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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

AZ ELSŐSZÜLÖTT
A 2017-es esztendő első kőszegi új-
szülöttje, Marián január 1-jén 13.25 
órakor jött a világra 2740 g súllyal és 
47 cm hosszúsággal. A Málovits-Zentai 
családban a két fiútestvér mellé meg-
érkezett a harmadik is. A megyében, 
Szombathelyen harmadikként termé-
szetes szüléssel jött a világra Marián. Az 
első két baba, közülük az egyik orosz 
pár gyermeke sürgősségi császármet-
széssel született.
Az édesanya Zentai Nikoletta január 
1-jén 10 órakor ment be a férjével, 
Málovits Istvánnal a tervezett vizsgá-
latra a kórházba. Csak az orvosi vizsgá-
latok jelezték a szülés közeledtét. Más-
fél órával később már megindultak a 
szülési fájdalmak, ennek elviselésében 
az édesapa a jelenlétével tudott segí-
teni. Az anya szerint a három gyermek 
világra hozatala közül Marián / Marci 
érkezése volt a leggyorsabb és a legfáj-
dalmasabb. Az orvosi ellátást követően 
az újszülött, az édesanya és az édesapa 
két csodálatos órát töltöttek el együtt 
a szülőszobán. Az anyai nagymama a 
két otthon lévő testvérrel – az 5 éves 
Mironnal és a 9 éves Noellel – együtt 
hallották telefonon Marián első síró 
hangját. Meghatódtak a dédszülők is, 
amikor az édesanya elmondta a nyol-
cadik fiú dédunoka megszületését. A 
család együtt érkezett haza január 6-án 
a kórházból, a két testvér ragaszkodott 
ahhoz, hogy ők is részesei legyenek az 
emlékezetes utazásnak. Előzetesen a 
szekrényre rajzolták a testvérük nevét. 
A Bersek iskolában tanuló Noel büsz-
kén mutatta Marci fotóját az osztályfő-
nöknek. A nagyszülői ágon is döntően 
kőszegi család felkészült Marián foga-
dására, az önkormányzati háromszo-
bás bérlakást célszerűen berendezték. 
Másfél éve költöztek az óvodához, az 
egészségházhoz, a rokonokhoz közel 
lévő környezetbe, és nem tervezn(t)ek 
CSOK-os lakásépítést.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

HARMADIK FIÚ A CSALÁDBAN: MARIÁN
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CSOK
esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió 
forintos lakáscélú támogatás segítségével! 
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy 
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi 
otthonteremtési kedvezmény Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; Tel.: +36 94 562 030

Kőszegen történt

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: február 1.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: február 8.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: február 15.
DR. NAGY EDINA aljegyző: január 25., február 22.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő január 26-án

(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.  

PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő január 26-án
(csütörtökön) 16 – 17 óra között,

SAS NORBERT a 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 1-jén (szerdán) 17 – 18 óra között fogadóórát tart

a Városháza tanácskozó termében.

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
február 1-jén (szerdán) 17 – 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.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 6350 példányban

Főépítész
December 15-én a testületi ülésen 
Huber László polgármester „nem 
szívderítő” bejelentést tett. El-
mondta, hogy Szima Andrea a vá-
ros főépítésze beadta a felmondá-
sát 2017. március 31. határidővel.  
A városvezető köszönetet mondott 
a távozó építésznek a 2008-tól 
végzett munkájáért, amellyel sokat 
tett a város fejlődéséért. Egyben 
reményét fejezte ki, hogy a város 
a jövőben számíthat Szima Andrea 
szakértelmére.
Az építész megköszönte a képvi-
selő-testületnek, hogy csaknem 
kilenc évig előítéletek nélkül min-
dig elfogadták a szakmai alapokon 
adott javaslatait. Megköszönte 
a hivatal dolgozóinak a jelentős 
jogi segítséget, közvetlen munka-
társainak az önzetlen szeretetet. 
Elmondta, hogy egyik szakmai új-

ságnak „Kőszeg város főépítészé-
nek lenni nem jutalomjáték” című 
írásban adott interjút.
Dr. Zalán Gábor elmondta, hogy a 
város és a főépítész között szerző-
dés határozta meg a felmondási 
időt. A 2017. március 31. időpont 
lehetőséget ad az általa elkezdett, 
végfázisban lévő rendezési terv 
befejezésére. A képviselők szava-
zással tudomásul vették a felmon-
dást.

Restaurálják
Az Eszterházy Oltár restaurálásá-
ra és visszahelyezésére 30 millió 
forint vissza nem térítendő támo-
gatást adott a Nemzeti Kulturális 
Alap – tájékoztatta a képviselőket 
Huber László polgármester a dec-
emberi testületi ülésen. Az oltárt 
a Jurisics-vár felújítása előtt he-
lyezték biztonságba. A felújítást 

követően Kőszegen tett látogatást 
L. Simon László államtitkár, akinek 
a javaslatára támogatási kérelmet 
nyújtott be az önkormányzat. A 
döntést követőn az elmúlt év vé-
gén megérkezett a 30 millió Ft a 
város számlájára. Megkezdődött a 
restaurátor szakemberrel kötendő 
szerződés előkészítése. A tervek 
szerint 2018. március 31-ig feje-
ződik be az Eszterházy Oltár res-
taurálása. 

Két főzőkonyha
Január 1-től a JustFood Kft. látja 

el a város, és néhány falu közét-
keztetési feladatait. A múlt év vé-
gén a feladatra kiírt pályázaton az 
előző szolgáltató nem vett részt. A 
nyertes kft. azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy kilenc 
konyha közül csak egy főzőkony-
hát kívánnak üzemeltetni, a többit 
pedig tálaló-, melegítőkonyhaként 
hasznosítanák. A képviselők ezt 
nem támogatták, és előírták, hogy 
a tervezett Dr. Nagy László EGYMI 
főzőkonyhája mellett, a gimnázi-
umban lévő is ugyanilyen feladat-
tal működjön.

Kőszeg és Vidéke XXX. évfolyama
Kedves Olvasó! A Kőszeg és Vidéke újságot 1881-ben alapították. A rendszerváltás előjeleként indult újra a lap. A 
most kézbe vett Kőszeg és Vidéke a 30. évfolyam első száma, amely 6350 példányban, 15 településen jelent meg.  
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ANemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 

125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető 
speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója 
és beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több mint 20 éve 
sikeresen működő magyarországi gyáregysége üvegcsét, ampullát és 
karpullát gyárt Lukácsházán.
Sikeres csapatának erősítésére a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházai 
gyára munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENŐR
4 műszakos, állandó délutános munkarendben

középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPMESTER
4 műszakos munkarendben

középfokú végzettséggel: gépszerelő, lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépi forgácsoló, lánghegesztő és

minimum 2 éves termelési tapasztalattal 

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
4 műszakos munkarendben (mechanikus)

középfokú műszaki végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő) 

és 2-3 év szakmai tapasztalattal

MECHANIKUS SPECIALISTA
rugalmas munkarendben, középfokú műszaki végzettséggel

(pl.: lakatos, autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő) 
és 3-5 év szakmai tapasztalattal

GÉPSZERELŐ
rugalmas munkarendben, középfokú műszaki végzettséggel

(pl.: lakatos, autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő) 
és 2-3 év szakmai tapasztalattal

Ajánlatunk: 
• Versenyképes alapbér 
• 2017. február 15-ig csatlakozó új munkatársainknak 

egyszeri bruttó 90.000 Ft-os juttatás
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mér-

téket meghaladó műszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településről
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos képzési lehetőségek
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat 

Cégünknél érdekes feladatokra, motivált és barátságos csapat-
ra számíthat. 
Osztozna velünk sikereinkben? Küldje el önéletrajzát az alábbi címek 
egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Email: hr.pph@schott.com 
Érdeklődni a 94/568-411-es vagy
a 94/568–400-as telefonszámon lehet.

Súlykorlátozás az utakon
Elsődlegesen a Szabóhegyen élők-
től cumaniszerűen érkeztek a leve-
lek a városházára a farönkszállító 
teherautók közlekedése miatt – tá-
jékoztatta a képviselőket december 
15-én Huber László polgármester. 
A tiltakozások arról szóltak, hogy 
egyre rosszabb állapotba kerül a 
különben is repedezett, gödrös 
útszakasz. Kiss Péter megfogal-
mazása szerint a Panoráma körút 
állapota kritikán aluli. Megjelentek 
az aggodalmak amiatt is, hogy a 
Temető utca felújított szakaszán 
ismét jelentős károk keletkeznek 
a farönköket szállító teherautók 
okozta túlterhelés miatt.
December 15-én a képviselők a 
város több útszakaszára vonatkozó 
súlykorlátozás bevezetéséről tár-
gyaltak. Plechl Tibor megfogalma-
zása szerint a 20 tonnás súlykorlá-
tozás akadályozza az építkezéseket, 
ha az építőanyagot szállító teher-
autókat kitiltják. Huber László pol-
gármester szavai szerint a lakosság 
érdeke az elsődleges. Kőszeg útjait 
az építésük során nem ilyen ten-
gelyterhelésekre tervezték, néhány 
kivételével gyenge az utak alapja, 
ezért repedeznek, és nyomvályúk 
alakultak ki. A városvezető nem 
fogadta el azt az érvelést, hogy 
rönkfát csak kamionokkal lehet 
szállítani. Elmondta az erdőgazda-
ság kérését, miszerint a súlykorlá-

tozás azonnali bevezetése később 
történjen meg. Básthy Béla szerint 
a hegy megközelítése az erdészet-
nek is feladata. Szerinte a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. sincs abban a 
helyzetben, hogy egyedül oldja meg 
a problémát, és túl kell lépni azon, 
hogy a töredezett út felújítása csak 
a város és a zrt. feladata legyen. A 
Panoráma körút a város tulajdona, 
de a zrt. teherautói rongálják az út-
felületet. A zrt. tulajdonosa az állam, 
ezért mindkét fél érdeke azt kíván-
ja, hogy kezdjenek tárgyalásokat az 
államot képviselő Földművelődési 
Minisztériummal, és keressék együtt, 
hárman a megoldást.             
Ezt az elképzelést Tóth Gábor ha-
tározati javaslatba kívánta foglalni, 
amit a képviselők nem fogadtak 
el, mert az önkormányzatnak nincs 
utasítási hatásköre arra, hogy az 
erdészeti zrt.-t lépésre kötelezze. A 
jogszabályok szerint súlykorlátozó 
táblák kihelyezése polgármesteri 
hatáskör, és ennek bevezetéséhez 
a városvezető támogatást kapott a 
képviselő-testülettől. Szavazatuk-
kal meghatározták, hogy a város 
több utcájába 20 tonnánál nagyobb 
súlyú járművel nem lehet be-, il-
letve áthajtani. Az erdőgazdaság 
kérését elfogadták, a korlátozás be-
vezetését január 31., illetve február 
28. dátumra módosították.

KZ

Adótorony épül
A Digi Kft. képviselője azzal ke-
reste fel az önkormányzatot, hogy 
a közeljövőben a mobiltelefon-, 
és szélessávú mobil adathasználat 
szolgáltatást Kőszegen is szeretnék 
biztosítani. Ehhez viszont antenna 
építésére van szükség. 
A bázisállomás 30 méter magas 
tornyának létesítéséhez 150 m2 
méretű területet igényeltek, ame-
lyet bérlet formájában kívánnak 
igénybe venni. Az éves bérleti díj 

ingatlanonként 800 ezer Ft + ÁFA.  
A bérbeadó jogosult módosítani a 
bérleti díjat a tárgyévet megelőző 
évre vonatkozó, KSH által közzétett 
fogyasztói árindex változás mér-
tékéig. A helyszín kiválasztásához 
több területet is vizsgálnak, a dön-
tés később születik meg. Amennyi-
ben a helyszín kiválasztása meg-
történik, úgy a képviselők ismét 
tárgyalnak a megkötendő bérleti 
szerződésről.    
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is nagyon jó lesz – hagyományo-
san – Kőszegen. Erre garancia a 
városban erősen jelenlévő polgári 
öntudat: a civil szervezetek életere-
je, az intézmények mögött meglé-
vő erős szülői, támogatói szándék, 
a nemzetiségek összetartása és 
kulturális identitása, valamint a 
kőszegi polgárok közösségépítő és 
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„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Úgy gondolom ismét bizonyította 
a város, hogy képes saját szellemi, 
kulturális értékeire hagyatkozva 
magas színvonalú társadalmi ren-
dezvényt tartani. Ezt annak kap-
csán gondolom, hogy Kőszegen 
került megrendezésre – a 2017. 
évi farsangi időszak nyitányaként  
– a Megyebál, mely osztatlan si-
kert aratott a résztvevők körében. 
A rengeteg elismerést és dicséretet 
olyanoktól kaptam, kaptuk, akik  
nagy tapasztalatokkal rendelkez-
nek bálok tekintetében is és Kő-
szeggel szemben „elfogulatlanok”. 
Dicsérték a kiváló szervezést, a 
csodálatosan feldíszített helyszínt, 

a nagy választékban tálalt finom 
ételeket, és a helyi fellépők ma-
gas színvonalú produkcióit. Ezúton 
csatlakozom én is a dicsérők sorá-
hoz, az elismerésemet közvetlenül 
az érintetteknek címezve: a Juri-
sics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház kollektívájának, a BE-Jó 
és a Dance Jam tánccsoportnak, a 
Kőszegi Darabontoknak, a Borba-
rát Hölgyek Egyesületének, Hor-
váth Meggienek, és az Alpokalja 
Panziónak. 
A megtiszteltetésen túl külön öröm 
számunkra, hogy a bál teljes tom-
bola bevételét a Kőszegi Beteg 
Gyermekekért „Myrtill”  Alapítvány 
kapta meg. Köszönet ezért a me-
gyei önkormányzat vezetőinek!   
Biztos vagyok abban, hogy ahogy 
a megye és a város első közös 
bálja jól sikerült, úgy a folytatás 

hagyománymegtartó képessége és 
akarata. Meg kell említeni azt is, 
hogy a báli tombola nyeremények 
felajánlásában a helyi vállalko-
zók, cégek jelentős részt vállalnak, 
mellyel hozzájárulnak az adott bál 
sikeres és eredményes megrende-
zéséhez, mivel a tombola bevétele 
jelentős tétel egy bál költségve-
tésében. Bízom abban, hogy ez a 
jövőben is így lesz, vagy még in-
tenzívebbé válik a bálok támogatá-
sa, mert ezáltal az adott intézmény 
vagy szervezet a bál nyereségéből a 
tevékenységét bővíteni, színesíteni 
tudja. 
Kívánok minden bálozónak önfe-
ledt jó szórakozást, felejthetetlen 
báli élményt, a szervezőknek pedig 
nagyon sikeres, eredményes bált!

