének nevezte, 
mert erősíti az emberek közötti kap-
csolatot. Színpadra léptek a „Lónak 
vélt menyasszony” című darabbal 

Lukácsháza nyugdíjas színjátszói 
fergeteges sikerrel. Szép népdalok-
ból adott ízelítőt Kutschi Virág Klára 
az idősek örömére. Kedvesek voltak 
a gyerekek – Kollmann bence, borhi 
Dorina, Kocsis Emília, Kocsis Kinga 
–, akik versekkel szereztek szóra-
koztató perceket. A helyi színjátszók 
ismét kitettek magukért, rendhagyó 
módon ismert népdalokat énekeltek, 
amelyhez csatlakoztak az ünnepel-
tek is. A jó hangulathoz megérkezett 
a – Czeglédi József és felesége által 
készített – finom pörkölt. A jó család 
példáját követő beszélgetés késő es-
tig tartott. Joó Tamás polgármester 

méltó folytatásaként a képviselők 
rózsával köszöntötték az időseket. 
Az ízletes vacsoráról az önkormány-
zat gondoskodott. A faluban mos-
tanra már természetes, hogy a kö-
zösségi programokra az asszonyok 
sütemény sütnek, a férfiak pedig 
bort hoznak. Éjfél tájékán fogyott 
el az asztalokról az otthoni bor és 
üdítő, az ének is alább hagyott, így 
a csapat hazafelé indult. Takács Pé-
ter polgármester köszönetét fejezi ki 
mindenkinek a segítségért. 

Kz 

hez szólóan, hogy az örömköny-
nyek is kicsordultak. Gyerekek! 
Csodálatosak voltatok! Köszönet 
illeti Kovácsné árbócz Juditot a 
helyi általános iskola tanárnőjét, 
aki a színpadra vitelben nektek 
segítséget nyújtott. Enyhülést és 
felhőtlen szórakozást jelentett a 
Vadrózsa népdalkör produkciója.  
A jól összeállított műsorával vi-
dám perceket szerzett a Kaméleon 
Színjátszókör. A Henina Tánccso-
port két tagja pedig a látványt 
biztosította. A színes programok 

ezúton köszöni a közösségi összefo-
gást, mindenki segítségét, amely az 
idősek köszöntését lehetővé tette.

Kz   

Waldorf
november 19-én és december 2-án 
nyílt nap lesz a Apáczai Waldorf Is-
kolában (Szombathely, 11-es Hu-
szár út 40.), szeretettel várják a 
szülőket. november 29-én Adventi 
bazárt tartanak, és a „Milyen isko-
la jó a gyereknek?” című előadást 
hallgathatják meg az érdeklődők.     

Az EU-ról
Megjelent Jody Jensen és Miszlivetz 
Ferenc (szerk.) reframing Europe’s 
Future című könyve, amely az 
európai konstrukció kihívásait és 
buktatóit tárgyalja. A publikáció 
következtetése, „hogy az EU mint 
befejezetlen, európai politikai egy-
ség, az európai piac és annak nem-
zeteken felüli intézményei jelen 
formájukban nem fenntarthatók”.  
A kötet bemutatójára a Magyar 
Tudományos Akadémia felolvasó 
termében 2014. november 20-án, 
15.30-kor kerül sor.  



2014. november 5 - november 30.

www.7forras.hu

2014. november 5 - november 3333333000000000000000000000.

Novemberi ajánlatunk

949
Ft/kg

1599
Ft/kg 959

Ft/kg

939
Ft/kg

209
Ft/kg

2499
Ft/kg

Pecsenyekacsaegész “A” 
Előhűtött (Taravis Kft.)

Pecsenyekacsa comb “A” 
Előhűtött (Taravis Kft.)

Pecsenyekacsa máj 
Előhűtött (Taravis Kft.)

Pecsenyeliba comb 
Előhűtött (Taravis Kft.)

Pecsenyeliba nyak 
Előhűtött (Taravis Kft.)

Pecsenyeliba máj
Előhűtött (Taravis Kft.)

Az 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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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Film és bor
A Magyar Filmhéten két alkalom-
mal is bemutatták Erdélyi János ÷A 
Nyomsávon” című dokumentum-
filmjét. Az októberi vetítés helyszí-
ne a budapesti  Cinema City MOM 
Park mozija volt. A helyi alkotó 
Kőszegen és Kőszeg-hegyalján ját-
szódó művét a Médiatanács támo-
gatta, már az M1 is sugározta, de 
a HÍr TV-ben az általa szerkesztett 
Vetítő című műsorban is láthattuk.
– A érdeklődés messze átlagon 
felüli, ennek legfőbb oka nyilván 
az, hogy sok tízezren szolgáltak 
határőrként. Természetesen ennek 
is volt köszönhető, hogy a vetíté-
sekor nehezen fértünk be a kőszegi 
lovagterembe. Szombathelyen, a 
Savaria Moziban, az előtérben, kü-
lön vetítést kellett tartani – mondta 
az alkotó.

DVD is készült, de például a világ-
hálón megtalálható kalózfelvételt 
is több mint hatezren nézték meg.
reményeink szerint hamarosan 
újabb „hazai” vetítésekre kerülhet 
sor, hiszen az alkotó befejezte a 
Duna Tv részére forgatott Jó borok-
nak szép hazája Erdély című so-
rozat 4. részét, amelynek narrátora 
Ambrus Lajos író. Készül A háború 
hétköznapjai című a II. világhá-
ború szovjet megszállási időszakát 
bemutató dokumentumfilm, amely 
Kemenesalja 1945 tavaszi esemé-
nyeit mutatja be. Várhatóan még a 
télen vetíti az M1.
Megtudtuk azt is, hogy a legújabb 
dokumentumfilm-terve „már túl-
jutott a Médiatanács első rostáján. 
A történelmi filmek után most egy 
mai témájú filmet készíthet, remél-
hetőleg, a szabadság egy vándorá-
ról”.

táF.

Filmforgatás
Október 15 – 17-én zajlottak a M1 
„Ég, föld, férfi, nő” című műsorá-
nak felvételei Kőszegen, Cákon és 
Velemben. (Adásba kerül: november 
29-én 16:25 órakor.) A műsor fő-
szereplője a hallássérült, az 2011-
es szépségkirálynő választás kö-
zönségdíjasa, Weisz Fanni, valamint 
nagy Sanyi. A helybeliekkel beszél-
getve mutatják be az adott település 
nevezetességeit. Érdekes volt nézni 
a forgatás pörgő eseményeit. Októ-
ber 16-án reggel Fanni Kőszegen az 
orvosi rendelőben kezdte a napját, 
mert a  garatmandulái begyulladtak. 
A forgatás a Cáki Pincesoron kezdő-
dött, ahol Paukovics Józsefné polgár-
mester és Stefanich Kornél fogadta 
a műsorvezetőket. Kornél bemutatta 
a pincéket, és beszélt a helyi borok-
ról. Ezután Velemben folytatódott a 

forgatás az alkotóháznál (Stirling-
villában). Ifj. Kern István és Kántor 
Sándor festőművész beszélt a falu-
ról. A Szent Vid-kápolnánál a művész 
úr tanította rajzolni Fannit és Sanyit, 
Ifj. Kern István pedig a templom tör-
ténetéről mesélt. Az erdőben sétálva 
megismerkedtek gesztenyeszedő 
velemiekkel. bíró Zsolt, bíró Zsoltné, 
Molnár Györgyné, Sztanics Ildikó, 
Horváth ágota bemutatták a szedés 
módját. Köténybe került a szemes 
gesztenye, kosárba – gesztenyecsi-
pesszel – a guba. A termést balázs 
Guszti bácsi sütötte meg bükkfa 
lángján. A gesztenyéhez kitűnően 
illik a velemi pálinka is, amelyet re-
ményi Tibi bácsi kínált. A TV-felvétel 
vendéglátássá változott. néhányan 
süteményt hoztak, mások bort és 
pálinkát. Weisz Fanni és nagy Sanyi, 
valamint a forgatócsoport fáradtan, 
élményekkel telve köszöntek el. 

rába ákos
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Hajléktalanok
Giczy József, az elmúlt önkormány-
zati ciklus képviselője szerint 4 – 5 
fő azoknak a hajléktalanoknak a 
száma, akik zavarhatják a város 
„látképét”. A hajléktalanok élete 
valamikor megtört, sérült embe-
rekké váltak, akik „erőszakos segít-
ség” nélkül nem tudják irányítani a 
saját életüket. Talán nem jellemző 
e sorok írójának tapasztalata: a 
kéregető nem kenyérre, hanem 
füstölni valóra költötte a kapott 
pénzt. A hátrányban lévő emberek 
segítség nélkül nem tudnak talpon 
maradni, a napi betevő falat bizto-
sítása is óriási feladat számukra. A 
háttérben ezért sokan dolgoznak. 
Hihetetlen Michael Glavanovits 
elszántsága, kitartása, aki évek 
óta hetente kétszer egyik osztrák 
pékség napi maradékát hozza el, és 
adja át a hajléktalanoknak is. Össze-
gyűjti a feleslegessé vált tárgyakat, 
átadja a Segítő Kéz Alapítványnak. 
Ezekből a tárgyakból a Liszt Ferenc 

utcában lévő – egykori buszváróból 
kialakított – helyiségben válogathat 
mindenki. Aki úgy gondolja, adomá-
nyozhat, a kapott pénz a nehézsor-
súak életét segíti. A tavasztól őszig 
terjedő időszakban ebből a pénzből 
kapott ebédet 25-30 rászoruló a 
Kék Huszár Étteremben. „A vasár-
nap nekik is vasárnap lett” – mond-
ta Giczy József, aki a szervezésben 
vállalt önkéntesen szerepet. A nyári 
időszakban nem, hanem csak télen 
biztosít a szociális ellátás napi étke-
zést a hajléktalanoknak.       
Az „átmeneti szállás és nappali me-
legedő”, közismert néven a hajlék-
talanszálló 2008 januárjában kezdte 
meg a működését a Sáncárok utcá-
ban. négy szobában 25 rászoruló 
kap itt biztonságos elhelyezést. Az 
év teljes időszakában minden ágy 
foglalt. Az itt tartózkodás szabályai 
szigorúak. Tilos az épületben a ciga-
rettázás és az alkohol fogyasztása, 
de a belépőt nem szondázzák. Éj-
szaka szállásként, nappal melege-
dőként működik. november 1-től 
kezdődik a krízis időszak. Azok is 

betérhetnek, akik otthon fáznak, és 
néhány órát meleg helyen akarnak 
eltölteni. Mindig van tartalékban 
étel az éhség csillapítására. novem-
ber első napjaiban négyen fogadták 
el a krízisszálló lehetőségét, így ők 
éjszakánként a nappali melegedő 
helyiségében pihenhetnek le – kap-
tuk a tájékoztatást bencsik András-
tól, a szálló vezetőjétől.
négy – hat fő azoknak a száma, akik 
inkább a kinti szabadságot választ-
ják a magára hagyott épületekben 
a téli hidegben is, borzalmas körül-
mények között. András fényképeket 
mutatott a helyszínekről. A látvány 
döbbenet. A szociális munkások is-
merik az ilyen körülmények között 
élő sérült embereket, rendszerint 
látogatják őket, visznek magukkal 
élelmet, takarókat. A szálló köze-
lében is van egy ilyen „óvóhely”, 
amit épületnek nem lehet nevezni. 
A szabadságban élőknek is óriási 
probléma az önfenntartás. Az apró 
forintok sokat segítenek, így az ösz-
szegyűjtött sörös dobozok beváltá-
sáért kapott pénz is. A sárga zsákok 

időnként „aránybányával” érnek 
fel. Egyik szótlan, szakállas férfi 
már kétszer elfogadta a hajlékta-
lanszállón nyújtott szolgáltatást, 
de rövid idő után visszatért a régi 
életébe. Az egyén szabadsága, az 
egyén útvesztője is lehet. 
november 1-től, a téli krízis idő-
szakban a szálló lakói reggelire teát 
és zsíros kenyeret kapnak, délben 
meleg ebédet. Azok a rászorulók 
is, akik az utcáról betérnek. A ma-
radékból repeta is kérhető. Az esti 
sötétségben a szálló vezetőjével az 
udvaron beszélgettünk, amikor egy 
munkásruhás lakó érkezett az ebéd-
jéért. Aki délidőben dolgozik, az is 
megkapja az ételt. A hajléktalanok 
közül többen – leggyakrabban köz-
munkán – dolgoznak, amit lehet, 
amit kapnak feladatot, azt elvégzik. 
Kötelezően vállalják a környezetük 
rendben tartását. A mosószerek és a 
tisztálkodáshoz szükséges anyagok 
rendelkezésükre állnak. A mosott 
ruhák jó időben az udvaron szárad-
nak a kerékpárok mellett.

Kámán zoltán

  



Mozi!
Újra és újra hallhatunk olyan kriti-
kákat, amelyek hiányolják a kőszegi 
mozit, és nosztalgiával emlékeznek 
a bálház vetítőtermére. A filmked-
velők novembertől újra élvezhetik 
a nagyméretű filmvászon nyújtotta 
élményt. Féléves egyeztetés ered-
ményeként a  MOZGÓ MOZI elő-
ször november 12-én, utána pedig 
december 11-én várja, napi több-
szöri vetítéssel, a nézőket. 
– Ezzel a két próbaalkalommal sze-
retnénk lemérni, hogy milyen valós 

érdeklődés van a városban. Intéz-
ményünk együttműködő partner-
ként szerepel a programban, tehát 
nem kérünk bérleti díjat, ezzel is azt 
szeretnénk segíteni, hogy megold-
juk a mozi hiányát, és hogy bővül-
jenek a szolgáltatásaink – mondta 
a sajtótájékoztatón Pócza Zoltán, a 
művelődési központ igazgatója.
A vetítésekhez a szolgáltató cég 
biztosítja a teljes technikát (3D) 
a vászontól a szemüvegekig. A 
lovagterem műszakilag megfelel. 
Elégséges érdeklődés esetén rend-
szeresen, havonta egyszer ellátogat 

Kőszegre az utazó mozi. 
A kínálat igyekszik minden korosz-
tály kedvében járni. Délelőttönként 
a gyerekeket, a kisgyermekes szü-
lőket, a kedvezményben részesülő 
csoportokat, délután a diákokat, 
kora este a fiatalokat, este a felnőt-
teket várják. A jegyárak olcsóbbak 
lesznek, mint egy nagy szombathe-
lyi moziban, és az is előnyös, hogy 
– végre – helyben juthatunk hozzá 
a filmekhez.
november 12-én „InDUL A KŐ-
SZEGI MOZI”! Lássuk – 3D-ben!

tóthárpád F.

Életmentők

Dani, Dani!
Torkaszakadtukból hatan kiabálták 
a fiú nevét október 29-én, amikor 
égett Peresznyén az egyik családi 
ház. Dani aludt a tetőtérben. nem 
tudni hány perc múlva nyílt na-
gyobbra az ablak, mögötte – go-
molygó füstben – Dani állt. A férfi-
ak odakészítették a létrát, amelyen 
a fiú földet ért, majd nikli Józsefné, 
Kati néni a saját házába kísérte. 
Közben megérkeztek a tűzoltók, el-
sőként a helyiek, három perc múlva 
a kőszegiek, majd a szombathelyi-
ek. A tomboló tüzet megfékezték. 
Kati nénit és férjét, nikli Józsefet 
a tűz fellobbanásakor Csorba Jó-
zsef és felesége riasztotta. Az első 
gondolat: nincs otthon senki az égő 
házban. Amikor Kati néni meglát-
ta a kissé nyitott ablakot, rögtön 
tudta, hogy Dani alszik az emele-
ten. Torkaszakadtukból kiabáltak. 
A riasztást is leadó Grüll Milán és 
László hangereje átszakított min-
dent. Dani a létráról a biztonságos 
földre lépett. 
A két peresznyei asszony és a négy 
férfi életet mentett.

Kámán z
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Városnapi elismerések
A Városi Királynap programjának része volt két előadás is. Király Anna és 
Mércz Patrik a diákcsereprogramokról tartott előadást. Elmondták élmé-
nyeiket és beszéltek a megszerzett tapasztalataikról. 
Söptei Imre „Hadegészségügy a hátországban, Kőszeg 1914 – 1919.” cím-
mel ismertette a sebesültellátás és gondozás formáit. Sorra vette a kősze-
gi ellátási helyeket. nevezetesen a Frigyes laktanyát, a Vasutas árvaházat, 
a Csipkegyárat, a katolikus és evangélikus nőegyleteket, a Dreiszkert, a 
bogyai villát és a Kolerabarakk helyszíneit. 

„Príma”
A jubileumi 10. Prima-díj átadá-
sára került sor október 16-án a 
szombathelyi Weöres Sándor Szín-
házban. Az esemény több szálon 

Huber László további elismeréseket 
is átadott (folytatás az 1. oldalról).
Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak Kitüntető oklevelét kapta a 

is kötődik Kőszeghez. A szervezést, 
a műsor levezetését évek óta a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház végzi. 
Idén különdíj átadására is sor ke-
rülhetett. A Prima-díj bizottság 
egyöntetű szavazata alapján – az 

elmúlt évek mun-
káját is figyelembe 
véve – Pócza Zol-
tánt jutalmazták 
(a képen középen 
Szőnye József és 
Dr. Lovassy Tamás 
társaságában).
A művelődési köz-
pont igazgatója a 
VOSZ vezetősége 
melletti tanácsadó 
testület tagja is. 
Számos ötlettel, 
javaslattal segítet-

elmúlt évek mun-
káját is figyelembe 
véve – Pócza Zol-
tánt jutalmazták 
(a képen középen 
Szőnye József és 
Dr. Lovassy Tamás 
társaságában).
A művelődési köz-
pont igazgatója a 
VOSZ vezetősége 
melletti tanácsadó 
testület tagja is. 
Számos ötlettel, 
javaslattal segítet-

Concordia-Barátság énekegye-
sület, a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
egyesülete, orbán-Tóth adrienn, 
Pataki edit és Varsányi áron.

A „Jó tanuló, jó sportoló” el-
ismerésben részesülő tanulók és 
felkészítő tanárok: árpád-házi 
Szent Margit Óvoda és általá-
nos iskola, gimnázium és Kol-
légium: illés Péter, Tóth Kristóf, 
Palatkás Márton. Felkészítők: Kiss 
Csaba tanár, Hóbor Péter edző. 
Béri Balog ádám általános 
iskola: Bognár Bálint, Pillisz 
Réka, Sárközi Dominik, Dance 
Jam tánccsoport (Galambos Eli-
za, Hanák rebeka, béres Zsófia). 
Felkészítő tanárok: Földesiné né-
meth Csilla és Kóródi Sándorné.
bersek József általános Iskola: 

Vörös Máté, Molnár Flórián, 
Kinder sport Csapat (borsos 
Kata, Tihanyi Luca, Weidl Mónika, 
Eigner Hermina, Zsoldos Mihály, 
Dalos Adrián, búza rafael, Dónácz 
Dorina, balogh Krisztofer, Tóth Eni-
kő, Zsigmond boglárka, Szekér Pat-
rik, Illés Angelika, Tihanyi Levente.) 
Felkészítők: Vilits Katalin tanár, Szi-
lágyi János edző, Maitz Pál edző.
Jurisich Miklós gimnázium és 
Középiskolai Kollégium: Tóth 
zsaklin, Virág Kinga, Kősze-
gi Bernadett, Pászner gellért, 
Arany dániel. Felkészítő tanárok: 
Gadányi Sarolta, bancsó Andrea, 
Keszei balázs, Molnárné Polgár Ka-
talin és  Tóth botond.       
evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző iskola és Kollégium: 
Maizner zoltán.
a legtöbb adót fizető cégek: a 
Kromberg-Schubert Kft., Wiener-
berger Zrt., Tesco-Globál áruházak 
Zrt., a Magyar Telekom nyrt. és a 
róka Épületgépészeti Kft.
a legtöbb adót fizető egyéni 
vállalkozók: Iván Ferenc, rácz 
Szabina dr., Keresztes Jánosné, dr. 
radák Péter és Molnár László.