Huber László
polgármester

Programok

Téli tüzelőanyag akció! +10%!
Cseh diószén: 1000 kg vásárlása után 100 kg ajándék

Keményfa brikett: 150 kg vásárlása után   15 kg ajándék
                                                                                          (Az akció 2017. január 31-ig érvényes!)          

A 2017. évre vonatkozó rendez-
vénynaptár állandóan bővülő lista, 
amely több mint 160 programot 
tartalmazott december végén.  Fon-
tos, hogy a változásokról az érintett 
szervezők időben adjanak tájékoz-
tatást, mert a város honlapján csak 
így lehet nyomon követni az aktuális 
eseményeket. Nemcsak Kőszeg, ha-
nem a környékbeli falvak jellemző 
programjai is szerepelnek a listán. 
A Lukácsházi böllérversenyt idén 
március 4-én rendezik meg. Április 
30-án és május 1-jén a Városi Má-
jusfaállítás és Majális programot ez-
úttal másodszor rendezik meg a Fő 
téren. Május 26 – 28-án a Jurisics-
várban tartják a Kodály-ünnepséget 
az országra kiterjedő programsoro-
zat részeként. A 2017-es esztendőt 
Kodály-emlékévnek nyilvánították, 
méltón kiemelve a zeneszerző tevé-
kenységét halálának 50. évforduló-
ján. A tervek szerint a városi ünnep-
ség keretében Kőszegre érkezik Gráf 
Zsuzsanna karnagy.
Június 9-én kezdődik és augusztus 
3-ig tart a várszínház, majd más-
nap megnyitják az Ostromnapo-
kat. Október 31-én a reformáció 
500. évfordulójához kapcsolódva a 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
(iASK) konferenciát tart a Jurisics-
várban. Az aktualitásokról www.
koszeg.hu honlapon kap a Kedves 
Olvasó tájékoztatást.

Soros elnök
December 2-án az Európa Házban 
ülést tartott a Pannon Városok Szö-
vetsége, ahol döntöttek arról, hogy 
2017-ben Kőszeg város polgár-
mestere lesz a soros elnök.

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357

A két db új Mercedes mentőau-
tóhoz új garázsokra volt szükség, 
mert a magasságuk miatt a régi-
ben már nem fértek el. Az orszá-
gos mentőszolgálat írta ki, mint 
építtető a közbeszerzési pályáza-
tot, amelyet a Szárnyas Kft. nyert 
el, és a munkálatokat 2016. dec-
emberben kezdték el. Karácsony-
ra már álltak a falak, elkészült a 
lapostető. A januári munkavégzést 
a fagyos időjárás akadályozta. Az 
autók nappal a Várkörön, éjszaka a 

mentőállomás területén parkoltak. 
Az éjszakai zord fagyok mellett az 
autókat elektromos árammal fűtik, 
a mentőautók mindenkor készen-
létben állnak az indulásra. Az épí-
tők azt tervezik, hogy éjszakánként 
lehetővé teszik a járművek – az el 
nem készült garázsokban történő 
– parkolását. Legkésőbb április-
ban átadják az épületet. Várhatóan 
ezzel hosszútávra megoldódik a 
mentőállomás évek óta felvetett 
kérdése.

Építik a mentőállomást
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Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary

Tel.: +36 20 441 4850

BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary

Tel.: +36 20 274 91 91

web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY
30 perc

MInutes
Min

60 perc
MInutes

Min

90 perc
MInutes

Min

120 perc
MInutes

Min
×5* ×10*

Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž

4.900 HUF
16 €

8.900 HUF
30 €

12.900 HUF
44 €

15.900 HUF
56 € -10% -15%

Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Talprefl ex masszázs • Foot refl exology massage
Fußrefl exzonenmassage • Refl exní masáž chodidel

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže

4.900 HUF
16 €

7.900 HUF
28 €

11.900 HUF
40 €

14.900 HUF
52 € -10% -15%

Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž

5.900 HUF
19 €

9.900 HUF
33 €

13.900 HUF
47 €

16.900 HUF
58 € -10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk

30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%
30+120 min, 60+90 min, 60+120 min, 90+90 min, 90+120 min, 120+120 min: 15%

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

60 (+) perces kezelések árából
für 60 (+) min. Behandlungen

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

Egy alkalommal egy kupon használható fel a kőszegi vagy a büki (Forrás) üzletben
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden in Kőszeg oder in Bük (Forrás)

kedvezmény
Ermäßigung

kedvezmény
Ermäßigung500 Ft 1000 Ft

Ipari park első beruházása!?
A beruházó szándéka, a képviselő-
testület – nyolc igen és egy nem 
szavazattal – megadott támogató 
nyilatkozata, valamint az EON Zrt. 
által előzetesen kiadott csatlako-
zási engedély alapján idén ősz-
szel elkezdődhet a napelem park 
építése Kőszegen. Ehhez az első 
lépések megtörténtek, és további 
eredményes munkára van szükség 
az elektromos áram termelésének a 
megindításhoz.  

A Raaba Energy Kft. 2016. októ-
berben írt levelében rögzítette a 
beruházásra vonatkozó szándékát, 
a napelem park az Írottkő Ipari 
Parkban valósulhat meg 5,1 hektár 
területen. A képviselők a december 
15-én hozott döntésükkel tették 
lehetővé az előszerződés megkö-
tését, még további engedélyek, 
feltételek szükségesek ahhoz, hogy 
márciusban a végleges szerződést 
is megkösse a város és a beruházó.  

A céget a testületi ülésen Pusztai 
Péter ügyvezető igazgató képvisel-
te, aki elmondta, hogy februárban 
Vépen és Csepregen kezdik meg 
egy-egy napelem park építését. A 
kőszegi létesítményhez szükséges 
eljárás véghezvitele várhatóan idén 
szeptemberben fejeződhet be, majd 
ezt követően a finanszírozás meg-
oldása is igénybe vehet egy-két 
hónapot.
Huber László polgármester el-
mondta, hogy a napelem park a 
Horvátzsidány felé vezető út mel-
lett lévő ipari park területén létesül 

az erdő közelében, az építés ér-
dekében a legkevésbé frekventált 
területet veszik igénybe. A létesít-
mény a működése során alig igé-
nyel munkaerőt. A kft. viszont – a 
végleges szerződés megkötését kö-
vetően – megvásárolja az 5,1 hek-
tárnyi területet 65 millió Ft vétel-
áron. A szerződés része lesz, hogy 
a projekt életciklusának végén, 30 
év múlva az önkormányzat jelké-
pes összegért visszavásárolhatja a 
területet. A városvezető elmondta, 
hogy a napelem park prognoszti-
zált éves termelési értéke 150 mil-
lió Ft, és ebből a városnak évente 
közel négy millió Ft iparűzési adója 
származik. Az ügyvezető igazgató 
arról beszélt, hogy a napelem park 
éves energia termelése mintegy 
ezer család áramfogyasztását ter-
meli meg. Kiss Péter számokkal 
igazolva azt mondta, hogy Kőszeg 
lakossági energia fogyasztása és a 
napelem park várható energia ter-
melése közel azonos.
Plechl Tibor arról érdeklődött, hogy 
az itt tervezett napelem park aka-
dályozhatja-e a város által már a 
pályázatra előkészített napelem 
park létesítmény elindítását. Az 
ügyvezető igazgató szakmai indo-
kok alapján egyértelműen nemle-
ges választ adott a kérdésre.

KZ

A napelem egy olyan szilárdtest 
eszköz, amely az elektromág-
neses sugárzást közvetlenül 
villamos energiává alakítja, 
elektromos áram jön létre. Ez 
a jelenség bármilyen megfele-
lő fényspektrummal rendelke-
ző fényforrás esetén is lezajlik, 
nem szükséges kizárólagosan a 
napfény. A napelemekre álta-
lában 20 – 25 év a garancia, 
jellemzően 20 – 40 év az élet-
tartamuk. A napelem alkalmas 
a napfény a hasznosítására. Az 
EU előírta a tagországok szá-
mára növekvő mennyiségben a 
megújuló energia hasznosítását, 
ezért a napfény hasznosításá-
ban hosszabb távon számottevő 
növekedés várható. A napfény 
megújuló, környezetbarát ener-
gia. A napelemtől különbözik a 
napkollektor, amely a nap su-
gárzása hatására felmelegíti a 
vizet, majd ennek hőenergiáját 
hasznosítják.   
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a KTSz-ben maradt, majd átment a Latex 
Posztógyárba lakatosnak. Nemsokára mes-
ter lett, aztán művezető, végül már az egész 
géppark javítása, karbantartása az ő irányí-
tása alá tartozott. Persze ehhez elvégezte a 
Gépipari Technikumot, a munkavédelmi is-
mereteket is megszerezte. A rendszerváltás 
előtt már érezni lehetett, hogy e területen is 
változások lesznek. Leálltak a megrendelé-
sek. Kezdték elküldeni az embereket. 
– Mikor határoztál úgy, hogy te is váltasz, va-
lami újba kezdesz?

– Igazából a rendszerváltozás kezdetére datá-
lom ezt a lépést. Gondolkodnom kellett magam-
nak is, egy a szakmámhoz közelálló, valamilyen 
elfoglaltságon. Akkor már nagyon sok autó volt 
a városban, szerelőműhely is, de gumiszerelés, 
centrírozás, javítás nem akadt. Belevágtam a 
vállalkozásba másodállásként. Eleinte egy ga-
rázsban csináltam. Kérésemre megszüntette a 
Latex a munkaviszonyomat, ettől kezdve már 
főállásban szereltem a gumiabroncsokat. Majd 
a házunk udvarában folytattam. Igen nagy lett 
a kereslet a munkánkra, egyre többen jártak ki 
Ausztriába dolgozni, ahol megkövetelték a téli 
gumi használatát. Beindult a téli, nyári gumi-
csere. Ez 95–98 környékére tehető. Akkor már 
a kereskedelemben is lehetett venni téli gumit. 
Később én is forgalmaztam a köpenyeket. Fel 
kellett készülni a cserére, mindenféle méretűt 
raktároztam magam is. Sok kuncsaftom lett. 
Előfordult, hogy szükségem volt a segítségre, a 
gyerekeim is közel kerültek a gumis szakmához.
– Azért a téli és nyári gumicsere meglehető-
sen szezonális elfoglaltság. Mi volt közben? 
– Sok-sok javítás, ami ugyan az idő haladtával 
visszaesett, de mindig volt tennivaló. Manapság 
már nagyon jó minőségűek a gumik. A 90-es 
években még lovaskocsival hordták a szenet a 
Tüzépről, tele volt a város patkószegekkel, te-

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Lepold Attilával
 Nyugdíjba ment a gumiszerelő