KéV

te, hogy nagyobb nyilvánosságot, 
megbecsülést kapjon a díj, a ren-
dezvény. „nem tudtam a jelölésről 
sem, de nagyon örülök neki” – vá-
laszolta kérdésemre. 
Újdonság, hogy szélesedett a je-
löltállítók köre, nemcsak a gazda-
ság, hanem a közélet is képviselte 
magát; és hogy – pályázati formá-
ban – jövőre junior díjat is kiadnak 
majd azért, „hogy lássák a fiatalok: 
tehetséggel lehet Magyarországon 
érvényesülni”, van jövő.

tóthárpád F. 

Gratulálunk
Október 25-én a XI. Citistar 
Selencion Díjátadó Gálán ismert 
kőszegieket is díjaztak: – Az ÉV 
FIATAL VASI bOráSZA 2014 DÍJ 
– Kampits László borász; – az ÉV 
MŰVÉSZETI VEZETŐJE 2014 DÍJ – 
Horváth Márta, a bE-JÓ Történelmi 
Táncegyüttes művészeti vezetője; 
– az ÉV MŰVÉSZE 2014 DÍJ Arany 
Csillag fokozata – Horváth Meggie 
énekesnő.
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A nagy háború képei
Újabb ősbemutató tanúi lehettünk 
a Dr. nagy László EGYMI díszter-
mében november 8-án. A kép-
zőművészet és a zene tematikus 
szimbiózisa valósult meg Szilágyi 
Miklós legújabb zenekari művével 
és Mikos róbert grafikusművész 
rajzaival. A művészetek találkozá-
sa képek és hangok összhatásával 
idézte fel a katonák I. világháború-
ban megélt köznapjait. 
Az alkotók szándéka szerint nem 
a harcokat, hanem a lövészárok 
csendjét, a mindennapok mozza-

natait a borotválkozást, a levélírást, 
a bajtársakról való megemlékezést, 
stb. idézték fel. A harminc kivetített 
rajz korabeli fényképek alapján 
született. Különlegességük, hogy 
fekete alapon fehér krétával jelení-
tették meg a témát: dokumentálva, 
de megfelelő művészi szabadság-
gal megkomponálva.
a nagy háború képei című ze-
nemű rövid tételeit – felidézve a 
katonazenekarok emlékét – termé-
szetesen Kőszeg Város Koncert-fú-
vószenekara szólaltatta meg.

Az „előadást” 
nemcsak Kő-
szegen láthatja 
a közönség, 
hanem még 
november folya-
mán Szombat-
helyen és Kapu-
váron is hallható 
és látható Szi-
lágyi Miklós és 
Mikos róbert 
összeállítása. 

tóthárpád F.

Az „előadást” 
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Opčinska razina
selo Registrirani  birači Nazočni birači % Vridni glasi
Kiseg 161 117 72,6% 116
Plajgor 50 34 68% 34
Prisika 168 131 77,9% 128

Zastupniki mjesnih  hrvatskih  samouprava:

Županijska razina
Željezna županija Registrirani  birači Nazočni birači % Vridni glasi

1811 1310 72,3% 1202

Osobe ke su na  županijskoj razini osvojile mandate:  Hergovich Vince, Horváth Tímea Anna, Jurasits 
Ferenc, Kissné Krály Mária, Krizmanich István, németh Gáborné, Sallér József.

Državna razina:

Registrirani  birači Nazočni
birači % Vridni glasi dobiveni

mandati

10 637 7 563 71,1%
Savez Hrvata:   4 655 15
MGHE-MHE-OM-HbT: 2 627   8

Sastav Hrvatske državne samouprave: (po 
abecednom redu): 1. Al-Emadné balatinácz Ma-
rianna, 2. balatinácz István, 3. barics Arnold, 4. 
biczákné Popovics Anna, 5. blazsetin István, 6. 
Filipovits Rajmund 7. Gojtán Anna 8. Grisnik 
Mirjana 9. Gugán János 10. gulyás gordana 
11. gulyás László József, 12. Győrvári Gábor 
Zoltán, 13. gyuricz József, 14. Hergovich Vin-
ce, 15. Markovics Józsefné, 16. Osztrogonácz Jó-
zsef, 17. Paukovitsné Horváth Edit, 18. Payrits 
Ferenc, 19. Petkovits sándor, 20. ronta ró-
bert, 21. Szigecsán Józsefné, 22. Szolga József, 
23. Völgyi géza (iz liste Hrvati za Hrvate).

izvor: www.valasztas.hu       
Sastavila: Marija Fülöp Huljev

Rezultati  izborov za hrvatske  samouprave

Sastav Hrvatske državne samouprave:

Die neue/alte Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 
der Stadt Güns
A 2014. október 12-i választás idején, Kőszegen 
a kijelölt szavazókörben a nemzetiségek is vá-
laszthattak képviselőket. Azok, akik szeptember 
26-áig felvételüket kérték a nemzetiségi válasz-
tói névjegyzékre, választhattak.
Így a német önkormányzati képviselőkre is ek-
kor lehetett szavazni. Ennek eredményeképpen 
a Kőszegi német nemzetiségi Önkormányzat 
képviselői: Rábai Ferenc, Kőszegfalvi Ágnes 
és Tengeri Zoltán.  
A megbízóleveleket október 15-én adták át, míg 
az alakuló ülést október 27-én a Chernel utca 6. 
alatti irodájában tartotta a német önkormány-
zat, melynek elnöke, 20. éve, újra Kőszegfalvi 
Ágnes lett, elnökhelyettese Rábai Ferenc.
A képviselők szeretnék tovább folytatni az elkezdett 
munkát, a rendezvények megszervezését: Adven-
ti éneklés és a sváb bál megrendezése, német 
nyelvű szentmisék Kőszegen és Kőszegfalván, 
zarándoklat szervezése Steinbergbe, óvodai 
és iskolai német nevelés-oktatás támogatása, 
a német kórusok bevonása a rendezvények-
be, német olvasótáborok megszervezése és 

támogatása, 
az irodában 
lévő német 
nyelvű köny-
vek kölcsö-
nöztetése stb.
Ezek a tervek 
csak akkor 
tudnak igazán 
megvalósulni, 
ha a német 
gyöke r e kke l 
rendelkező, és 
a németséggel 
sz impat i zá ló 
emberek je-
lenlétükkel is 
támogatják tö-
rekvéseinket.
A képviselők szeretnék megköszönni azoknak a 
személyeknek a támogatását, akik a névjegy-
zékre feliratkoztak, és szavazatukkal támogat-
ták a németséget Kőszegen és Kőszegfalván is. 

Köszönjük, és a rendezvényeinken is számítunk 
részvételükre.
                                        Kőszegfalvi ágnes

                                NNÖ elnöke
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Hírözön
ez év első nyolc hónapját vizsgálva a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) összeállította a ke-
reskedelmi szálláshelyek forgalmát. A lista egy 
kisváros számára is sokat elárul. 

Az ötvenes toplista 14 fővárosi kerületet és 34 
települést jelöl. A vendégéjszakákat számolva 
vidék közül első Hévíz (680033 éj). A „szomszé-
dokat” keresve 8. bük (464497 éj), 13. Sárvár 
(309081 éj).
Érdekes, hogy a belföldi turisták a vidéket része-
sítik előnyben, és hogy például Hegykő (71105) 
éves viszonylatban mintegy 100 ezer vendég-
éjszakát számlál. (Kőszeg nem szerepel a felso-
rolásban.)
a hónap elején felgyúltak a szeretet és az em-
lékezés kis lángjai. Virágokkal, csokrokkal borí-
tottuk a sírokat. Csodálatos ilyenkor a temető. 
(Hogy a terület rendezett legyen, a sírkőmunká-
latokat már október 22-ig be kellett fejezni.)
Aki csak teheti, legalább évente egyszer, ezekben 
a napokban felkeresi a családtagok nyughelyeit. 
Vannak olyanok is, akik napi rendszerességgel 
járnak ki, gyakran az ismeretlen sírokon is meg-
igazítják a szél által feldöntött csokrokat – fele-
baráti szeretettel rendet tartanak. 
A sírkertben sétálva, még a helyiek számára 
is feledésbe merülhet, hogy a sírokat bizonyos 
időközönként „meg kell váltani”. Az ország más 

településein  – nem általános – vannak olyan 
temetők, ahol a fizetési kötelezettségről levélben 
értesítik a hozzátartozókat. Máshol matricákat 
ragasztanak a megváltandó síremlékekre, hogy 
tudassák, lejárt a kifizetett időszak. 
Tájékoztatásul néhány kőszegi ár: Kolumbárium 
10 évre 5080 Ft, kettes sírhely 25 évre 25 400 
Ft, hatos sírbolt 60 évre 177 800 Ft. A szemé-
lyes megkeresés ajánlott, de telefonon is lehet 
érdeklődni a kifüggesztett telefonszámokon. 
év vége felé közeledve, minden ősszel, útra 
kelnek – immár tizenharmadik alkalommal – a 
bersekes diákok, a szülők és az egykori tanítvá-
nyok. A célállomás ezúttal is budapest volt. A 
délelőtt folyamán ellátogattak az első világhábo-
rú kitörésének százéves évfordulója alkalmából 
rendezett kiállításra a Hadtörténeti Múzeumba 
is. Megnézték a budai Várnegyed épen maradt 
középkori polgárházait, és útba ejtették a szépen 
felújított Mátyás-templomot és a Halászbástyát. 

„Voltunk a Csodák Palotájában, ahol két óra 
hosszat „mobil- és tabletmentes” gyerekként 
viselkedhettek diákjaink – mondta el a csoport 
vezetője Horváth Márta.
nem maradt ki a programból a „Világvége?”  
című előadással a Planetárium sem. A csoportra 
hazafelé is négyórás vonatút várt, de nem két-
séges: „Megérte!” 
A legújabb hírek között szerepel: Horváth Márta 
Az év művészeti vezetője díj 2014 címet kap-
ta. Az emléklapot aláírta a Citistar ügyvezetője, 
némethné Máté Ilona.

drávadiós (Orehovica) művészeti együttese volt 
a kőszegi Horvát nap vendége november 8-án. 
A program hagyomány szerint folyt. Az ünnepi 
szentmisét Mersich Miloradity Máté emléktáblá-
jának megkoszorúzása, és kultúrműsor követte, 
ahol a vendég együttes mellett fellépett a Zora 
nemzetiségi énekkar is. 
Szent györgy-napon még minden gazda biza-
kodott, mert a hajtások reményt sugalltak. Mára 
már tudjuk, hogy alig van olyan szőlészet, ahol 
nem pusztított a lisztharmat. A szürkepenészes 
rothadás kényszerszüretet eredményezett.
– Tudatta az időjárás, hogy ő az úr. nagyon soká-
ig borította a levélzetet nedvesség, és a fülledt, 
dunsztos levegő. Erőre kapott a lisztharmat és a 
botritisz – idézte fel a közelmúltat a „az év fiatal 
borásza”, Kampits balázs. – Október második 
felére a szokásos kíméletes terhelésnek megfe-
lelően a korábban érő kék szőlők mustfoka már 
elérhette a 16,5-17 M fokot (Zweigelt).
A statisztika szerint – ha lehet az efféle kimuta-
tásoknak hinni – körülbelül 7–8 évente térnek 
vissza a jobb évek. A legutóbbi csúcsot a 2008-
as év jelentette. bizakodjunk hát!
Megújult a Szent János-kápolna. Erről szá-
moltunk be az előző hónapban. Az átadás után 
azonnal megfogalmazódott az óhaj, hogy jó 
volna egy pihenőpadot is elhelyezni, a terepet 
megfelelően elrendezni. Mindez azonban terv-
köteles, és a pad is pénzbe kerül. Civil ösz-
szefogás eredményeként már megkezdődött a 
gyűjtés. Eddig összesen 31 500 Ft jött össze, de 
további önzetlen felajánlásokra is szükség volna. 
A pihenőpad felállítását anyagi hozzájárulá-
sukkal (lapzártáig – nevüket vállalva) támo-
gatták: Szövényi zsolt, Tóthárpád Ferenc, 
Rolly Toys (Kiszsidány), Derdák gusztávné, 
Hámori éva, Sudár györgy, Szabó Lász-
ló, Végh zsolt, Horváth Ferenc, Horváth 
Ferencné, Huber László, Mészáros Józsefné, 
Sudár ágnes és Tordai József.
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A megújuló TEKI
A kőszegi Evangélikus Mezőgaz-
dasági Kereskedelmi Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium éle-
tében a 2014/2015. tanév ismét 
jelentős változásokat hoz. A 2013-
ban megindult szakképzést érintő 
átalakítások tükrében fontos, hogy 
szakképző intézményként minden 
esetben jó válaszokat tudjunk adni 
mind a szakma, mind a társadal-
mi elvárásokra. A nyáron az új OKJ 
szerinti oktatásba lépett szakkö-
zépiskolás és szakiskolás tanulóink 
összefüggő szakmai gyakorlatot 
teljesítettek iskolai tanműhelye-
inkben, valamint gazdálkodóknál, 
külső gyakorlati helyszíneken. Di-
ákjaink munkájáról rengeteg pozi-
tív visszajelzést kaptunk. 
Az új tanév a rengeteg munka mel-
lett fejlesztéseket, előrelépéseket 
is hoz. Iskolánk jelentős pályázati 
összegeket nyert, melyekből a tan-
év során komoly fejlesztés, bővítés 
indul el.
A tradicionális mezőgazdasági kép-
zés mellett a vendéglátó képzésünk 
eszközigénye is jelentős. A szakács-
képzés a Várköri kollégium meglé-
vő és működő tankonyháján folyik, 
míg a pincérek számára kialakítás-
ra került ugyanebben az épületben 

egy tanétterem 
a szakmai kö-
vetelményeknek 
megfelelő mó-
don. A fenntartó 
Magyarországi 
E v a n g é l i k u s 
Egyház a még 
hiányzó eszközök 
beszerzéséhez 
csaknem 4 millió 
forinttal járult hozzá, továbbá eb-
ből az összegből újult meg tanét-
termünk is.
Az Új Széchenyi Terv „KEOP Épü-
letenergetikai fejlesztések meg-
újuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” elnevezésű pályázaton 
iskolánk felújítására 276 MFt-ot 
nyertünk. Ebből a hatalmas összeg-
ből a 114 éves iskolaépület külső 
hőszigetelését, a nyílászárók cseré-
jét, az iskola és a kollégium teljes 
fűtési rendszerének modernizálását 
tudjuk megvalósítani ebben a tan-
évben. A kollégiumban a használati 
meleg vizet indirekt tároló és nap-
kollektoros rendszer fogja biztosíta-
ni, továbbá a kivitelezők az összes 
régi fényforrást energiatakarékos 
világítástechnikára cserélik. 
A KrAFT – Kreatív város – fenn-

tartható vidék Fejlesztési Kormány-
program keretein belül a Georgikon 
Evangélikus Térségfejlesztés GET-
KrAFT projektjében iskolánk is 
kiemelt partner. Középiskolai kép-
zésünk a Pannon Egyetem képzé-
seinek inputja, az iskola képzési 
palettája válasz a régió munkaerő 
piaci elvárásaira. bázis iskolaként 
az alapvető tudás és középszintű 
szakismeret megszerzésének helye 
a TEKI, ezáltal remek bázisa lehet 
e kibontakozó új erőnek, a KrAFT-
nak. A Tangazdaság és Tankert te-
rületén, a meglévő infrastruktúrára 
épülve, s azt továbbfejlesztve kiala-
kításra kerülhet a modern kor kép-
zési követelményeinek megfelelő, 
jól felszerelt gyakorlati oktató bázis. 
Az iskola Várköri Kollégiumának re-
konstrukciója jól szolgálhatja majd 

a kialakítandó tudásterekbe ér-
kező hallgatók, oktatók, kutatók 
igényeit.
Ugyancsak sikeresen pályáztunk 
az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett TIOP „Intézményi 
Informatikai Infrastruktúra Fej-
lesztés a Közoktatásban” című 
pályázaton, ahol intézményünk, 
s a gyakorlati képzés helyszínei, 
a tangazdaság és tankert ösz-
szesen 7 tanteremnyi új tanulói 
munkaállomással, tanári lap-
topokkal, digitális táblákkal és 

projektorokkal fog korszerűsödni.
Az Evangélikus Szakképző Iskola, 
mint tradicionális szakképző iskola 
a szakmai kompetenciák átadásán 
túl fontosnak tartja a rábízott fia-
talok erkölcsi, szellemi nevelését. 
Célunk, hogy a tanulók ökume-
nikus szellemben ismerjék meg 
más keresztény egyházak életét, 
tiszteljék mások vallásos meggyő-
ződését. Az iskola megújítása mind 
küllemében, mind szakmaiságában 
nem önmagáért való. Törekszünk a 
szeretetteljes légkör kialakítására, 
egymás elfogadására, tiszteletére, 
segítésére neveljük tanulóinkat. 
Ebben a szellemben várjuk az ér-
deklődő diákokat, szülőket a 2014. 
november 11-én és 12-én meg-
rendezendő nyílt napunkra.

Nemesné erdősi Timea

Új gimnázium Kőszegen
Kőszeg kezdi visszanyerni iskola-
városi rangját!?  2014. szeptember 
4-én megkezdődött az oktatás az 
egyházi gimnáziumban. Az intéz-
mény életében azért fontos ez a 
dátum, mert pontosan 20 évvel ko-
rábban nyílt meg a kis elsősök előtt 
az árpád-házi Szent Margit – akkor 
még „csak” – általános Iskola. 
Aztán 2006-ban fel-
avatták az óvodát, az 
idei tanévkezdéskor 
pedig – ahogyan ter-
vezték –, családias, 
tizenegy fős osztály 
kezdte meg középfokú 
tanulmányait a nagy 
múltú, 1868-ban ala-
pított elődintézmény 
falai között. 
Augusztus 30-án sor 
került a gimnázium 

megáldására, szeptember 1-jén 
pedig a fiatalok az osztályfőnö-
kükkel és egy kísérőtanárral – a 
közösségformálás szándékával – 
pár napot már budakeszin illetve 
budapesten töltöttek.
– Kíváncsian vártuk a visszajelzé-
seket – mondta Kakucs Adél Petra, 
az árpád-házi Szent Margit Óvoda, 

általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium vezetője. – Ezután a ta-
lálkozó után nagyon pozitívan nyi-
latkoztak a gyerekek, azt mondták, 
hogy jó a társasság, jó együtt lenni. 
Így érezték azok, akik „kintről” jöt-
tek hozzánk, és a volt gyerekeink 
is. A hangulat jó, a tanuláshoz való 
hozzáállás nagyon pozitív, bízom 
benne, hogy így is marad.
Jelenleg 44 tanuló jár a 8. évfo-
lyamba. A gimnázium további fej-

lődésére utal, hogy 
közülük többen jelez-
ték: szeretnének az 
„árpád-háziban” ma-
radni. Az iskola szán-
déka valóra válhat, 
és nem szakad meg 
a nevelési, oktatási 
folyamat a gyerekek 
érzékenyebb, serdülő 
korában sem. 
Sokakat érdekelhet 
az, hogy miben más 

ez a gimnázium: Az egyházi iskolák 
számára is kötelező a kerettanterv 
használata. Ez azt jelenti, hogy a 
tananyag 90 %-a meghatározott. 
Emellett alkalmazzák az országban 
már működő más katolikus iskolák 
tapasztalatait. 
Elérhető távolságban található még 
katolikus középfokú intézmény, de 
itt Kőszegen a kezdetektől „valami 
mást” nyújtott ez az iskola. De mi 
lehet a „titok”, hogyan lehet ezt 
megfogalmazni?
Ez egy szerzetesi fenntartású intéz-
mény, a tantestület szerzetes és civil 
tanárokból áll. Ebben a tekintetben 
a nyugat-Dunántúlon egyedülálló 
iskoláról van szó. 
A tennivaló nem kevés. A tanév 
legelején tartunk, de az már tud-
ható, hogy a kőszegi egyházi isko-
lában 77 óvodással, 370 általános 
iskolással és 11 gimnazista diákkal 
folyik az oktató-nevelő munka.

tóthárpád F.