Charles Goodyearnek 1841-ben sikerült 
olyan módszert kidolgoznia, amellyel ka-
ucsukból valódi gumit lehetett előállítani. 
Bizonyos John Boyd Dunlop 1888 táján egy 
szép napon figyelte, ahogy a tízéves Johnny 
fia belfasti házuk kertjében triciklizik, de a 
járgány kerekei mély nyomot szántanak a 
gyepbe. Elkezdett azon tűnődni, miképpen 
lehetne megakadályozni, hogy a keskeny és 
éles vaskerekek kifordítsák a fűcsomókat. 
Tekintete a kerti locsolócsőre tévedt, azonnal 
megszületett fejében az ötlet, hogy a gumi-
slagot a tricikli kerekeire erősíti. Háziorvosa 
ötletéből kiindulva levegővel töltötte fel. Így 
született meg a gumiabroncs. Dunlop be-
nyújtotta a szabadalmi kérelmet, de kiderült, 
hogy Thomson három évtizeddel megelőzte. 
Ennek ellenére meglátta az üzleti lehető-
séget találmányában, és először egy, majd 
kontinensszerte több gyárat is alapított, 
amelyek végül elterjesztették a pneumatikus 
abroncsot szinte az egész világon. Magyar-
országon 1840-től kezdték műhelyekben 
feldolgozni a kaucsukot. A hazai gumigyár-
tás legfontosabb mérföldkövét Schottola 
Ernő tette le, aki 1882-ben „ruganymézga”-
gyárat alapított. Mennyi idő eltelt azóta! 
Napjainkban a motorkerékpárokat és az 
autókat, a Forma-1-es versenyautókat elkép-
zelni sem tudnánk a gumikerék nélkül. A mo-
tor és a fék mellett a járgány legfontosabb 
alkatrésze a jó tapadású gumiabroncs. A ke-
rékcsere külön szakmává fejlődött. Ennek a 
történetnek lett a folytatója képletesen és a 
valóságban is Lepold Attila. Ő azonban már 
a 20. század első felének végén, 1949-ben 
látta meg a napvilágot és ráadásul Kőszegen. 
Sokadíziglen helyi família tagjai a felmenői. 
Édesapja, Lepold Géza ismert vízvezeték-
szerelő volt. Attila az általánost és az ipari 
iskolát is itt végezte. Akkor még volt szak-
képzés is az iskolavárosban. Elméleti oktatás 
a Csiszár Béla igazgatta ipariban, a gyakor-
lati képzés pedig a Tóth József (Cuki bácsi) 
irányította Műszaki KTSz-ben folyt, ahol 
kiváló géplakatossá nevelték. Sok jó szak-
ember környezetében tanulta ki a szakma 
csínját-bínját. Katonaidejét – testi alkatánál 
fogva – Budapesten a díszezredben töltötte, 
hol a repülőtéren, hol az Országház előt-
ti téren feszített a magas rangú  vendégek 
előtt. Korának a nagy politikusai ott vonultak 
a vörös szőnyegen, az ő lábai előtt. Lesze-
relés után visszatért Kőszegre, hamarosan 
feleségül vette Hetényi Líviát, szép családot 
alapítottak. Két fiúk született. Ők is itt élnek 
és dolgoznak a városban. Egy darabig még 

mérdek defektet okozva. Ma már ilyen nincs, de 
javítás azért sok van. Akkoriban a Wartburgok és 
a Trabantok tömlő nélkül jöttek ki, minden más, 
forgalomban lévő autó tömlős volt. Ezek a belsők 
nem jól bírták a strapát, kilyukadtak, sok volt a 
ragasztás. Egyre-másra jöttek az új autók, a nyu-
gati kocsik, mind tömlő nélkül. Ezekbe is bele tud 
fúródni a drót, a szeg, a csavar. Ezeket is javítani 
kell. A felniket is kell egyengetni, tisztítani. A jó 
megoldás – annak, aki megengedheti magának 
– hogy a téli és nyári gumi külön felnin legyen.  
Újabban már pótkerék sincs az autókhoz, de ad-
nak kompresszort és javítóspray-t, de csak a gu-
mis műhelyig szól a megoldás. A négyévszakos 
gumikról meg azt tartom, hogy minden évszakra 
jó, de valójában egyikre sem igazán. Talán a nyári 
használatra felel meg inkább.
– Hoztál egy váratlan döntést, 26 év után be-
vontad a vállalkozást hirdető zászlókat, befe-
jezted a vállalkozást, lehúztad a rolót. Miért?
– Már terveztem, hogy 1–2 éven belül abbaha-
gyom, de „segített” az on-line pénztárgép beve-
zetése. Erre a rövid időre már nem akartam ezzel 
foglalkozni. A fiam folytatja a vállalkozást, új he-
lyen, s talán a lelkemnek is jólesik majd arrafelé 
járva, megnézni hogyan megy a munka, hiszen a 
volt Latex felé épült műhelyben fogadja a kun-
csaftokat. Benne vagyok a korban, emiatt is, meg 
az újfajta pénztárgép miatt, meg hát a munkával 
töltött fél évszázad miatt is, most hoztam meg a 
döntést. A munkát nem hagyom abba, van sző-
lőm, gyümölcsösöm, borászattal is foglalkozom. 
Gépeim vannak hozzá. Nem állok le, dolgozom 
tovább. Folyamatosan 52 évet dolgoztam, soha 
nem voltam munkanélküli, mindig volt bejelen-
tett munkahelyem. Emelt fővel tudom befejezni 
életem aktív szakaszát.
– És mi lesz a zenével? Együtteseddel bálo-
kat zenéltél végig nagy sikerrel, tagja vagy a 
Concordia-Barátság Énekegyesületnek, a Fú-
vószenekarban klarinétoztál.
– Tizenhat sem voltam, amikor elkezdtem zenélni, 
gitároztam, énekeltem. Kőszegen, a környéken, a 
vendéglátóhelyeken állandó meghívásunk volt, 
ami tartott egészen a rendszerváltásig. A Fúvós-
zenekart is addig csináltam, 25 éven át. Amikor 
elment a hangom, a hangszálaimat megműtötték 
és inkább a vállalkozásra koncentráltam. Előt-
te az együttessel sokat jártunk külföldre, akkor, 
amikor még csak háromévente lehetett nyugatra 
utazni, kitárult előttünk a világ, láttuk, hogy más-
ként is lehet élni értelmesen. Aztán szép lassan 
újraéledt a slágerzene iránti olthatatlan vágyam, 
mostanában szintetizátoron zenélek. Társam egy 
jó hangú, tehetséges énekes, Tóthárpád Ferenc. 
Mi vagyunk a Mozaik duó. A Concordia-Barátság 
Énekegyesületben feleségemmel együtt 12 éve 
énekelünk. Ott basszista vagyok. Most így több 
időm jut az unokáinkra, akik hatan vannak, négy 
kislány és két fiú. Az egyévestől a 16-ig terjed az 
életkorúk. Szeretném látni felcseperedésüket és 
sokáig magam mellett tudni őket.
   Kiss János
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Főtér Optika – Kőszeg Optika
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, az 
egész múlt éves megtisztelő figyelmükért, ér-
deklődésükért valamint az immáron több mint 
egy évtizedes nyitvatartásunk óta, Üzleteink irá-
nyába mutatott bizalmukért.  
Ebben az évben is sok szeretettel várjuk Önö-
ket, régi és új kollégáinkkal, a megszokott ma-
gas szintű szakmai hozzáállásunkkal, a teljes 
körű szemészeti vizsgálatokkal és minden hó-
napban, mindenki számára elérhető akcióink-
kal, kedvezményeinkkel. 

Nyitvatartási időnk az alábbiak szerint módosul,
szíves megértésükre számítunk: 

      Főtér Optika              Kőszeg Optika 
Hétfő 9-12 és 13.30-17.30          zárva
Kedd zárva                                  9-12 és 13-17
Szerda 9-12 és 13.30-17.30          9-12 és 13-17
Csütörtök 9-12 és 13.30-17.30          9-12 és 13-17
Péntek 9-12 és 13.00-17.30          9-12 és 13-17
Szombat 9-12                                  zárva

E havi akciónk: minden szemüvegkeretre
és multifokális lencsére 30% kedvezmény!

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Kormányzati támogatások
Ágh Péter, Kőszeg országgyűlési 
képviselője, Rozmán László, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont tankerületi igazgatója és Hu-
ber László polgármester elmondta: 
egy milliárd forintból valósulhat-
nak meg intézményfelújítások Kő-
szegen, hiszen korábban a domon-
kosok kaptak 500 millió forintos 
támogatást, most újabb két sikeres 
pályázatnak örülhetnek a helyiek. 
A Jurisich Miklós Gimnázium és a  
Dr. Nagy László EGYMI kollégiuma 
is központi támogatásban része-
sült, melyet energetikai korszerű-
sítésre fordíthatnak. Huber László 
polgármester bejelentette: a fenti-
eken túl további 100 millió forint 
érkezik a városba, a Kormány dön-
tésének köszönhetően ismét kapott 
a település rendkívüli fejlesztési 
támogatást.

Nagyszabású fejlesztések valósul-
hatnak meg Kőszegen. December-
ben hozták nyilvánosságra, hogy 
két nagyhírű intézmény is sikerrel 
pályázott központi támogatásra, 
melynek eredményeként ener-
getikai korszerűsítést hajthatnak 
végre. A jó hírt Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Rozmán László, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tankerületi igazgatója 
és Huber László polgármester je-
lentették be, akik meglátogatták 
a kedvezményezett intézmények 
vezetőit. – Korábban az már ki-
derült, hogy a domonkosok 500 
millió forint értékben valósíthat-
nak meg a jövőben iskolafelújítást 
Kőszegen – emlékeztetett a képvi-
selő, hozzátéve, hogy most újabb 
két, nagynevű intézmény jutott 

központi forráshoz a városban. A 
Vas megyei oktatási intézmények 
épületenergetikai fejlesztése című 
projekt 420 milliós kerete révén 
a Jurisich Miklós Gimnázium, va-
lamint a Dr. Nagy László EGYMI 
kőszegi kollégiuma 113 millió 
forint értékű fejlesztési lehetőség-
hez jutott. – Bízom abban, hogy a 
munkálatok révén ismét sikerül jó 
és maradandó dolgokat alkotni Kő-
szegen, melyek majd az új nemze-
déket szolgálhatják – hangoztatta 
Ágh Péter. Elhangzott: a központi 
támogatások eredményeképpen a 
következő években több mint egy 
milliárd forint értékben valósul-
hatnak meg olyan beruházások, 
melyek a városban tanuló fiatalok 
érekében történnek. Keszei Balázs, 
a Jurisich Miklós Gimnázium igaz-
gatója is örömmel fogadta a jó hírt, 

mint mondta, a támogatási döntés 
már megszületett, kezdetét is ve-
heti a tervezés, a tervdokumentá-
ció, majd a közbeszerzési eljárás, 
és júniustól pedig el is indulhat a 
kivitelezés. Az igazgató becslései 
szerint 2018-ra készül el a beru-
házás, mely a tervek szerint tartal-
mazza a tetőfelújítást, a napelemes 
rendszer felszerelését, valamint a 
homlokzat és a nyílászárók cseréjét 
is. Az épület egyébként 110 éves, 
a nyílászárók eredetiek, 1908-ban 
építették be őket. A homlokzatot 
1977-ben újították fel, minden 
nagyobb esőnél beázik az épület, 
a csatornák és a szegélyek cseré-
je is időszerű. Mindehhez Rozmán 
László tankerületi igazgató hozzá-
fűzte, hogy az elmúlt időszakban 
több felújítás is történt az iskola 

épületeinél. A pályázaton elnyert 
250 millió Ft-ból újult meg a kol-
légium épülete, a város pedig saját 
erőből tette rendbe a sportpályát. 
– Bár a kőszegi önkormányzat már 
nem fenntartója az intézménynek, 
büszke vagyok arra, hogy a KLIK-
kel közösen nemrég egy vizesblokk 
felújítást is kieszközölhettünk – 
mondta Rozmán László. Ugyancsak 
nyertes pályázattal büszkélkedhet 
a Dr. Nagy László EGYMI kőszegi 
kol légiuma, az épület felújítására 
113 millió forintot nyert az intéz-
ményfenntartó. Nagy Gábor igaz-

gató elmondta, hogy a támogatást 
a kollégium felújítására fordítják. 
A huszonhat éves épület nyolcvan 
általános iskolás gyermeknek ad 
otthont.  A hőszigeteléssel, a nap-
elemek felszerelésével csökkennek 
az energetikai kiadások. Huber 
László polgármester bejelentette, 
az intézményi pályázatokon túl a 
napokban érkezett meg a Kormány 
azon döntése is, hogy 100 millió 
forintos fejlesztési támogatásban 
részesíti a kőszegi önkormányzatot.

B.Á.
Fotó: Ohr Tibor

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX .ÉVFOLYAM, 1 . S ZÁM   2017 . J ANUÁR  24 . 