lődésére utal, hogy 
közülük többen jelez-
ték: szeretnének az 
„árpád-háziban” ma-
radni. Az iskola szán-
déka valóra válhat, 
és nem szakad meg 
a nevelési, oktatási 
folyamat a gyerekek 
érzékenyebb, serdülő 
korában sem. 
Sokakat érdekelhet 
az, hogy miben más 

a kialakítandó tudásterekbe ér-
kező hallgatók, oktatók, kutatók 
igényeit.
Ugyancsak sikeresen pályáztunk 
az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett TIOP „Intézményi 
Informatikai Infrastruktúra Fej-
lesztés a Közoktatásban” című 
pályázaton, ahol intézményünk, 
s a gyakorlati képzés helyszínei, 
a tangazdaság és tankert ösz-
szesen 7 tanteremnyi új tanulói 
munkaállomással, tanári lap-
topokkal, digitális táblákkal és 
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Október 17-én Lukácsháza kép-
viselő-testülete – Virág János meg-
választott polgármester elnökleté-
vel – megtartotta alakuló ülését. Az 
alpolgármesteri megbízást bolfán 
Tamás kapta.
Október 19-én átadták a sportöl-
töző új épületét. Komálovics balázs 
SE elnök, bolfán Csaba az UTIrÓ 
Leader Egyesület elnöke és Virág 
János polgármester köszöntő sza-
vai után három labdarúgó palánta 

vágta át a szalagot.  Az avatás után 
U-7-es és U-9-es OTP bank bozsik 
gyermeklabdarúgó fesztivál került 
lebonyolításra. Az ifjú focisták egy 
aranyéremmel és a Táncsics Péter 
által felajánlott ajándékcsomaggal 
tértek haza. 
Október 22-én a Közösségi Ház-
ban volt a megemlékezés az ’56-
os forradalomról.  Az ünnepi mű-
sort a Dr. Tolnay Sándor általános 
Iskola 7. osztályos tanulói adták 

elő Virág Zsuzsa tanárnő felkészí-
tése alapján. 
Október 24–25-én a falu is kép-
viseltette magát az Orsolya-napi 
vásáron. A borárium udvarán a 
lukácsházi „különítmény” spar-
helten és a mobil kemencében 
készült finomsággal várta az ér-
deklődőket.
Október 26-án a Zala me-
gyei reziben, november 6-án 
Kőszegdoroszlón vendégszerepel-
tek a falu nyugdíjas színjátszói a 
„Lónak vélt menyasszony” című 
darabbal nagy sikerrel. november 

14-én Gyöngyösfaluban, másnap 
Lukácsházán lépnek színpadra. 
Decemberben németh Lászlóné 
vezetésével a „Lepsénynél még 
megvolt” című új darab próbáit 
kezdik el. 
November 1-jén a Közösségi Ház 
szervezésében a halottakról kegye-
leti műsorral emlékeztek meg a 
fiatalok Virág Zsuzsa tanárnő veze-
tésével a temetőben. 
November 15-én 15.00 órakor a 
Közösségi Házban lesz megtartva 
az Idősek napja. Lukácsháza Köz-
ség Önkormányzatának képviselő-
testülete műsorral, uzsonnával és 
élő zenével várja a település 60 
éven felüli polgárait egy kellemes 
délutáni időtöltésre.
Megkezdődött a csömötei sző-
lőhegyen a borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete Pincés Ke-
mencés II. projektjének befejező 
beruházása. A kilátó előtt kialakí-
tandó térköves részen épül meg a 
28 m2-es fedett szín. A kivitelező 
Szárnyas Kft. december 15-ig át-
adja az építményt. 
a Borbarát Hölgyek által benyúj-
tott Leader pályázat eredményeként 
novemberben megkezdődik a Varga 
Ottó utcában a bio-gyümölcs fel-
dolgozó és Oktató Központ építése. 
A 250 m2-es épület 2015. március 
31-ig készül el. 
November 30-tól a Közösségi 
Ház szervezésében négy egymást 
követő vasárnapon a Szombathe-
lyi utcai fa harangláb előtt 17.00 
órakor lesz az adventi gyertya-
gyújtás.

Lukácsháza hírei
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55 éves találkozó
rendkívüli találkozóra került sor 
ez év október 18-án Kőszegen, a 
brenner János Közösségi Ház nagy-
termében. A lehetőséget Harango-
zó Vilmos esperesplébános atyának 
köszönjük, aki ezzel ideális, meghitt 
helyszínt biztosított az 1959-ben 
végzett két végzős nyolcadikos fiú 
osztály 19 megjelent 69–70 éves 
hallgatóinak, és az A osztály nép-
szerű osztályfőnökének Hidegh La-
jos tanár úrnak.

Sajnos Szörényi Frigyes tanár úr, a b 
osztály osztályfőnöke, és számos volt 
diáktársunk nem lehetett közöttünk: 
Ők már az „égi osztályokba” nyertek 
felvételt, többen egyéb elfoglaltsá-
gaik miatt maradtak távol.
Szövényi Zsolt szép gondolatokat 
tartalmazó köszöntőjével indult a 
régóta várt délutáni összejövetel, 
amelyre Hidegh Lajos meghatottan 
válaszolt mindannyiunk örömére.
A mi évfolyamunk a ’44–’45-ös, a 

Emléknap
Luther Márton (1483–1546) 
wittenbergi kilencvenöt tézisére 
(1517), a reformáció napjára em-
lékeztünk október 31-én. Luther 
lerakta az evangélikus, Kálvin János 
(1509–1564) pedig a református 
vallás alapjait. baranyay Csaba 
evangélikus és Donatin Tamás re-
formátus lelkészt – a helyi egyházi 
közösségek vezetőit – kértük, hogy 
az ünneppel kapcsolatosan egy-

egy gondolatot osszanak meg az 
olvasókkal.

b. Cs.: „reformáció ünnepén évről 
évre közös úrvacsorai istentisztele-
tet tartanak Kőszegen az evangéli-
kus és református gyülekezetek. 
Luther ismert himnuszának az 
„Erős vár a mi Istenünk” éneknek 
egyik sora így szól: »erőnk magá-
ban mit sem ér«. Ezt látták meg a 
reformátorok, hogy Isten ajándéka 
hatalmas, mi viszont kicsinyek va-
gyunk. Isten ereje ellenállhatatlan, 

„háborús gyermekek” korosztálya, 
akik a második világháború szo-
morúságát az anyatejjel fogadták 
magukba, öntudatlan élték meg az 
utolsó háborús napok kényszereit, 
és a „felszabadulás reményeit.”
Kamasz fejjel éltük át az 1956-os 
forradalom eseményeit, köztük a 
rattersdorf-rőtfalván tett zászló-
csere ünnepséget, amely a Kőszegi 
Fúvószenekar vezetésével nagyszá-
mú lakost vitt magával a köszönet 
kifejezésére.  Számunkra meghatá-
rozó tudat volt „kőszeginek” lenni.
A sors kellemes rendeltetéseként a 

párhuzamos leány osztály osztály-
főnöke Hidegh Lajos felesége: Gö-
rög Ildikó tanárnő volt, ez lehető-
séget adott közös rendezvényekre, 
táncos összejövetelekre. Elmond-
hatjuk, hogy szép iskolás éveink 
voltak, köszönhetjük ezt tanáraink 
áldozatos munkájának.  
A közösen eltöltött 8 esztendő alatt 
hosszantartó barátságok alakultak 
ki, amelyek a mai napig élnek. Ezt 
bizonyította a most lezajlott 55 
éves találkozó minden résztvevő 
örömére. 

Horváth László   

mi viszont olyanok vagyunk, mint 
egy cserépedény. Könnyen sérü-
lünk. nem túl modern üzenet ez 
ma, mégis ezt hirdetjük. Éppen 
azért, mert a világ mást szeretne 
elhitetni az emberrel – rendkívül 
fontos, hogy eszerint is tudjunk 
élni…”

***
d. t.: „Hajlamosak vagyunk magát 
a reformációt történelmi esemény-
ként, társadalmat formáló ese-
ményként szemlélni, pedig a fon-
tosabb és nagyobb történések az 

emberi lelkekben mentek végbe. A 
reformáció nem szól másról, mint a 
szabad emberről, aki az ő szabad-
ságában Istenre találhat. Mindeh-
hez elég volt neki a Szentírás és a 
Szentlélek. A négy alapelv mindent 
elárul a reformáció szellemiségéről 
és lelkületéről: »sola scriptura, sola 
fide, sola gratia, solus Christus«. 
Egyedül a Szentírás, egyedül a 
hit, egyedül kegyelemből, egyedül 
Krisztus által. Csak így lehet üd-
vössége a hívő embernek, nincs is 
másra szükség!” 
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Programajánló
November 12.  A Mozgó Mozi előadásai a lovagteremben. 10.00 

Maja a méhecske (3D), 15.30 Doboztrollok (3D), 
17.30 STEPUP all in (3D), 20.00 Harag (Fsz.: 
brad Pitt 2D).

November 13.  Közös versmondás és megemlékezés a Magyar 
Nyelv Napja alkalmából. 

November 14.  14.00 „éltető mesék” mesemondó verseny az 
SOS-Gyermekfaluban.

November 14.  18.00 óra Dumaszínház – Bödőcs Tibor önálló 
estje „böllér balett” címmel a Jurisics-vár lovag-
termében. Vendég: Mogács Dániel.

November 15.  18.30 borbál a Jurisics-várban.
November 21.  17.30 „advent  a Natúrparkban... ahogy mi 

szeretjük...” Kiállítás és vásár a Virágudvarban 
(Kőszeg Táblaház u. 11.) Közreműködnek Kőszeg 
Város Koncert-fúvószenekarának tagjai. Megte-
kinthető november 22-től december 21-ig na-
ponta 10.00 –18.00-ig.

November 22.  18.00 óra – „indulj el egy úton…” A 25 éves 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes jubileumi mű-
sora a lovagteremben.

december 2.  10.00 és 13.30 óra Gyermekbérlet: Télapó ka-
rácsonyi rénszarvasa – zenés mesejáték.

december 5.  16.30 óra Mindenki Mikulása a Jurisics-várban.
december 6.  A Kőszegi Vonósok adventi Hangversenye.
december 11.  Mozgó Mozi 
december 13.   Cirákulum Karácsonyi koncert.

Kőszeg falinaptár 2015 kapható az Antikváriumban (Kőszeg, Város-
ház utca 5.)
aDVeNTi „BÜTYKÖLDe” november 29-én, december 6-án, decem-
ber 13-án és december 20-án a Jurisics-várban, alkalmanként 14.00 
és 17.00 óra között!

Kőszegi advent – 2014. 
Hangolódjon velünk az ünnepre! December 6-án és 7-én 14-től 20 
óráig az Írottkő natúrpark kézműveseinek és helyi termelőinek adventi 
vására várja a helyi és a városunkba látogató érdeklődőket a Jurisics 
téri kapualjakban és fa-
házakban. 
Kulturális műsorok, lovas 
kocsikázás is szolgálja a 
kellemes időtöltést!
További információ: 
Írottkő natúrparkért 
Egyesület 
9730 Kőszeg, Fő tér 2.,   
Tel: 94/563-120, 
www.naturpark.hu

VeLeM: Advent vasárnapjain 16:30 órakor gyertyagyújtás lesz a tűz-
oltószertár előtt.

Könyvtári hírek
A Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő játék résztvevőinek november 
15-ig kell leadniuk aktuális pontgyűjtő füzetüket! Az eredményhirdetésre 
november 28-án, pénteken 16.30-kor kerül sor. 
November 18-21-ig 9.00–17.00 óráig, és 22-én, szombaton 9.00–
12.00 óráig Könyvvásár várja az érdeklődőket a könyvtár selejtezett 
dokumentumaiból.
reNdezVéNyeK: 
November 14. 17.00 óra TALáLKOZáS EGY ZEnEMŰVÉSSZEL ÉS EGY 
KÖLTŐVEL. gráf zsuzsanna karnagy és Szőnyi Ferenc beszélgetése a 
25 éves angelica Leánykarról és a költő új, „Félrevert csend” című 
kötetéről.
November 19. 17.00 óra Pozitív gondolkodás és örömtréning. Hor-
váth Ferenc, boldogságkutató előadása a Vas megyei Könyvtárellátási 
Szolgáltató rendszer támogatásával.
November 26. 17.00 óra olvasókör. Téma Szerb Antal a Pendragon 
legenda című műve.
November 27. 18.00 óra zen előadás, kérdések, válaszok. Előadó: 
Csong an Szunim zen szerzetes.
November 28. 9.00-12.00 óra zen gyakorlat, meditáció.
december 1. 17.00 óra agykontroll-klub (az 1. emeleten), Kötőklub 
(a 2. emeleten).
december 4. 17.30 óra Könyvbemutató. Ismerkedés Fábián Mária 
Született nagymamák című kötetével.
december 5. 16.30 óra Tini olvasókör, 17.00 óra: Közönségtalálko-
zó Vadas zsuzsával.
az oRSzágoS gYeRMeKKÖNYVHéT rendezvényei november 
25–29-ig: 25-én 16.30 ajándékozz kalendáriumot! Adventi naptár 
készítése; 26-án 10.00 Baba-mama játszóház; 27-én 10.00 Játsz-
szunk színházast! Papírszínház óvodásoknak; 28-án 16.30 A Könyv-
tári kultúrkaptár pontgyűjtő játék eredményhirdetése; 29-én 10.00–
12.00 ismerkedjünk és játsszunk azolóval! Olvasásnépszerűsítő 
internetes játék.

Irodalmi vetélkedő
a Könyvmoly-galaxisba kalauzolta a gyerekeket a városi könyvtár ok-
tóber harmadik hetében. A versengés során a résztvevő csapatok olva-
sottságukról, ügyességükről, találékonyságukról, a csapatmunkáról adtak 
tanúbizonyságot.
Az eredmények: 2. oszt.: 1. FUrFAnGOSOK (balog, 2.a), 2. MESEMO-
LYOK (bersek, 2.a/2. csapat), 3. OKOS KATICáK (bersek, 2.a/1. csapat).
3-4. oszt.: 1. MáGUS nYOMOZÓ IrODA (árpád-házi, 4.a), 2. 
nÉGYbALKEZES DETEKTÍVEK (árpád-házi, 4.b), 3. SZUPEr DETEKTÍV 
CSAJOK (bersek, 3.a). 5-6. oszt.:  1. VADLIbáK (bersek, 6.b/1. csapat), 
2. KÖnYVnYELŐK (balog, 6.a/1. csapat), 4 TEKnŐS (balog, 5.a/2. csa-
pat). 7-8. oszt.: 1. AnnE FrAnK nAPLÓ-PÓK (bersek, 7.a), 2. PÖTTYÖ-
SÖK (árpád-házi, 7.b), 3. bÚJDOSÓK (bersek, 7.b).
A két délutánon 116 gyermek vetélkedett. Elolvasták a kijelölt meséket, 
regényeket. A csapatoknak előzetes feladatokat is meg kellett oldaniuk. (A 
jövő évi folytatásban lehet, hogy már nem szerepel a Föld bolygó, hogy a 
játék kevesebb időt, kevesebb plusz terhet jelentsen. A holtversenyek eldön-
tésére villámkérdések szolgálnak majd.)  „reményeink szerint az előzetes 
feladatok megoldása során kis közösségek formálódtak, és mindenki jól 
érezte magát a könyvekhez kapcsolódó JáTÉK során is!” – fogalmazták meg 
a szervezők, akik köszönik a zsűriző felnőttek (Bősze Éva (író, költő), Keszei 
Ildikó (a JMG könyvtárosa) és Péterfi Ilona (nyugdíjas tanítónő); Tóthárpád 
Ferenc (író, költő, szerkesztő), Németh Ilona (a kőszegi Líra Könyvesbolt 
eladója) és Rajcziné Alea Andrea (múzeumpedagógus) segítségét.

táF.
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Nemcsak egészséges!
Az Orsolya-napi vásáron a Fő te-
ret és a Jurisics teret a hivatásos 
árusok vették birtokba. Új helyszín, 
a Diák sétány adott helyet a civi-
lek, az egyesületek Orsolya-napi 
standjainak. Közel száz kínáló hely 
csábította finom ízekkel, illatokkal 
a látogatókat. A hideg szél ellenére 
sokan kóstolgatták a termékeket. 
A szombat a péntekinél kedvezőbb 
időjárással köszöntött ránk. Piros-
pozsgás arcok árulták el, kik azok, 
akik az egész napot a szabadban 
töltötték. 
Az évek múlásával egyre bővült az 
ízek kavalkádja is. Ezúttal talán az 
alakulófélben lévő LEnGYEL-MA-
GYAr baráti Társaság ételei, italai 
hoztak leginkább új, érdekes ízeket.
Két színpad, és a hideggel is meg-
birkózó művészeti csoportok, szó-
listák biztosították a programkí-
nálatot. Ha egyet akarok kiemelni, 
akkor a legritkábban hallható helyi 
csapat, a Cirákulum újabb megle-
petését kell 
említenem, de 
nem feledkez-
hetünk meg 
az állandó, 
elhivatott fel-
lépőkről sem.
Az első na-
pon, a pénteki 
sajtótájékoz-
tatón V. né-

meth Zsolt államtitkár is 
megjelent. bakos György 
az Írottkő natúrparkért 
Egyesület elnöke köszön-
tötte a tizenharmadik na-
túrpap Ízei – Gasztronó-
miai Fesztivál résztvevőit.
básthy béla ezúttal mint a 
Magyar natúrpark Szövetség elnöke 
szólalt meg. Elmondta, hogy három 
évvel ezelőtt, október 8-án V. németh 
Zsolt jelenlétében tették meg az első 
lépéseket, és hogy egy osztrák-ma-
gyar projekt keretében vált konk-
réttá a két ország natúrparkjainak 
együttműködése. Emellett számos 
olyan, mint az „IGEn” rendezvény 
adott alkalmat arra, hogy a hazai 
natúrparkok jobban megismerhes-
sék egymást. (A www.naturpark.hu 
oldalon megtalálhatók.)
V. németh Zsolt elmondta, hogy 
a kőszegivel egy időben még hat 
helyszínen van – Hollókőtől Tatá-
ig – hasonló rendezvény. Kiemelte 

a természet közeli gazdálkodás 
jelentőségét, és a helyi termékek 
helyben történő felhasználásának 
fontosságát. A fejlesztésekről el-
mondta, hogy a koncepciót Fazekas 
Sándor elfogadta. „A csillagoknak 
egy olyan együttállása van, ami 
sikerre vezetheti a helyi terméke-
ket, hiszen amellett, hogy a magyar 
kormányzat a jogszabályalkotással 
segíti ezt, hozzá tudja tenni a támo-
gatási rendszert is”. Osztozhatunk 

megállapításában: A he-
lyi termék egészséges, jó 
ízű, és divatja is van!
Amikor az ország első 
– ma már tizenhat kör-
nyékbeli települést tö-
mörítő – natúrparkját 
létrehozták, akkor még 
sokan kételkedtek an-
nak szükségességében, 
mondta Dr. Markovics 

Tibor, az Őrségi nemzeti Park igaz-
gatója. Létjogosultságát a társa-
dalmi támogatottság bizonyította. 
„nemcsak a legkorábban alakult 
natúrparkról, hanem az alakulásá-
tól végig jól működő natúrparkról 
beszélhetünk” – állapította meg.
Összefoglalva: jó levegő, jó társa-
ság, kellemes ízek, egészséges éte-
lek és kulturált szórakozás – ez volt 
a 13. kőszegi Orsolya-napi vásár. 

tóthárpád F.

megállapításában: A he-
lyi termék egészséges, jó 
ízű, és divatja is van!
Amikor az ország első 
– ma már tizenhat kör-
nyékbeli települést tö-
mörítő – natúrparkját 
létrehozták, akkor még 
sokan kételkedtek an-
nak szükségességében, 
mondta Dr. Markovics 

Sütemények, lekvárok
Az Ízek a natúrparkból verseny eb-
ben az évben is népszerűnek bizo-
nyult. A szervezők elmondták, hogy 
huszonkét féle sütemény, ugyan-
annyi lekvár, és hét gyümölcské-
szítmény érkezett elbírálásra. Új 
ízek is megjelentek az idei verse-
nyen. Olyanok, mint a sütőtök és a 
vargánya.
A zsűri (Kálovicsné Káldi berna-
dett, Váradi Józsefné rábai Ilona, 
Szendrő Istvánné) döntése szerint 
a legjobb volt: Orbán-Tóth Adri-

enn Őszi álom tortája (a képen) 
és ávár Petra Hajtoványa. A profik 
versenyében a Strucc Cukrászda 
jeleskedett Fehér csokis gesztenye-
tortájával. 
A legjobb lekvárt (Alma-rebarba-
ra) Péterfi József készítette, és első 
hellyel díjazták Kondicsné Lőb Ildi-
kó borlikőrjét.
Rendkívül népszerű volt a civil 
főzőverseny is. A fesztivál leg-
jobbjaként a nemescsói Önkéntes 
Tűzoltók betyárgombóca „jeleske-
dett”. Első lett még a bersek Szü-
lői Munkaközössége által készített 
Szögedies töltött káposzta. (A rész-
letes eredmények megtalálhatók a 
városi honlapon.)

táF.