8

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Nemzetközi kapcsolatokról
A külkapcsolatok 2016-ban tör-
tént eseményeiről tájékoztatta a 
képviselőket december 15-én dr. 
Mátrai István, a Kőszegi Testvér-
városi Egyesület elnöke. Huber 
László polgármester megköszönte 
az egyesület tagságának a város 
érdekében kifejtett munkáját. Tóth 
Gábor a beszámolóból azt emelte 
ki, hogy nemcsak az eredményeket, 
hanem a feladatokat is tartalmazta 
a beszámoló. Dr. Mátrai István el-
mondta, hogy az iASK ösztöndíjasai 
is érdeklődtek a külkapcsolatokban 
való részvétel lehetősége iránt. 
Az egyesület tagsága hiányosnak 
tartja a város határán a testvérvá-
rosokat jelző táblákat. A Kőszeg és 
Vidéke újságot is bírálat érte, mert 
nem jelentek meg a partnerváro-
sokat bemutató írások. A tagság 
tervezi az Európa park létrehozását, 
ahol a kapcsolatokat tartó városok 
jellemző növényeit mutatják be. Az 
elnök kiemelte azt a tényt, hogy a 
külföldiek részvételével megszer-
vezett programokra sok vendég 
érkezik, és növelik az idegenforgal-

mat, továbbviszik a város hírnevét.  
A megkötött szerződés alapján az 
egyesület átvállalt az önkormány-
zattól különböző feladatokat. Egyre 
több alkalommal szerveznek olyan 
rendezvényeket, ahol a működé-
sükről, nemzetközi kapcsolatokban 
rejlő előnyökről kaphat a lakosság 
tájékoztatást.          
Kőszeg testvérvárosi kapcsolatban 
áll a Vaihingen an der Enz (1989), 
Mödling bei Wien (1989), Senj 
(2010), Szenc (2014) városokkal, 
valamint Nyitragerencsér község-
gel (2015). Az egyesület tagja a 
„Jumelage” elnevezésű nemzet-
közi partnervárosi szövetségnek 
(1995), valamint a „Douzelage” 
elnevezésű Európai Uniós kisvárosi 
partneri szövetségnek (2004). 
A külkapcsolatok intenzitásában 
különbség van abban is, hogy az 
egyesület milyen szerepet vállal 
annak fenntartásában. A kétoldali 
kapcsolatokat a városháza szervezi, 
de meghívást kap a Testvérvárosi 
Egyesület, amely szükség esetén 
segítséget nyújt a megvalósítás-

ban, szerepet vállalnak a vendégek 
kalauzolásában, kísérik a csopor-
tokat. Tényként állapították meg, 
hogy ritkulnak a látogatások a 
mindkét fél részéről meglévő pénz-
ügyi problémák miatt. 
Az iskolák közötti kapcsolatokra 
az Erasmus+ program ad lehető-
séget. Kőszeg nem tud önerőből 
olyan programokat ajánlani, mint 
Vaihingen, amely évtized óta fogad-
ja a fiatalokat  az untersteinbachi 
táborban, vagy a Tübingeni egyete-
men nyelvi kurzuson. Tényként ál-
lapították meg: Vaihingen számára 
előnyt jelent az, hogy Kőszeg és az 
egyesület által más nemzetekkel 
kerülhet kapcsolatba.
A Douzelagehoz Kőszeg 2004-ben 
csatlakozott, akkor 20 most 28 
tagot, várost számlál a szervezet. 
Az évenkénti hivatalos konferenci-
ák mellett lehetőség van fiatalok 
cseréjére, ifjúsági projektekre, és 
a változatos együttműködésre. A 

Douzelage kör tevékenységét Kő-
szegen a Testvérvárosi Egyesület 
irányítja. Ezáltal az elmúlt évben, 
években több kőszegi fiatal szerez-
hetett nemzetközi tapasztalatot. Az 
egyesület maximálisan támogatja 
a külhonban lévő, magyarok lakta 
városokkal a kapcsolatok erősíté-
sét. Egy újabb példa erre Lendva. 
A beszámoló problémaként jelez-
te a partnertelepülésekkel a gaz-
dasági, sok esetben az oktatási 
kapcsolatok hiányát, gyengeségét. 
Az egyesület 2004 óta minden 
évben legalább egy ifjúsági csere-
programot szervezett Kőszegen. A 
projekteket elsődlegesen pályázati 
és saját forrásokból finanszírozták. 
A kőszegi egyesület tevékenységét 
külföldön is elismerik. Meghatáro-
zó jelentőségű volt az EU-s projek-
tek sikeres lebonyolítása abban, 
hogy kiérdemelték 2010-ben az 
Európa-Díj bronz plakettjét.

KZ

Megrendelés Szencből

Nyelvtanulás a testvérvárosban

Pályázati felhívás!
Sommerakademie in Tübingen

Vaihingen an der Enz testvérvárosunk, az előző évekhez hasonlóan, 
támogatja egy kőszegi fiatal részvételét a Tübingeni Egyetem nyá-
ri nyelvkurzusán. A nyári egyetem tandíját és a szállás biztosítását 
Vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség, az ellátás és a zseb-
pénz a résztvevőt terheli.
A nyári egyetem időpontja: 2017. augusztus 1–26-ig
Olyan 20-26 éves fiatalok jelentkezését várjuk, akik egy nemzetközi 
csapat tagjaként szívesen részt vennének egy színvonalas, vidám 
és érdekes német nyelvi és közéleti képzésen, egy gyönyörű német 
egyetemi városban.
Feltétel: kőszegi lakcím, minimum középfokú szintű igazolt német 
nyelvtudás
A előnyt jelent:
– Kőszeg városában végzett aktív közösségi munka
– minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás (nyelvvizsga)
A jelentkezéseket bemutatkozással és a részvételi szándék indoklásával 
(max. egy A4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2017. február 28-
ig várjuk levélben, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalba (9730 
Kőszeg, Jurisics tér 8. Pf.: 58) Básthy Béla alpolgármester nevére 
címezve és e-mailben is a krizso.agi@koszeg.hu címre. További 
felvilágosítás: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző (Tel.: 94/562-526; 
E-mail: krizso.agi@koszeg.hu )

A 2014. évi szüreti rendezvények-
re Szencből is érkeztek vendégek. 
Harsányi Zsolt egy spontán ötlet 
alapján felajánlotta a tulajdonában 
lévő 5th Gear Kft. fémipari forgá-
csoló üzemének a látogatását. Az 
első baráti beszélgetések hetek 
múlva üzleti találkozássá formá-
lódtak. Egy szenci cég alkatrészek 
gyártására kért árajánlatot, majd 
2015-ben elfogadták a próbagyár-
tást.  Azóta rendszeressé váltak az 
50 – 100 db-os rendelések. 
Harsányi Zsolt megfogalmazása 
szerint egy-egy cég piaci lehető-
ségeit a megfelelő ajánlati ár, a 
termék minősége, a határidők be-
tartása határozza meg, és mindeh-
hez szükséges a kiváló szakmunkás 

Erasmus+ program keretében 
lengyel informatikusok érkeznek 
Kőszegre, és szívesen segítenek a 
város intézményeinél az informa-
tikai feladatok megoldásában, és 
együtt tudnak dolgozni magánsze-
mélyekkel is.

KZ

háttér, és a technológiai fejlesztés. 
Szavai szerint sem jellemző, hogy 
testvérvárosi kapcsolatok formá-
lódjanak gazdasági, üzleti oldalról 
is. Ennek több okát is látja. Egyrészt 
nincs kiépítve a kapcsolatrendszer, 
sok esetben hiányzik a nyelvtudás 
és azok az információk, amelyek a 
különböző országokban lévő vállal-
kozásokat irányítani tudná a gaz-
dasági kapcsolatok elindítása felé. 
Mindehhez sok ember összefogásá-
ra, közös munkájára lenne szükség. 
A vállalkozó határozott szándéka 
és kérése, hogy Vaihingenbe olyan 
szakemberek utazzanak ki, akik 
meg tudnák alapozni a gazdasági 
kapcsolatokat is.

KZ

Básthy Béla alpolgármester dec-
ember 15-én a testületi ülésén 
elmondta, hogy november 26-án 
találkozott Douzelage nemzetközi 
kapcsolatokat irányító intézmény 
lengyel elnökével. A megbeszélés 
során tájékoztatást kapott arról, 
hogy 2017. április hónapban az 

Lengyel informatikusok
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Áteresz épült
Az elmúlt években a nagyobb 
esőzéseknél megközelíthetetlenné 
vált a Nemezgyár mellett lévő la-
kóterület, amelyet Hatházak néven 
ismer a köznyelv. Az áradásokkor a 
Gyöngyös-patak duzzasztózsilipje 
is csak a gyár felől volt elérhető. 
Ilyen esetben a medréből kilépő 
patak vize a Rőti-völgyi övárkon 
keresztül folyt a szabályozott med-
rébe. Ezt az övárkot keresztezi a 
Hatházakhoz és a zsiliphez vezető 
út, amelyet több esetben elmosott 
a hatalmas víztömeg. A korábbi 

években a lakók kitelepítésé t több 
alkalommal el kellett rendelni.
Az önkormányzat vis maior pá-
lyázatot nyújtott be, amelynek 
eredményeképpen 2016 őszén 
megépült az új, méretében és ki-
alakításában az árvizekhez terve-
zett vasbeton áteresz. A mederfalat 
építési kövek lerakásával stabilizál-
ták, és zuzalékos kővel erősítették 
meg az utat. A pályázaton az 
önkormányzat a védekezés és a 
helyreállítás költségeire 18 millió 
Ft vissza nem térítendő támogatást 
kapott, ezen felül még az építés 
befejezéséhez további négy millió 
Ft önrészt biztosított. 

Álláshirdetés
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hi-
vatal jegyzője pályázatot hirdet épí-
téshatósági referens munkakörre.
Az állás határozatlan időre szól és 
a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. A jelentkezés 
feltétele: magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, felsőfokú vég-
zettség: építészmérnöki, építőmér-
nöki, magasépítő üzemmérnöki, 
településmérnöki, városgazdasági 
üzemmérnöki, vagy alapképzésben 
szerzett építés, épületszerkeze-
ti konstruktőr, vagy magasépítési 
szakirányán szerzett szakképzett-
ség, szerkezettervező építésmér-
nöki szakképzettség (részletesen 
megtalálható a 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 1. sz. mellékleté-
ben). Előnyt jelent a szakmai gya-
korlat és ezen belül a közigazgatási 
gyakorlati idő, közigazgatási alap-
vizsga, közigazgatási szakvizsga és 
építésügyi vizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell a 
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 
8. §-a alapján készített önéletraj-
zot, az oklevél és bizonyítvány má-
solatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási 
határidő: 2017. február 03.
A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor 
jegyző nevére, Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatal címére (9730 
Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), 
e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell be-
küldeni.

Lakossági adatgyűjtés
A Központi Statisztikai Hivatal 
2017. január 1. és március 31. 
között „Felnőttképzési felvétel” 
címmel felmérést végez, amelynek 
célja, hogy adatokat gyűjtsön a fel-
nőtt lakosságnak az egész életen át 
tartó tanulásban való részvételéről, 
a részvételt akadályozó, valamint 
az azt elősegítő tényezőkről.
A kérdőív kitöltésére – Kőszegen 
is – azon háztartások tagjainak van 
lehetősége, akik bekerültek a KSH 
által véletlenszerűen kiválasztott 
mintába. A válaszadás önkéntes és 
név nélküli.
Az adatfelvétel során a KSH fény-
képes igazolvánnyal rendelkező 
kérdezője keresi fel a mintába 
került személyeket, hogy tájékoz-
tatást nyújtson a felvételről és a 
kétféle válaszadási lehetőségről:
1) a kérdező segítségével laptopon 
(2017. január 1. és március 31. 
között) vagy
2) interneten keresztül önkitöltés-
sel (2017. január 1. és február 28. 
között) válaszolhat a kérdésekre.
A válaszadó maga döntheti el, hogy 

melyik kikérdezési módot választja.
Az adatfelvétel részletei a https://
www.ksh.hu/ekepzes honlapon ol-
vashatók. Telefonszám: 06 1/345 
6714. Hívható hétfő–csütörtök: 
8:00–16:30; péntek: 8:00–14:00.

Magyar tulajdonú kisvállalkozás 
gencsapáti üzemébe, 

elektronikai 
összeszerelő 

munkára 
keres operátorokat két 

műszakos munkarendbe.

Juttatások: 
alapbér+bónusz+cafeteria, 
útiköltségtérítés MT szerint.