Aszalt gyümölcs, langalló
A lukácsházi borbarát Hölgyek 
Egyesülete a helyi önkormányzat-
tal összefogva nyert a LEADEr-
pályázaton. Ennek köszönhető, 
hogy megrendezték az Aszalt gyü-
mölcsök napja elnevezésű – ez évi 
utolsó – hegyi programjukat, ahol 
a nagyszámú látogató ingyen kós-
tolhatta a kínált finomságokat. 
Az egyesület elnöke Kámán Diána. 
Tagjaik és a „civil” segítő csalá-
dok tizenöt kemencés helyszínen 
fogadták a látogatókat. A közpon-

tot a kilátónál található „rendez-
vénytéren” alakították ki. A kínáló 
tálakba került aszaltkörte, alma, 
szilva, birs. A gesztenyét dr. Jónás 
Zsigmond sütötte, és folyamatosan 
fűtötték a kemencét, hogy a kövön 
pirult meleg langallót is minél töb-
ben megkóstolhassák. 
„Fél óra leforgása alatt ebben az 
egy kemencében húsz langalló ké-
szült” – mondta Kovács Lőrinc (a 
képen), aki az elmúlt két évben a 
csömötei hegyen található tizenki-

lenc kemencét építette, és 
segítette a hölgyek mun-
káját. 
A tizenkilenc fős egyesület 
legközelebbi rendezvénye 
a Luca-napi újbor köszön-
tése lesz. A közösségi ház-
ban helyi és környékbeli 
szőlősgazdákkal találkoz-
nak, hogy tapasztalatot 
cseréljenek.

táF

lenc kemencét építette, és 
segítette a hölgyek mun-
káját. 
A tizenkilenc fős egyesület 
legközelebbi rendezvénye 
a Luca-napi újbor köszön-
tése lesz. A közösségi ház-
ban helyi és környékbeli 
szőlősgazdákkal találkoz-
nak, hogy tapasztalatot 
cseréljenek.

Nemescsó
A Tézsula Hagyományőrző Egyesület 
részt vett az Orsolya-napi vásáron. 
bemutatták a saját készítésű lek-
várjaikat, süteményeiket, kézműves 
portékáikat a látogatók örömére. 

Hála a példaértékű összefogásnak 
és a sok önzetlen segítőnek a lek-
várversenyen az izabella szőlőlekvár 
2. helyezést ért el. A Mayer Tibor ál-
tal készített betyárgombóc pénte-
ken I. helyen végzett, kiérdemelte a 
„Fesztivál legjobbja” címet. 
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Labdarúgás: Szoros mérkőzések
Csupa szoros mérkőzést játszott legutóbbi megjelenésünk óta a Kőszeg. 
Csak a Vasvár elleni meccsen született két gól, de azon is megosztoztak 
a csapatok. A Szentgotthárd elleni hazain eltérő támadási taktikával 
próbálkoztak a csapatok, de pályaválasztóként a kőszegiek alakítottak 
ki több helyzetet. Szerencsére Sárdy kiállítása sem törte meg őket és a 
80. percben Kovács bevitte a három pontot érő találatot. Celldömölkön 
is egy gól esett, de a korán, a 15. percben elért gólt a celliek szerezték 
meg, s bár a második félidőben a KSE volt aktívabb, a kemenesaljaiak 
vonulhattak le győztesen a pályáról. A Vasvár ellen győzelemre tört a 
Kőszeg, sikerült is a vezetést megszerezni, de egy szerencsétlen – a 
jegyzőkönyv szerint – öngóllal a vendégek egyenlítettek, s szereztek 
egy pontot, a kőszegiek pedig vesztettek kettőt. Jánosházán a hazaiak 
nagy erővel támadták a kőszegi kaput. Sok-sok helyzetet alakítottak ki, 
de betalálniuk nem sikerült. Vágyaikat Molnár Csaba bombagólja ala-
posan lehűtötte. A jánosháziak a második félidőben is többet támadtak, 
de nem találták meg a szervezett kőszegi védelem ellenszerét. Ezzel 
a győzelemmel a 6. helyre kapaszkodott fel a szezont nagyon rosszul 
kezdő Kőszegi SE.

eredmények: Kőszegi SE-TAbAKI Szentgotthárd 1:0 (0:0) gól: Ko-
vács, Celldömölki VSE-Kőszegi SE 1:0 (1:0), Kőszegi SE-Vasvári VSE 
1:1 (1:0) gól: Kovács, Jánosháza VSE-Kőszegi SE 0:1 (0:0) gól: Molnár 
Csaba.

Papírforma győzelemmel nyitotta négymeccses sorozatát a Kőszegfalvi SE. 
A 0 pontos Csepreg II. egy korai góllal vezetést szerzett ugyan, de a 90 
perc java a kőszegfalviakról szólt. A 90. percben szépített a Csepreg. Acsád 
ellen a mérkőzés közepén potyogtak a gólok: 14 perc alatt négyszer zör-
dült a háló. Pontosztozkodás lett a vége. Az utolsó percekben kapott gól, 
ami a Csepreg ellen még csak szépséghiba volt, a két élcsapat (nárai 4., 
bucsu 3. hely) ellen sokba került. Mindkét mérkőzésen döntetlenre álltak 
a csapatok, de az ellenfelek 88. 89. perces találatai eldöntötték a három 
pont sorsát. Ha a figyelem jobban kitart, értékes, idegenbeli pontokat hoz-
hatott volna a konyhára.

eredmények: Kőszegfalvi SE-Csepregi SE II. 5:2 (2:1), gólok: nagy 
(2), Döbrösi (2), Horváth, Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE 2:2 (1:2) 
gólok: Pukler, Döbrösi, nárai SK-Kőszegfalvi SE 3:1(1:1) gól: Pukler, , 
bucsu KSK-Kőszegfalvi SE 2:1 (1:0) gól: Döbrösi.

XXXII. Írottkő futás

2013-ban a nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság kivonult a 30 éves 
hagyományú Írottkő futás rendezéséből. Akkor a régi versenyrendezők, 
új főszervezővel, új támogatókkal sikeresen életben tartották a népsze-
rű hegyi futóversenyt. Idén, a 32. „Írottkő futás” rendezését a Kőszegi 
Kerékpáros Egyesület vállalta magára. A szervezők, Ziskó balázs veze-
tésével új útvonalat jelöltek ki, mely a Kincs pihenőtől indult, érintette a 
Vöröskeresztet, a Hörmann-forrást és az Írottkő kilátót. Az ország számos 
pontjáról és Ausztriából érkező 110 futónak nem nagyon lehetett ereje 
gyönyörködni a csodás környezetben, mert a 16,5 km-s táv és a 650 
méter szintkülönbség leküzdéséhez minden energiájukra és figyelmükre 
szükség volt. A célvonalon a férfiak közül a győri Zatykó Miklós (1:07,50) 
haladt át elsőként, a női indulók között boros nikolett székesfehérvári futó 
1:27,14 lett a győztes.
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Teke: Megvan a második
A tabella jelenlegi állása szerint négypontos mérkőzést játszott a Kőszegi 
SE a Horváth TK ellen. nem dobtak ugyan „nagy fát” de így is sikerült 
magabiztos 7:1-es győzelmet aratniuk. Jól jöhet ez még a végelszámo-
lásnál. Sopronban a „Sörgurítók” vendégeként végig izgalmas csatában, 
de alulmaradt a KSE. Ami Sopronban izgalom volt, az Elekthermax ellen 
méreggé vált. Pedig nem alakult rosszul a meccs: a befejező párok 2:2-ről 
és 15 fás kőszegi előnyről kezdtek. A finis rémálommá változott. Mindkét 
kőszegi játékost le kellett cserélni, de a váltások sem segítettek. Súlyos 
169 fás zakó lett a vége.
Az utolsó három fordulóban az ifi két vereség mellett egy szép győzelmet 
is aratott. A megyeiben a Kőszeg II-nek is egy győzelem, két vereség a 
mérlege.

eredmény: nb I-nyugat Kőszegi SE-Horváth-Vasjármű TK 7:1 (16:8 
3033:2887), Szegedi 513, bagi/Sárközi 459, Hafenscher 499, 
Polgár 500, Biczó 535, Kozmor 527; Soproni rörgurítók-Kőszegi 
SE 6:2 (12:2, 3152:3127), Szegedi 514, Bagi 532, Hafenscher 504, 
Polgár 512, biczó 563, Kozmor 502; Elekthermax Vasa SE-Kőszegi 
SE 6:2 (15:9, 3180:3011) Horváth 512, Szegedi 510, Bagi 524, 
Hafenscher 542, biczó/Sárközi 444, Kozmor/Gugcsó 479. (Vastagítva a 
pontszerzők) Ifi: Kőszegi SE-Horváth-Vasjármű TK 1:3 (3:5, 964:970); 
Soproni rörgurítók-Kőszegi SE 3:1 (5:3, 1003:947); Elekthermax 
Vasa SE-Kőszegi SE 1:3 (4:4, 968:988). Megyei Vép VSE-Kőszegi SE 
II. 5:3 (7:5, 2250:2126); Kőszegi SE II.- Horváth-Vasjármű TK III. 5:3 
(7,5:4,5, 2435:2405); Szőcéért Egyesület-Kőszegi SE II. 6:2 (9:3, 
2512:2407).