Érdeklődni.: 

94/310 073 
hétköznapokon 08-14 óráig

Gépet vettek
Tóth Gábor december 15-én a 
testületi ülésen elmondta, hogy 
a szülői munkaközösség a Balog 
iskolának 1,3 millió Ft értékű ta-
karító gépet vásárolt. Az összeget 
a szervezett rendezvények bevéte-
léből rakosgatták össze a régi és 
a jelenlegi tanítványok szülei. A 
gépet a „Kőszegi Balog Iskoláért 
Alapítvány” számláján összegyűj-
tött pénzből fizették ki.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET  9730 KŐSZEG PÉK U.20.  Tel.: (94)561-568

* 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC  9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22.  Tel.: (94)561-632
* 126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39   Tel.: (94)563-090
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Sertés Máj Csirkecomb egész
előhűtött vagy fagyasztott

Zewa Deluxe
Papírzsebkendő
Normál vagy Kamilla
90 db, 2,99Ft/db

Fornetti
Tejfölös-Sonkás XXL
(Fornetti Kft.)

netti

Poszavecz 
Lecsókolbász
lédig

Coop
“B” minőségű
Rizs 1 kg

Babati

Nyári Turista

Kaiser
Olasz Felvágott

Kométa
Mindennap finom!
felvágott
Tavaszi vagy  Fokhagymás szelet

Kemenesi Tejföl
20%, 140 g, 779 Ft/kg

Coop
Párizsi Rúd

Torkos pástétom
Sertésmájas vagy Kacsasmájas
100 g, 890 Ft/kg

Eduscho
Wiener Extra Kávé 
őrölt, 250 g, 1996 Ft/kg

Coccolino
öblítő koncentrátum 
Kék 1 l

Pepsi Cola
Szénsavas üdítő
1,75 l, 165 Ft/l

279ft/kg

149ft269ft

109ft

89ft 259ft
499ft

499ft/kg

599f/kg 699ft/kg

1299ft/kg

Saga Tea
Erdei Gyümölcs
20x1,8 g, 7472 Ft/kg

269ft

289ft
599ft
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13 millió Ft
A képviselők döntése alapján dec-
ember 15-én az önkormányzat az 
Írottkő Natúrparkért Egyesülettel 
feladatátvállalási szerződést kötött. 
Az egyesület 2017-ben ünnepli a 
megalakulásuk 20. évfordulóját.  
A képviselők által megszavazott 
szerződés magában foglalja egy-
részt az önkormányzat turizmussal 
kapcsolatos feladatainak egyesület 
általi ellátását, másrészt a helyi Tu-
risztikai Desztináció Menedzsment 
(TDM) Szervezet megszervezé-
sét és regisztrálását. Az egyesület 
2017.év elején egy felsőfokú vég-

zettséggel rendelkező turisztikai 
szakembert állit munkába. A TDM 
átalakulás fontos szempontja, hogy 
pályázati források segítsék az egye-
sület működését. A célok érdeké-
ben az önkormányzat pénzügyi tá-
mogatást vállalt. A tagdíjjal együtt 
az önkormányzat idegenforgalmi 
adóbevételének (IFA) négyéves át-
lagával egyenlő támogatást nyújt, 
amely nem lehet kevesebb, mint 
évi 13 millió forint. Plechl Tibor 
javaslatára szerződésbe foglalták, 
hogy a 2017. év májusi testületi 
ülésen a vállalt feladatok végrehaj-
tását vizsgálják meg a képviselők.
Básthy Béla szavai szerint a turisz-
tikai ágazatnak szüksége van arra, 

hogy nagyobb legyen a feléjük 
áramló figyelem. A befolyt idegen-
forgalmi adónak egyre inkább a 
turisztikai célokat kell szolgálni. Cél 
a hatékonyság, illetve az IFA bevé-
tel növelése. (A vendég a szállás 
igénybevételekor megfizeti a 380 
Ft/fő/éjszakára vonatkozó idegen-
forgalmi adót, majd ehhez az állam 
másfélszeres összegű támogatást 
ad az önkormányzatnak.)
Bakos György elnök elmondta, 
hogy az egyesület a kezdetektől 
a turisztikai desztináció módsze-
rei szerint működik, kapcsolatban 
állnak turisztikában érintett vál-
lalkozásokkal, szervezetekkel. Így 
fogalmazott „Mindazokról van szó, 
amelyek bármi történik Kőszegen, 
abból anyagilag részesülnek”. Be-
szélt arról, hogy pontosan ismerjük 
a múzeumokba belépők számát, de 

A támogatásról 2016. november 
24-én döntött a képviselő-testület, 
amely értelmében egy alkalommal 
20000 Ft rendkívüli téli települési 
támogatásban volt részesíthető az 
a kérelmező, akinek a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladta meg a mindenkori öreg-

Téli települési támogatás

„azt senki nem tudja megmondani, 
mennyien vettek részt a vendég-
látásban vagy turisztikai szállás-
szolgáltatásban. …Szeretném, 
ha mindazok feltennék a kezüket, 
akik mindent mindig pontosan ad-
minisztrálnak.” Elmondása szerint 
’94 óta folyamatosan „ment előre 
a szekér”, nagyobb lett a város tu-
risztikai bevétele. Kétkedve fogadta 
Rába Kálmán megállapítását, mi-
szerint az elmúlt években a turiz-
mus 30%-os csökkenése követke-
zett be. Bakos György arról beszélt, 
hogy az elmúlt 19 évben nem tud 
olyan látványos cégbezárásról, 
amely pénzügyi okokra vezethető 
vissza. Az elnök elmondta, hogy az 
egyesület működésénél változatla-
nul fontos szerepet kap a pályáza-
tok elnyerése.

KZ   

ségi nyugdíjminimum 400%-át, 
vagyis 114 000 Ft-ot. A kérelmek 
benyújtására 2016. november 28. 
és 2016. december 16. között volt 
lehetőség. A kérelmet 345 család 
nyújtotta be, minden család számá-
ra még karácsony előtt az önkor-
mányzat kiutalta a támogatást. 

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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Megyebál Kőszegen
Mínusz tíz fokban a Jurisics-vár 
külső udvarán lobogó tűz mellett 
a kőszegi darabontok és vasvár-
megye vitézlő lovagjai fogadták 
elsőként a megyebálra érkezőket. 
A bálozókat köszöntötte Majthényi 
László, a megyei közgyűlés elnöke 
és Huber László polgármester. A 
vendégszeretet kifejezéseként át-
vették az ajándékcsomagot, amely 
a várszínház évtizedeit bemutató 
könyvet és a Kőszegi Sört tartal-
mazta. A lovagteremben sűrűn 
sorakoztak az asztalok, de tánc-
térnek is maradt hely. A vendégek 
többsége Vas megye más települé-
seiről érkezett, a bál magán visel-

te kőszegi jellegét. A 
Hajnalcsillag Néptánc-
együttes táncosai mu-
tatták be a nyitótáncot, 
vitték először táncba 
az általuk kiválasztott 
bálozót. Több, mint 
húsz „hajnal csillaga” 
palotaszegi táncokat 
mutatott be, látványos produkciót 
élvezhetett a közönség. A Dance 
Jam, a több versenyen díjazott 
„pipacsok virulnak bársony szirma-
ikkal” tánckompozíciót mutatta be 
szépen megkomponált összhang-
ban. Okkal érdemelték ki a táncos 
lányok a tapsot. Éjfél felé közeledve 

a BE-JÓ Történelmi 
Táncegyüttes a re-
neszánsz táncokkal 
vonta magára a fi-
gyelmet, a lépések-
re megtanították 
a vállalkozó kedvű 
bálozókat is. Éjfél 
után Meggie a ’60-
as és ’70-es évek 
slágereivel hívta – 

a gyorsan megtelő – táncparkettre 
a bálozókat. A kezdéstől, 19 órától 
a borbarát hölgyek a jóízű kőszegi 
borokat kínálták a vendégeknek. 
A bál egyik Kőszeget képviselő 
egyéniségeként jelent meg elegáns 
ruhájában Tóth Noémi borkirály-
nő. Pócza Zoltán a bál főszerve-
zője jelezte a részvevőknek, hogy 
a becsületkasszás koktéltoronyból 
csörgedező erősítő italt lehet 
fogyasztani.
A megnyitó mondataiban 
az országos rendőrkapitány, 
Papp Károly altábornagy 
beszélt Kőszeg történelmi 
értékéről, arról a környezet-
ről, ahol a városlakók bizton-
ságban élhetnek. Elmondta, 
hogy szívesen tér vissza 
szűkebb pátriájába, Vas me-
gyébe. Majthényi László a 
megyei közgyűlés elnöke jó dön-
tésnek nevezte a megyebál kőszegi 
rendezését, mert impozáns környe-
zetben találkozhattak a több város-
ból, szervezettől érkező vendégek. A 
Jurisics-vár történelméről, az elmúlt 
években elvégzett felújításokról 
beszélt Huber László polgármester, 
miután örömét fejezte ki, hogy a 
nívós rendezvénynek Kőszeg adott 
otthont. 
Majthényi László tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy karácsony el-

múltával, a farsang 
időszakában is fontos 
a jótékonyság. Ezen az 
estén ezer db tombola-
jegyet adtak el, ennek 
bevételét, ötszázezer 
Ft-ot éjfél után adta 
át Majthényi László és 
Huber László a Kőszegi 
Beteg Gyermekekért 
„Myrtill” Alapítvány 
(20. old) számára. Az 

adományt az alapító, Soskó And-
rás operaénekes vette át, majd a 
„Mosoly országa” operettből egy 
dalcsokorral ajándékozta meg a 
közönséget.
Éjfélkor hirdették ki az „Év vasi 
embere” eredményét, amelyet a 
Vas Megyéért Egyesület 19. alka-
lommal hirdetett meg. A döntés 
több lépcsős rendszerben szüle-

tett meg. Az egyesület elnöke, dr. 
Balázsy Péter szavai szerint a vég-
ső fázisban csak két jelölt maradt, 
közülük egyhangú döntéssel Dr. 
Németh István kapta meg a ki-
tüntető címet. A Savaria Egyetemi 
Központ rektorhelyettese 12 évi 
USA-ban végzett tanulmányai és 
oktatási munkája után tért vissza 
szülőhazájába. Ezzel példát mu-
tatott az elszármazottaknak, hogy 
térjenek vissza a szülőföldre.

Kámán Z          

a jótékonyság. Ezen az 

jegyet adtak el, ennek 

át Majthényi László és 

„Myrtill” Alapítvány 
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Árpád-házis bál
Január 14-én Dr. Nagy László 
EGYMI dísztermében tartotta a 
farsangi bálját az Árpád-házi Szent 
Margit Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium.
Már hetekkel az esemény előtt el-
kelt minden belépőjegy.  Az előké-
születekben – a tantestület mellett 
– szerepet vállalt a kőszegi horvá-
tok közössége, a szülői munkakö-
zösség, akiknek nagyon sok tombo-
latárgy felajánlását is köszönhetjük. 

Az iskolai bálon a szülő-
kön, pedagógusokon és 
a gimnazistáinkon kívül 
szívesen vesznek részt 
volt „árpádházisok”, és 
olyan barátaink, akik 
valamiképpen szívükön 
viselik intézményünk 
sorsát. Őket köszöntöt-
te Kakucs Petra nővér, iskolánk 
igazgatónője, külön megköszönve 
Harangozó Vilmos apátplébános úr, 

Németh Csaba káplán úr és Básthy 
Béla alpolgármester úr megtisztelő 
jelenlétét. A hagyományok szerint 

nyolcadikosaink, elsőbálozóként 
angolkeringővel nyitják meg a bált. 
A tanulókat ebben az esztendőben 
is Debreczeni Attila készítette fel. 
Ezen az estén minden korosztály-
hoz szólt a zene, remek hangulat, 
teltházas táncparkett, méltóság-
teljes szórakozás jellemezte a bál 
hangulatát. Bál után mindannyian 
hálával gondolunk azokra, akik a 
munkájukkal és részvételükkel tel-
jesebbé tették ezt az estét, és fel-
növekvő diákjainkra, akik tovább-
viszik a hagyományainkat. 

Veronika nővér

Palotással kezdtek
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
a 2016-os esztendőt egy közön-
ségcsalogató évzáróval fejezte be. 
Kicsi pihenőt követően január 21-
én családias, batyus bált tartottak 
a lovagteremben, ahol „nagyestélyi 
ruhaköltemény” nem volt ajánlott. 
A bálnyitó palotás bemutatásához 
a táncparkettra hívták a szülőket 
is. Volt olyan anyuka, aki szoptatás 
után járta az eredeti magyar tán-

cot. „Csillagos” 
volt a bemutató, 
amely a hagyo-
mányok folytatá-
sát is jelentette. 
Az együttesnek 
célja, hogy egy-
re több felnőttet 
vonjon be a néptánc világába. 
Az első bált 1990-ben tartották, 
a Peti+Ati Duó kőszegi zenekar 

pedig 17-szer szolgáltatta a tánc-
zenét. A zenekari szünetekben is 
a népzene került a középpontba, 

mert egy ilyen bálból népzeneta-
nulás nélkül nem lehet hazamenni. 
„Megyen már a hajnalcsillag lefelé” 
dalt sokszor ismételték, amely előre 
vetítette, hogy a bálozók csak haj-
nalban indulnak hazafelé egy tán-
cos éjszaka után. Volt olyan nyer-
tes, aki egy óriáskosár ajándékkal 
térhetett haza, amelyet két család 
ajánlott fel. Egyik nyereménynél 
felirat jelezte a borítékon: „pulyka 
élve vagy halva” . Az igazi ajándé-
kot a bálon való részvétel adta.

KZ

A csábítók
A január 21-én tartott Bersek isko-
la bálja a jó hangulatról, egy táncos 
hajnalig tartó éjszakáról szólt. A 
kezdésnél az igazgatónő, Kovács-
né Szabó Éva egy megemlékező 
percet kért az aznapi olaszországi 
buszbaleset áldozatainak emlékére. 
Kimondatlanul is ott volt az emlé-
kek között a kőszegi busztragédia.
A bálozók a Dr. Nagy László EGYMI 
dísztermében töltötték el ezt az éj-
szakát. Távoli városok-
ból is érkeztek fiatal és 
korosabb vendégek. A 
felnőtté vált diákok 
erre az alkalomra  
visszatérnek, ugyan-
úgy, ahogy a BE-JÓ 
táncegyüttestől sem 
akarnak elszakadni. A 
táncos lányok arany 
minősítést kapott 
produkcióikat mutat-
ták be. A főszervező, 
Horváth Márta jelezte  
a  szülőknek és a ta-

nártársaknak 23 óra tájékán, hogy 
készüljenek a  „csábítunk és tánco-
lunk” közös produkció előadására. 
A férfiak szerzetesi ruhát, a szép 
hölgyek pedig csábító spanyol ru-
hát öltöttek magukra. A közös fo-
tózás után taps fogadta a csapatot. 
Az egy blokkban három részben 
eladott tánc után joggal érkezett a 
nézők részéről a „vissza” követelés. 
A „csábítók” folytatásként a kö-
zönségből választottak maguknak 
táncpartnert.                 

KZ
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Év vége a városban
Év végén a szokásosnál több tu-
rista sétált a városban. A december 
28-án lehulló első hópelyhek alig 
takarták be az utakat, de a hegy-
oldal fehér lett. A gyorsan lesózott 
utakon elolvadt a hó, mégis voltak 
autók a hegyekben, amelyek árok-
ba csúsztak. A sípályától kezdődően  
jegesedett az aszfalt, ezen csak a 
bátrak autóztak. Az okmányosnál 
lévő egyetlen hegyi vendéglőnél 
nemcsak teára álltak meg a turis-
ták. Ismét megmutatta téli arcát a 
húsz éves Óház-kilátó, a ragyogó 
tiszta időben messzi lehetett ellátni, 
így a turisták csak percekre hagyták 

magára a honfoglalás 1100. évfor-
dulójára épített kilátót. A kőszegi 
hegyek természeti kincsei olyan 
értékek, amelyek igazi hasznosítása 
még várat magára.
Négy étteremben búcsúztatták az 
óesztendőt a szilveszterezők, emi-
att sokan érkeztek hozzánk az év 
végén. A lakosság – a szokásjog 
szerint – inkább az otthoni, baráti 
körben várta az újesztendőt, az éj-
félt és csak éjfél után töltötték az 
időt sokan a belvárosban. Nem volt 
létszámellenőrzés, de biztosan állít-
ható, hogy több százan voltak ezen 
az éjszakán a Fő téren. A vendég-

lőkben szilveszterezők is a Fő téren 
lőtték a magasba a rakétákat. Egy 
férfi, aki biztosan távolról érkezett 
Kőszegre, két almásládát töltött 
meg tűzijátékkal, a Szenthárom-
ság-szobor mellett mind a magasba 
röpítette. Fényárban úszott a Hősök 
tornya is, ahol szintén lelkes tűzijá-
tékosok szórakoztatták a közönsé-
get. A belváros minden pontjáról 
indultak a rakéták az ég felé. Az 
első robbanások már 22 óra körül 
hallatszottak, és éjfél után még leg-
alább fél óráig tartott az csillagfé-
nyes szórakozás. Folyamatosan jöt-
tek-mentek a rakétázók, talán azok 
érkeztek később, akik otthon, baráti 
körben, csendben hallgatták meg 
a magyar nemzet Himnuszát. Erre 

a belvárosban nem volt lehetőség. 
Csak órára, telefonra pillantva tud-
ták a szilveszterezők, hogy átléptek 
az újesztendőbe. Többek véleménye 
szerint lenne igény az éjféli csendre, 
a közös ünnepre. Az is elhangzott, 
hogy az extra autók hangfalaiból 
elhangzó Himnusz betölthetné a 
teret, és megadná a közös ünneplés 
hangulatát. A negyvenes éveiben 
járó ötletadó úgy gondolja, hogy ezt 
a fiatalok, a hangulatos szilveszte-
rezés részeként el tudnák végezni 
minimális szervezéssel. Az is kérés 
volt, hogy az újság hasábjain adjuk 
közre a gondolatot, és egész évben 
lesz még idő bőven a formálásra, 
ötletelésre.

Kámán Z

Szilveszter
Szultán-kilátónál
Közel negyven fő szilveszterkor az 
éjfélt a Szultán-kilátónál töltötte. A 
város épületeinek fényei mutatták 
az irányokat. A szélcsendes időben 
a mínusz fokokat alig érezte meg 
az emberi szervezet. Alig volt a 
városnak egy-egy pontja, ahonnét 
ne repültek volna fel a rakéták. Az 
irányfények azt mutatták, hogy a 
spontán tűzijátékok központja eb-
ben az évben is a Fő tér volt. Közel 
félórás volt a „csatazaj”. A Szultán-
kilátónál nézelődő, durrogtatók 
szerint a Szabóhegy alatti területre, 
a Vaihingen utca környékére is kon-
centrálódott a rakéták indítása. Et-

től nem maradt el a lakótelepi tűzi-
játék sem. A magasból jól lehetett 
látni, hogy Lukácsházán és/vagy 
Gyöngyösfaluban szilveszterezők is 
sok pénzt költöttek a széthulló csil-
lagfényekre.

*

Írottkőnél pezsgőztek
Az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
let szervezésében 45 fő túrázó 
az Írottkő-kilátónál búcsúztatta 
az Óévet. Velemből indultak dec-
ember 31-én 22 órakor autóval 
a Hörmann-forráshoz. A Szent 
Vid-templom után árokba borult 
idegen autó miatt már innét gya-
log mentek fel a kilátóig. Bogáti 
András túravezető elmondta: ra-
gyogó, szép, tiszta éjszaka túráztak 
a havas tájon. A városban mínusz 

A Szultán-kilátó 170 db falépcső-
jéből több omladozik, ugyanígy a 
korlátok. Több olvasó jelezte a ve-
szélyes állapotokat, szerintük ma-
gára hagyták a területet. Ők nem 
láthatták a lépcsők használatát 
tiltó táblákat, amelyeket rendsze-
rint letépték vagy magukkal vitték. 
Lépcsők nem maradtak magukra. 

Építési hiba miatt egy hosszan tartó 
konzultáció kezdődött, amelyben a 
beruházást végző vállalkozás be-
látta a hibáját, és vállalta a javítási 
munkálatok elvégzését. Az előzetes 
felmérések alapján 70 db lépcsőt 
cserélnek ki, ha több sérült faelemet 
találnak, akkor azokat is cserélik. A 
javítást április végéig fejezik be.

A Szultán-kilátóról

Lábnyom és a karácsonyfa

Lakótelep
Egy lakótelepi asszony panasz-
kodott, mert az U-alakú háznál a 
tároló edényekbe viszik a szemetet 
távolabbról, még autóval is. Ha a 
konténerben nem fér el, akkor mel-
lette halmozódnak a zsákok. Még 
télen is érezni az ablak át áramló 
szagot, a nyári illatfelhőt pedig már 
alig merte említeni az elkeseredett 
asszony. Kérése, hogy mindenki 
tegye a saját kukájába a szemetét. 
Alig meri javasolni a heti kétszeri 
kukaürítést, mert akkor őt biztosan 
„letámadják” a költségek miatt. 

Egy másik illetékes is elmondta, 
hogy a lakótelepen rendszerint 
szükséges a „lomtalanítás”. Valaki 
biztosan cserélteti az ablakait, vá-
sárol új bútort, a régit a fűre, járdá-
ra teszi.  Való igaz, hogy a Hulladék-
udvarban az ilyen jellegű lerakásért 
fizetni kell, amely a vásárlás vagy 
beruházás értékéhez képest egy 
„picinyke” összeg. Több környezeté-
re érzékeny ember az újság hasáb-
jain keresztül kér mindenkit, hogy a 
lerakásnál gondoljanak másokra is. 
Úgy érzik, hogy egy-egy figyelmez-
tető szó is javíthat a helyzeten.
A kéréseket lejegyezte:

Kámán Z  

A Temető utca végén, a parkolónál 
lévő kápolnát szorgos kezek önkén-
tes munkával felújították. Novem-
berben sáros lábbal megtaposták, 
majd december végére több lett az 
oldalfalon a lábnyom.
Van értelme dolgozni, tevékeny-
kedni, hogy szebb legyen a környe-
zetünk? 
Ezeket a kérdéseket már a horgá-
szok tették fel a keserűségükben. 
Néhányan, nem tudni mennyien és 
kik, de azt lehet tudni, hogy decem-
ber 23-án, majd 24-én és 25-én a 
következő rombolást végezték el, a 
horgászok munkáját tették tönkre: 
A Téglagyári tavon, a felajánlásból 

kapott csónakot összetörték, majd 
a jégre rakták. A Csónakázótó 
csónakkikötőjénél, a Kálvária út-
ról lejövő lépcsőkorlátokat össze-
törték, és a tó jegére dobálták. Az 
egyesület részére biztosított padot 
jégre vitték. A horgászok, szimpa-
tizánsok, gyerekek – rendszerint, 
tavaly is – a Csónakázótó sétányán 
feldíszítik a fenyőfát. Majd valaki(k) 
gátlástalanul elvitték a díszeket. 
Ha A horgászoktól kérik, mert nem 
tudják megvásárolni, akkor ők 
odaadják jó szívvel. Mert a horgá-
szok békés, környezetüket ápoló, jó 
szándékú emberek. Kitüntetés an-
nak, aki közéjük tartozhat!

KZ 

hét fok volt, de a kilátónál csak 
mínusz négy. Az éjszakai fények 
láthatóvá tették a távoli vidéket. A 
tiszta klimatikus levegő maradandó 
élményt nyújtott a szilveszterezők-
nek. Éjfél előtt negyed órával ér-
keztek meg a végállomásra, a te-
lefonok jelzésére együtt énekelték 
el a Himnuszt. Gyertyát gyújtottak 
a korábbi időben elültetett őshonos 

fehér cseresznyefa mellett. A csa-
pat tagja volt az a moszkvai férfi és 
nő, akik már másodszor jöttek el a 
kőszegi hegyekben történő Óévbú-
csúztatóra. A táj vonzotta az ország 
több pontjáról érkezőket is. Egy 
szombathelyi kerékpározó csapat 
is gyalogolt szilveszterkor a havas 
hegyen.  

KZ
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A szobor jövője
Lesz-e jövője a köztéri szobornak? 
Szürke betonlapos, rideg 
Fő- és Jurisics terünk mellett 
üdítő folt a zöld Petőfi tér. 
Kissé ugyan megkopott és 
elhanyagolt, és már csak a 
hajdani homokozó romjai 
emlékeztetnek a játszótérre. 
A Lóránt Gyula Sporttelep felé 
haladva feltűnik, hogy a Pető-
fi térről egy fontos, évtizedek 
óta megszokott elem hiány-
zik. Ez a Garami László szob-
rászművész által 1968-ban 

készített, a város tulajdonát képező 
„Fiú diszkosszal” 
mészkő szobor. 
A mezítelen fiú 
alakja az antik-
vitás klasszikus 
sportágára, a 
Kr. e. 5. század-
ban élt athéni 
szobrász, Müron 
bronz alkotására 
utal. Elhelyezése 
évtizedekkel ez-
előtt okosan, a 

sporttelep közelében történt. 2015 
októberének végén egy az útról le-
térő autós ezt nem így gondolta, és 
a műalkotást darabokra törte. 
A rendőrség megtalálta a tettest. 
Álljon itt Dr. Zalán Gábor jegy-
ző úrnak a levelemre december 
5-én kelt válaszának mondata: „A 
károkozó felelősségét elismerte, 
vállalta a helyreállítással járó 
költségeket, melyre az időjárási 
körülmények függvényében a 
2017. év első felében kerül sor.”
Tudom, hogy nem egyedül várom, 
hogy a parkfelújítással párhuzamo-
san a restaurált szobor is a helyére 
kerüljön. Hogy ismét leülhessünk 

egy padra és figyelhessük gyerme-
künk, vagy unokánk homokvár épí-
tését. Talán egy  magas, de esztéti-
kus, környezetbarát sövénykerítéssel 
védhető lenne a gyermekek testi 
épsége. S amikor már nagyob-
bacskák lesznek, éppen a szobor 
szolgáltathatja az ürügyet arra, 
hogy mesélhessünk nekik a kőszegi 
sporttörténet nagy alakjairól.
Az újjávarázsolt park és a szobor 
átadásának emlékezetes időpont-
ja lehetne Lóránt Gyula halálának 
napja, május 31. 