Asztalitenisz: Menetelés a megyeiben
Az előző bajnokság befejezése után a jelentősen meggyengült játékoskeret 
miatt csak a megyei I. osztályban indult az előző évben az nb III-ban 
két csapattal is szereplő Kőszegi SE. Az átalakult együttes mérlege négy 
forduló után három magabiztos győzelem mellett egy szoros vereséget 
mutat. A csapat tagjai: Ambrus Zoltán, Karádi László, Markovits András, 
Tauker Tamás, Ihász Tibor és Terplán Zoltán. Optimizmusra ad okot, hogy 
a csapat utánpótlása is rendszeres játéklehetőséget kap: a megyei má-
sodosztályban versenyeznek. Három forduló után két döntetlennel és egy 
vereséggel állnak. Játékosok: Agg Patrik, Molnár Péter, Hamar Martin, 
Szabó Gábor.

eredmények: megyei I. Kőszegi SE-Káld 16:2, Haladás-Vízéptek II.-
Kőszegi SE 6:12, Celldömölk-Kőszegi SE 10:8, Egervölgy I.- Kőszegi 
SE 5:13; megyei II. Káld II.-Kőszegi SE junior 5:5, Kőszegi SE junior-
Egervölgy II. 5:5, Szentgotthárd-Kőszegi SE junior 6:4.
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Boksz hírcsokor

A magyar válogatott tagjaként vett részt Há-
mori ádám Marakeshben (Marokkó) a Király 
Kupán. A rangos versenyen az olimpiai és vi-
lágbajnokokkal nevező Kuba is indult. Hámori 
a negyeddöntőben szoros mérkőzésen, osztott 
pontozással kikapott egyiptomi ellenfelétől. A 
magyar válogatott edzői teamjének Varsányi 
áron, a Fitt-boksz ÖE trénere is tagja volt.
Tóth József (75 kg) és bugyik Imre (81 kg) 
Gombai János edzővel olaszországban, négy 
nemzet tornáján képviselték Magyarországot. 
Tóth egy győzelem, két vereséggel zárt. bugyik 
mérlege egy-egy győzelem, döntetlen illetve ve-
reség. Az eredmény szebb is lehetett volna, de az 
olasz versenyzők elleni meccseken lejtett a pálya 
a hazaiaknak. „A torna így is remek felkészülést 
jelentett a felnőtt Ob-re” – nyilatkozta Gombai 
János edző. 
nem járt szerencsével Szigetszentmiklóson a ju-
nior Ob-n ringbe lépő Jankó Krisztián (60 kg) 
és Papp Tamás (63 kg): az első körben búcsúz-
tak. Jankó formaidőzítése nem sikerült, Papp jó 
teljesítményt nyújtott, de nem volt szerencséje a 
sorsolással. A későbbi győztes búcsúztatta.
A női országos bajnokságot Egerben rendez-
ték. A Fitt-box hét versenyzővel képviseltette 
magát. Lakotár Hanna (serdülő 46 kg) és Hámori 
Luca (s 57) a dobogó felső fokára állhatott. Finesz 
Kamilla (s 48) és Szabó Luca (felnőtt 75) nya-
kába ezüst, Kontó Helgáéba (f 51) bronzérmet 
akasztottak. Habda Ivett (f 64) és rajos Viktória 
(f 64) 5. helyen végzett. A Fitt-box a serdülő csa-
patelsőséget, Hámori Luca a legjobb versenyző-
nek járó díjat is begyűjtötte. Szerencsésebb sorso-
lással az eredménysor még szebb lehetett volna. 
néha a pontozás sem volt kifogástalan.

VIII. Síugró Chernel Kupa
A Kőszegi SE síugró szakosztálya október 11-én 
rendezte, a Magyar Sí Szövetség égisze alatt, a 
VIII. Chernel Kupát. A hazai versenyzőkön kívül 
osztrák, cseh, szlovák és szlovén versenyzők in-
dultak a versenyen. A kupa egyben országos baj-
nokságnak is számított. Tuczai Izabella, Jagodits 
Milán, Jagodits Patrik, Vörös Virág, Tuczai Péter 
és Szilágyi Szandra állhattak a dobogó tetejére, 
de az abszolút versenyben hátrébb végzők közül 
Pónácz-Tóth Darián, Kelemen Dávid, Molnár 
Flórián is országos bajnoki címnek örülhetett.

Kőszegi eredmények (zárójelben, ha eltér az 
abszolút rangsortól, a magyar bajnoki helyezés) 
K-10 m sánc gyermek I. fiú 9. (1.) Pónácz-
Tóth Darián 5,5 m, lány 1. Tuczai Izabella 8 m, 
2. Kohl Hédi 6,5 m, Lakatos Flóra 5,5 m, „b” 
korcsoport 1. Jagodits Milán 7 m, 2. reményi 
Petra 6,5 m, Karádi Dalma 6 m, K-20 m sánc 
gyermek II. fiú 8. (1.) Kelemen Dávid 18 m, 
lány 5. (1.) Tuczai Izabella 15 m, „b2” korcso-
port 1. Jagodits Patrik 13 m, K-30 m sánc 
serdülő fiú 2. (1.) Molnár Flórián 29 m, 3. (2.) 
Molnár Kristóf 29 m, 4. (3.) reymeyer Tamás 
28 m, 5. (4.) Kelemen Péter 27,5 m, 11. (5.) 
Kelemen Dávid 23 m, lány 1. Vörös Virág 28 m, 
vegyes férfi 1. Tuczai Péter 30 m, női 1. Szilágyi 
Szandra. (A síugró versenyen a sorrendet ugyan 
pontozással állapítják meg az ugrás nagysága 
és a kivitelezés minősége alapján, de mivel a 
nem szakértőknek az ugrás nagysága többet 
mond, így a legnagyobb ugrásokat közöltük.)

Diáksport
Duatlon Diákolimpia: Kőszegi bajnokok
beérett a Kőszegi Triatlon és Úszó Klubban vég-
zett többéves munka. Az egyesület sportolói, az 
árpád-házi iskola csapataiban, megkerülhetet-
len tényezők lettek az igazolt versenyzők Duatlon 
Diákolimpián. balatonlelle-rádpusztán minden 
induló csapatuk dobogóra állhatott. Az I. korcso-
portos fiúk a legfényesebb érmeket hozták haza. 
Egyéniben Pillisz réka (Jurisich gimnázium) érte 
el a legértékesebb helyezést: a IV. korcsoportban 
ötödikként ért célba (30:06). Medvegy András, 
Laki barnabás, Horváth barnabás, Marton Zsolt, 
nyul Marcell, Schwachofer balázs és Spanraft 
Liza is az első tízben végzett korcsoportjában.

eredmények: „A” kategória I. korcsoport fiú 
csapat 1. árpád-házi iskola 28:45 (6. Medvegy 
András 9:22, 8. Laki barnabás 9:41, 9. Hor-
váth barnabás 9:42, 13. Hóbor Lehel 9:55), II. 
korcsoport fiú csapat 3. árpád-házi 50:26 (10. 
Marton Zsolt 16:18, 18. Hóbor Zalán 16:45, 
27. neudl Gábor 17:21, 33. Medvegy Gábor 
18:02), III. korcsoport fiú csapat 2. árpád-házi 
46:44 (6. nyul Marcell 14:33, 7. Schwachofer 
balázs 14:34, 31. Thaler Levente 17:37, 33. 
Szőke Dávid 17:58), III. korcsoport leány 
csapat árpád-házi 48:44 (10. Spanraft Liza 
15:23, 22. Medvegy Dóra 16:32, 23. Hóbor 
Eszter 16:49, 27. Palatkás Anna 17:13).

országos atlétika CSB
A diákolimpia megyei atlétikai CSb-jéről, ott 
elért eredménye alapján a Jurisich gimnázium 
fiú gerelyhajítói kaptak meghívást az országos 
döntőre. A Puskás Ferenc Stadionban rendezett 
versenyen a késve kezdett versenyszám meg-
lehetősen elhúzódott, így a gimis fiúk a hideg 
időben már fáradtan, kicsit bizonytalanabbul 
dobtak. Megyei átlaguktól, ha kevéssel is, de 
elmaradtak. 34,97 m-es átlaggal a 13. helyen 
végeztek.

eredmény: 13. Jurisich gimnázium 34,97 
(Varga Dániel 40,04, Harmati Alex 33,63, 
Palotai áron 33,30, Kiss Erik32,92, Gombos 
Dávid 31,21).

atlétikai Tinódi Kupa
Egy év szünet után korábbi formájában újult 
meg a sárvári gimnázium versenye a Tinódi 
Kupa és Pünkösthy Huba Emlékverseny, a me-
gye legnagyobb középiskolai atlétikai versenye. 
A fiúk versenyében 15 a lányokéban 12 iskola 
indította el versenyzőit.  A Jurisich gimnázium 
leány atlétái a korábbi évek kiélezett csatái után 
ezúttal – 120 pontot gyűjtve – tetemes előny-
nyel nyerték a pontversenyt, s birtokolhatják egy 
évig a vándorserleget. A fiúk 90 pontot értek el, 
s a harmadik helyen végeztek. A szép eredmé-
nyekben nagy szerepe volt, hogy mindkét csapat 
szinte teljes létszámmal indult. Tóth Zsaklin 100 
m-en (13,2) és Pillisz réka 1500-on (5:39,2) 
egyéniben is győzött.

-haniti

Úszás
Három hónappal ezelőtti sérülése után újra ver-
senyzett németh bálint (Soproni UbKSE), aki im-
már a Jurisich gimnázium tanulója. Schwechaton 
az „International SVS-Schwimmen Trophy” ver-
senyen kedvenc távján, 100 pillangón, 2,51 
mp-es előnnyel csapott célba (1:00,69). 100 
gyorson, 56,52-re javítva egyéni legjobbját 
bronzérmet szerzett. 100 m háton és 100 m ve-
gyesen 6. helyezést ért el.
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www.sopronbank.huf

Váltson Ön is a kiemelkedô kamatokért!

Devizaváltó 
betét

FORINT ALAPÚ BETÉTNÉL
1 hónapos futamidôre évi 5,00%, EBKM 5,00% 
2 hónapos futamidôre évi 3,00%, EBKM 3,00%

A nem akciós betéti kamat jelenleg
1 hónapos futamidôre 0,10%, EBKM 0,10%
2 hónapos futamidôre 0,40%, EBKM 0,40%

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés 
további szerzôdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabály-
zata és a Sopron Bank Általános Üz-
letszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 
Az akció visszavonásig érvényes. 
A részletekrôl teljeskörûen honla-
punkon (www.sopronbank.hu) és 
bankfiókjainkban tájékozódhat.

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