Ilon Gábor
a Pannon Kulturális Örökség 

Egyesület elnöke

Itt a tél
Karácsonytól már nappal, de külö-
nösen éjszaka jelentősen nulla fok 
alá csökkent a hőmérséklet. Éj-
szakánként a mínusz hét és tíz fok 
természetessé vált, január második 
hetében -15 oC volt a hajnali órák-
ban. A hó december 28-án érkezett 
meg néhány cm mennyiségben, 
azt követően január közepéig csak 
szállingózott. 
Decemberben 90 tonna útszóró 
sót vásárolt a városgondnokság, 
ebből 60 tonnát kiszórtak január 
10-ig. A só nem természetbarát, 
de senki nem akar elcsúszni, kisebb 
havazás esetén is nagy az ijedtség. 
A városgondnokság télen folyama-
tosan működteti a hóügyeletet, ha 

szükséges, fél órán belül nyolc saját 
autót tudnak elindítani. A hótolást a 
főutakon kezdik, majd a közlekedés 
szempontjából veszélyesebb szaka-
szokon folytatják, a mellékutcákba 
csak ezt követően mennek az autók. 
A hajléktalanszálló megtelt, a 25 fő 
befogadó képességű épületben 32 
hajléktalan kapott fűtött helyet. A 
tévészobában és a nappali mele-
gedőben is matracokat helyeztek 
el. Raposa Helga intézményvezető 
elmondása szerint olyan személyek 
is igénybe vették a szálló szolgál-
tatását, akik erre korábban nem 
mutattak hajlandóságot. Reggelire 
teát és zsíros kenyeret kapnak a 
hajléktalanok, délben szociális ét-
keztetésben részesülnek.
Fűteni kell(ett) a lakásokat, és a téli 
kabátot magunkra ölteni. A polgár-

Évkezdő Tekergő
Január 14-én ötödik alkalommal 
rendezte meg a GesztenyeKék Ter-
mészetbarát Egyesület az „Évkezdő 
Tekergő” teljesítménytúrát a Kősze-
gi-hegységben. Bejárták a járt és 
„járatlan” utakat.  Idén nem döntött 
rekordot a résztvevők száma, de pa-
naszra nem ad okot a 150 fős lét-
szám. A téli hidegben 15 km-t gya-
logoltak. Ismert volt az útvonal, a 
táj szépsége a túrázónak mégis újat 
jelentett. Érintette az Andalgót, a 
Pintér-tetőt és a hóba burkolódzott 
Óház-kilátót. A hó és jég nehezítette 
az „ellátmányt” biztosító szervezők 
munkáját. A túrázók müzlivel, sza-
bad tűzön készített teával, valamint 

zsíros kenyérrel, és füstölt, főtt kol-
básszal pótolhatták az elhasznált 
kalóriákat, a féltucatnyi négylábú is 
ajándékfalatokat rághatott.
A korábbi évek teljesítőire gondolva, 
idén is más kitűzőt és emléklapot 
vehettek át a célban a résztvevők. 
A túra a szokásoknak megfelelően 
a város felett magasodó Kálvária-
templomnál fejeződött be, ahol a 
tűznél melegedve jó hangulatú be-
szélgetések alakultak ki. A túrákról, 
valamint az egyesület idei tevé-
kenységéről, terveiről a megújuló 
www.gesztenyekek.hu honlapun-
kon tájékozódhatnak az érdeklődők.

SK

mesteri hivatal csatlakozott a „ha 
fázol, vegyél el egy kabátot” or-
szágos kezdeményezéshez. Január 
10-én a polgármesteri hivatal előtt 
(Jurisics tér 8.) állványra kabátokat 
akasztottak. A hír gyorsan terjedt, 
nemcsak hozták, hanem vitték is a 
ruhákat. A jószándék azok felé irá-
nyult, akiknek meleg ruhákra volt 
szükségük. Aki fázik, vegyen innét 
kabátot, akinek felesleges van, te-
gye az állványra!

KZ

Maligán
Tizennegyedik alkalommal indult a 
kőszegi horvát közösség népes cso-
portja, hogy az év első szombatján 
meghódítsa a Meszes-völgy, a Cáki-
erdő és a Pogányok kisebb és na-
gyobb dombjait.  Jurisics térről indult 
a 2017-es Maligán túra, Harangozó 
Vilmos plébános úr híres „somlai” 
fehérbora és persze az elmaradha-
tatlan pálinkák adták az induláshoz 
szükséges kellő energiát. 
A megállókban szeretettel fogad-
ta őket a „Stajrits-garázspince”, a 
Farkas-tanya, Ávár Imre és Nagy 
Kálmán pin-
céje, valamint 
a Stefanich 
Pincészet. Az 
amúgy is jól 
„ f e l s z e r e l t ” 
túrázók, nem 
maradtak mu-
níció nélkül. 
Fontos ezt ki-
emelni, hiszen 
tudjuk, milyen 

csapások sanyargatták a múlt évi 
termést. A Pogányok két gazdája 
csak 2-3 vödör szőlőt tudott „szü-
retelni”. Előkerültek a különleges 
alkalmakra „rejtegetett” finom pá-
linkák és borok.  A gazdáknál dúsan 
terített asztalok, muzsikaszó vigasz-
talta a csúszós utakon megfáradt, de 
kedvét el nem hagyó csapatot.
A hagyományokat őrző horvátság 
jövőre a tizenötödik alkalommal 
járja be a Maligán túra egyre hosz-
szabb útvonalát. Nem is kívánha-
tunk hozzá mást, mint amit minden 
kőszegi közösségnek. Egészségben 
megélt új esztendőt!

Tóthárpád F.
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Vendégségben a színjátszók
Kőszegdoroszló – Lukácshá-
za: Január 14-én egy hangulatos 
estét produkált Kőszegdoroszlón 
a lukácsházi nyugdíjas klub szín-
játszó köre. Nem választottak ma-
guknak nevet, ők egyszerűen csak 
színjátszók, akik minden kedden 
délután találkoznak, próbálják az 
aktuális darabot. Az elmúlt há-
rom évben három színdarabot 
mutattak be, mindegyik próbáját 
februárban kezdték, a bemutatót 
májusban tartották. Nyugdíjasok és 
amatőrök, lelkesen, önmaguk – a 
Kőszegdoroszlón látottak alapján 

– mások örömére játszanak „profi” 
módon. A meghívásokat örömmel 
fogadják, és kellemes baráti estét 
szolgáltatnak a meghívók számára. 
A csoportot Németh Lászlóné veze-
ti, akinek az ötlete alapján alakult 
meg a csapat, és vállalta a rendező 
és mindenes szerepét. Az erős, ösz-
szetartó csoport tagjai: Szőke Imre, 
Pungor Lajosné, Szalainé Pados 
Katalin, dr. Jónás Zsigmond, Kovács 
Ildikó, Kenyeri Dezső.
„Az alkohol öl” című színdara-
bot mutatták be január 14-én. A 
férj részeges, amit a feleség és a 

mama nem visel el. Egy abszurd 
helyzetet teremtett a család. A 
barátok úgy tettek, mintha a ré-
szeges Aladár nem is létezne kö-
zöttük, mert már eltávozott az élők 
sorából. Főszereplőként a részeget 
alakító Szőke Imre valódi színészi 
teljesítményt nyújtott, végig szín-
padon volt, pontosan, hibátlanul 

mondta el a szövegét. A testbe-
szédével is lekötötte a közönséget. 
Mindezt – egy összehangolt játék-
ban – erősítette a többi szereplő 
kiváló alakításával. Az előadás 45 
perce észrevétlenül telt el. Mind-
annyian megérdemlik a kiváló 
minősítést!

Kámán Z     

Gulágon raboskodott 
A Gulág Emlékév alkalmából de-
cember 8-án az AGORA-Savaria 
Filmszínház nagytermében volt 
Boros Ferenc és Horváth Zoltán 
rendezők által készített „90, 19, 
9 – Fekete Iván a Gulágon” című 
dokumentumfilm ősbemutatója. A 
Gulág Emlékbizottság civil pályá-
zati támogatásával készült a film. A 
jelenlévő 250 néző egy történelmi 
korszak embertelen körülménye-
it ismerhette meg a Velemben élő 
Fekete Iván elbeszélése alapján. 
A tervek szerint a filmet Velemben 
is bemutatják. Abban a faluban, 
amelyhez Iván bácsi ragaszkodik, 
a 90. életévében járó férfi a tele-
pülés minden rendezvényén részt 
vesz. Mindmáig szikár és kitartó, 
nem törték meg a rabság kemény 
évei sem. Mindenütt elmondja, a 

filmvetítést követően is hangsú-
lyozta, hogy az embereknek, akik 
megkínozták meg tudott bocsájta-
ni, de annak a rendszernek, amely 
őt a munkatáborba küldte, sosem 
adhat megbocsátást. A diák Feke-
te Ivánt Szombathelyen a Király 
utca 14. számú házban, az akkori 
Bajcsy-Zsilinszky utcában az Ál-
lamvédelmi Hatóság székházában 
a tanára elleni tanúvallomásra 
akarták kényszeríteni. A megpró-
báltatásai végén 25 évre ítélték, és 
kilenc évig raboskodott a Gulágon 
lévő munkatáborban. Azért beszél 
a mínusz 20 és 30 fokban tapasz-
talt kegyetlen körülményekről a 
fiataloknak és felnőtteknek egy-
aránt, hogy soha ilyen embertelen 
rendszer ne jöhessen létre. 

KZ

Köszönjük!
Kőszegpaty: Az újesztendő  2017. 
január 8-án a Kőszegi Vonósok 
újévi koncertjével kezdődött. A 
Szent Miklós-templom harmadik 
alkalommal adott méltó helyet a 
programnak. Scheer Bernadett a 
köszöntő szavaiban megemlítette, 
hogy Kőszegpaty, ha hóesést sze-
retne, akkor csak meg kell hívni 
a Kőszegi Vonósokat. Az időjárás 
szerencsére nem ijesztette el az 
együttes magyar és ausztriai tag-
jait sem, eljöttek hozzánk, hogy 
ismét felejthetetlen élményt sze-

rezzenek Kőszegpaty lakóinak. A 
padsorokban ülő fiatal és idősebb 
hallgatóság méltó figyelemmel, 
csodálattal hallgatta a varázslatos 
koncertet. Egy kedves érdekesség, 
hogy Scheer Bernadett koncert-
mester pillantásait, mozdulatait 
értve együtt muzsikálnak a zenekar 
tagjai. 
Ezúton köszönjük a Kőszegi Vonó-
sok és Vass Csaba András plébános 
úr munkáját, amely nélkül nem jö-
hetett volna létre ez a szép délután. 
Bízunk benne, hogy együttes a 
további meghívásunknak is eleget 
tesz. Köszönjük az élményt!  

Milos Lászlóné

Ötven éves találkozó
Kőszegszerdahely: Az 1963-
ban elkészült új általános iskola öt 
falu gyermekeinek nyújtott tágas, 
modern tantermeivel, sportpályá-
jával jobb tanulási lehetőségeket. 
A Bozsok, Cák, Kő-
szegdoroszló, Kő-
szegszerdahely és 
Velem helyben lévő 
kényelmes iskolába 
járását egyik pilla-
natról a másikra na-
ponta történő utazás 

váltotta fel az új, modern közpon-
ti iskolába. Az akkori tanulók ezt 
mégsem vették rossz néven, hamar 
összebarátkoztak, sok új élménnyel 
gazdagodtak. Amikor 1966-ban az 

első közös ballagásra készültek, 39-
en vitték a vállukon a kis tarisznyát, 
benne a hamuban sült pogácsát, és 
indultak az életbe. Hét évvel ezelőtt 
jöttek össze először felidézni az év-
tizedekkel ezelőtt történt eseménye-
ket. Tavaly, az év vége felé közeledve 
pedig az 50 éves találkozóra gyü-

lekeztek egykori iskolájuk 
osztálytermében. Jó han-
gulatban emlékeztek az el-
múlt hosszú időszak törté-
néseiről, családi örömökről, 
bánatokról. A 39-ből heten 
már nem lehettek köz-
tük, de 18-an összejöttek. 

Ezt követően Kőszegszerdahelyen 
a Lakner, Velemben a Geröly tanár 
házaspárok sírjánál csokrot helyez-
tek el, és megemlékeztek az elhunyt 
osztálytársakról is. A találkozó a Cáki 
Csikó Csárdában vidám hangula-
tú vacsorával zárult. Velemi egykori 
tudósítónk – a kőszegi postahivatal 
korábbi vezetője – Pálffy György is 
ebben az osztályban tanult.

Kiss J.

Stowasser márkájú
TÁROGATÓT veszek

készpénzért.
Tel: +36 30 919 0439
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Lukácsháza hírei
December 21-én rendezte a Kö-
zösségi Ház a Mindenki karácsonya 
programot nagyszámú érdeklődés 
mellett. Közreműködtek: a kőszegi 
Balog iskola tanulói, a dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola Gyöngyös-
falu jelenlegi és már végzett diák-
jai, valamint a lukácsházi Gyöngy-
ház Óvoda Csibe csoportja.
December 29-én a Nyugdíjas klub 
a Közösségi Házban tartotta ha-
gyományos évzáró, előszilveszteri 
rendezvényét. Németh Lászlóné 
klubvezető ismertette a Nyugdíjas 
klub 2016. évi tevékenységét, és a 
2017 évi terveket. A vacsora utáni 
időt hajnalig többnyire a táncpar-
ketten töltötték el. A tombolasor-
solást az éjféli pezsgős koccintás 
követte.
December 30-án az önkormány-
zat, a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete és a Lukácsházi Boszor-

kányok Egyesülete a szőlőhegyi Ki-
látónál Óévbúcsúztató rendezvény-
re hívta a település lakóit. A falu 
apraja-nagyja ott volt a rendezvé-
nyen. A gyerekek a „boszorkányok” 
segítségével szilveszteri kelléke-
ket készítettek. A tájpincékben és 
hegypincékben zajlott a vendég-
látás. Virág János polgármester 
pezsgős koccintással köszönte meg 
a közösségek 2016 évi munkáját, 
majd a rendezvényt tűzijáték zárta.
Január 1-jén a SCHOTT Lukács-
háza SE lovas szakosztálya ismét 
megszervezte a hagyományos új-
évi fogatos lovas túrát. Hat fogat 
Lukácsháza – Kőszegfalva – Cák- 
Kőszegszerdahely és Lukácsháza 
útvonalon beiktatott megállóhe-
lyekkel köszöntötte az újesztendőt.
Január 7-én a kőszegi tekecsar-
nokban került megrendezésre a 
Sportközösségek tekeversenye. 

A SCHOTT Lukácsháza SE által 
2010-től megrendezett rendez-
vényen a csapatversenyt a Sport-
vezetők nyerték (Bolfán Tamás, 
Balikó Tibor, Horváth Balázs, Szalay 
Miklós) az Önkormányzat és a Fel-
nőtt csapat előtt.  A Sprintversenyt 
Szalay Miklós nyerte, megelőzve 
Kunovits Gyulát és Virág Jánost. 
A legjobb egyéni eredményt (15 
teli+15tarolás) Bolfán Tamás 140 
fával érte el, másodikként a 128 
fát teljesített Tóth Miklós, a har-
madik helyezett a 127 fát gurító 
Kunovits Gyula lett. Külön köszönet 
illeti Kőszeg Város Önkormányzatát 
a helyszín biztosításáért. 
A januártól újra indultak a Kö-
zösségi Házban az éves programok: 
Babaringató, ETKA jóga, gerinctor-
na, rocky. 

Február 3-án és 4-én rendezik 
meg Lukácsháza egyéni sakkbaj-
nokságát.
Február 11-én a Nyugdíjas klub 
farsangi rendezvényét tartják a Kö-
zösségi Házban.
A IV. Pincés kemencés böllér-
verseny február 18-ára ter-
vezett időpontja március 4-re 
változott, mert ugyanerre az 
időpontra került kiírásra az idén 
a szarvaskendi böllérverseny is. 
Lukácsháza Önkormányzata meg-
rendelte a Bölcsőde épületének 
építési engedélyes és kiviteli ter-
veinek elkészítését. Az Aszterv Kft. 
január végére vállalta a tervek el-
készítését.
Lukácsháza aktuális híreit nyomon 
követheti a www.lukacshaza.hu 
honlapon. 

December 18-án a pösei Szent 
Márton-templomnál meggyújtot-
ták advent utolsó gyertyáját, ahol 
a Szent Márton Kórus énekelt, 
majd iskolás és óvodás gyerme-
kek betlehemes játékot adtak elő. 
A diákok előadása, a felkészítést 
végző szülők munkája maximális 
elismerést érdemel. Porpáczy József 
esperes a várakozás emberi érteke-
iről beszélt, Kiss Tibor polgármes-
ter megköszönte a lakosságnak a 
programokhoz nyújtott segítőkész 
támogatását.   
December 22-én a Szőlőfürt 
Egyesület tagjai süticsomagokat 
osztottak az időseknek, és ehhez 
kívántak Boldog Karácsonyt. A falu 
önkormányzata tűzifát adott a rá-
szoruló családoknak. 

December 31-én 17 órától az 
Óévet koccintással búcsúztatta 
a lakosság a tornacsarnokban. A 
hagyománnyá váló rendezvényen 
örömteli, hogy sokan vettek részt. 
A finomfalatok mellett jutott a po-
harakba a „pösei sárkányvér”, falu 
hegyéről származó vörösbor is. A 
baráti találkozó 23 óra tájékán 
ért véget, a második újévköszön-
tőt már családi körben tartották a 
résztvevők.
A Közéleti Klub következő elő-
adását január 26-án 18 órakor 
tartják a Dr. Tolnay iskolában. Dr. 
Gürtler Katalin régész tartja meg 
Jézus születésének régészeti és tör-
téneti nyomai című előadását. Min-
den érdeklődőt tisztelettel várnak a 
szervezők.     

Énekórák
Kőszegszerdahely: A Közösségi 
Házban búcsúztatták az Óeszten-
dőt. Az elmúlt öt évben kialakult 
hagyomány ezúttal sem maradha-
tott el. Forralt bor várta a szilvesz-
terezőket, akik aztán megtöltött 
üvegekkel, süteményes tálcákkal 

érkeztek. A szokásaikat ezúttal sem 
hagyták el. Legalább hatvanan 
vettek részt a közösségi progra-
mon, az „énekórákon”. Az énekszó 
csak poharazgatás alatt halkult, 
és 23 óráig újra és újra előjöttek 
a sokszor gyakorolt dalok. Amikor 
éjfélt, évváltást ütött az óra, akkor 
már minden ünneplő saját ottho-
nában koccintott. 

Kinyit a bolt
Peresznye: A falu önkormányzata 
rendkívüli települési támogatásról 
döntött. Ennek megfelelően kará-
csony előtt 71 család egyenként 
40 ezer Ft támogatást vehetett 
át. A segítségnyújtás elsődleges 
célja volt a lakásfenntartás téli 
időszakban növekvő költségeinek 

részleges ellensúlyozása. 
A falu bezárt boltja rajtra kész, de 
az engedélyeztetés útvesztői – ja-
nuár 20-ai állapot szerint – még 
gátolták a megnyitást. Aki elmegy 
a bolt előtt, az ablakon át láthat-
ja az áruval megrakott polcokat. 
Előbb vagy utóbb kinyit az üzlet, 
az új boltos rutinos kereskedő,  
minőségi ellátást fog biztosítani a 
falunak.     

Gyöngyösfalu történései

Velem: December 20-án az Idősek 
Karácsonya ünnepségen az önkor-
mányzat köszöntötte a 60 év feletti 
polgárokat. Mindenki személyesen 
kapott meghívást, amelynek sokan 
tettek eleget. A képviselő-testület 
tagjai szolgálták fel a helyben fő-
zött sertéspörköltet házi tarhonyá-
val és csalamádéval. Került bor és 
üdítő az asztalokra, és nem marad-
hatott el a jó velemi pálinka sem.  
A kedves fogadtatást az idősek 
sütemények felajánlásával viszo-
nozták. A falu lakói közül többen is 

készítettek erre az alkalomra édes 
és sós finomságokat. Kötetlen be-
szélgetések közben érkeztek meg 
a nemrég alakult velemi Kék Hol-
ló Színitársulat tagjai, akik közel 
egyórás műsort adtak, versekkel, 
bohózatokkal színesítve. Megható 
volt, amikor szép karácsonyi éne-
kek hangzottak el. Az est fény-
pontjaként a kőszegi Mulatósok(k) 
zenekar lépett a közönség elé. A 
feldíszített karácsonyfa árnyékában 
jó zene és énekszó tette emlékeze-
tessé az idősek köszöntését.

Idősek köszöntése
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150 éve a „tűzvonalban”
Amikor önkéntes tűzoltóinkról esik 
szó, mindenki tudja: Összetartanak 
jóban, rosszban! A készültség mel-
lett ügyelnek arra is, hogy ne csak 
a szükség kovácsolja közösséggé 
őket. December 18-án megkö-
zelítőleg száznegyvenen gyűltek 
össze a Dr. Nagy László 
EGYMI dísztermében.
Az évértékelő ünnep-
ségen jelen volt Huber 
László polgármester és 
dr. Zalán Gábor jegy-
ző. Különlegessé tette 
az alkalmat, hogy egy 
színdarabot is bemutat-
tak. Saját színrevitellel, 
az Eltűntek a betűk 
című darabot adták elő. 
A tűzoltólányok, asszonyok és fér-
fiak ezúttal Thália kellékeire cserél-
ték a fecskendőt. 
„Minden évben rendezünk egy csa-

ládi összejövetelt, amikor a tűzoltó-
családok eljönnek, és együtt kará-
csonyozunk” – mondta Seper András 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese. 
Az Önkormányzati Tűzoltóság Or-
szágos Szövetségének kitüntetéseit 

is átadták. Huber László, Seper 
András és Schwahofer Károly pa-
rancsnok urak Abért Gábornét, 
Árvai Gábort és Seper Andrásnét 

jutalmazták a szövetség ezüst 
tisztikereszt kitüntetésével. Az ün-
nepség kedves, kiemelkedő mozza-
nata volt, amikor Markovics József 
– 50 éves szolgálata elismerése-
ként – díszsisakot vehetett át. Az 
egybegyűltek felállva, vastapssal 
ünnepelték a veteránt, mindenki 
„Szepi bácsiját”, akinek a megha-
tottságtól könnyek is kicsordultak a 

szeméből. 
Tevékeny munkát végeznek a kő-
szegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
közgyűlésének előkészítése érdeké-

ben. Mérföldkő lesz a 2018-as esz-
tendő, amikor a tűzoltóság alapítá-
sának 150. évfordulóját köszöntik. 
Az esemény bőséges szervezőmun-
kát igényel, de ügyelnek arra, hogy 
továbbra is megfelelő kondícióval 
álljanak készen, ha az események a 
„tűzvonalba” hívják az egységeket.
Férfi és női csapattal készülnek az 
ausztriai Tűzoltó Olimpiára, amely 
három számból álló versenyso-
rozat, és a 16. Nemzetközi Tűzol-
tóversenyt és a 21. Nemzetközi 
Ifjúsági Tűzoltóversenyt takarja. 
Helyszíne 2017. július 9–16. között 
az ausztriai Villach. 
Amikor a létszámról érdeklődtünk, 
Seper András elmondta: „Az egye-
sületi tagság 100 fő körül mozog, 
az aktív tűzoltói létszám 65 fő, és 
dolgozik a húszfős női és a tizenöt 
fős ifjúsági csoport is.
(A képen balról jobbra: Abért Gá-
borné, Árvai Gábor, Markovics Jó-
zsef és Seper Andrásné

Tóthárpád F.

Ikonarcú művészet
Akik nem tartoznak a tárlatlátoga-
tók táborába, ők is ismerhetik leg-
alább egy alkotását, hiszen 2010 
decemberében az ő alkotása díszí-
tette a Kőszeg és Vidéke címlapját. 
Petky Péter a 70. születésnapját 
ünnepelte januárban. A Kőszegi 
Művészeti Egyesület és a JvMK 
közös rendezésében 38 alkotása 
került a lovagterem kiállítóterébe.
Tóth Csaba festőművész nyitotta 
meg az ünnepi tárlatot. Kőszeg 
olyan város – mondta –, amelyik 
a 20. században vonzotta a művé-
szeket. Lelkes István, Bartha Lász-
ló, Tornay Endre András, Kodolányi 
László, Mészáros György és Petky 
Péter nevét sorolta fel (a kőszegiek 
mellett). Azokat a művészeket, kik 
alkotásaikkal a Kárpát-medencei 
magyarságot testesítik meg Kő-
szegen.
Petky Péter Kárpátaljáról érkezett, 
„művészete ezer szállal kötődik a 
kárpátaljai régióhoz, és az ottani 
görögkatolikussághoz. Képei első-
sorban a lelkünket veszik igénybe, 
hogyha meg akarjuk közelíteni őket” 
– mondta Tóth Csaba Munkácsy-
díjas festőművész. „Ez a kultúra, 
ahonnan Petky Péter is származik, 

egy ikonarcú kul-
túra.” S valóban, 
a festmények 
t ö b b s é g é n e k 
forma és színvi-
lága ezt juttatja 
eszünkbe. 
„Hittel és becsü-
lettel dolgozni és 

alkotni, ez a felada-
tom, mert akinek 
nincs hite, annak 
nincs jelentősége 
a művészetben” – 
fogalmazta meg a 
művész.
Dolgozik temperá-
val, gouache tech-
nikával, olajjal, ak-
varellel és tusrajzzal, 
melyről megjegyez-

te: „Fontos számomra a rajz, amely 
megköveteli a pontosságot.”
Harmincnyolc kép, közülük hat 
egészen friss, 2016-os keltezésű 
töltötte meg a teret. A művészt 
Pócza Zoltán igazgató és Németh 
János tanár úr köszöntötte. A két-
nyelvű megnyitón Kupi Teréz tanár-
nő segített a fordításban. Az estét 
a Kőszegi Vonósok kvartettjének 
muzsikája varázsolta még szebbé.

Tóthárpád F.

Kincsünk a nő
Könyvbemutató és mini tárlat várta 
az érdekl ődőket december 1-jén 
a városi könyvtárban. Markovics 
Ágota Halhatatlan halandó – 
nemzetek örök kincse a nő című 
albumát a rajongók már egy éve 
birtokolhatják, de a kiadvány most 
indult igazi hódító útjára. 
A könyv meghívott „protektora” 
Básthy Béla bibliai idézetekkel 
vezette fel az estet, amelyen szere-
pet kapott „Ágó” segítője, a lánya, 
Hajni is.
A sorozat első darabja 2009-ben 
készült el, a gyűjtemény mára 
72-re gyarapodott. A könyvben 
60 országot összesen 64 festmény 

képvisel. Magyarország palóc, pa-
lotás és sokác viseletben ábrázolt 
lányokkal jelenik meg.
Minden képhez kísérőszöveg is 
tartozik, és minden szöveghez egy-
egy hölgy, akik nem csak egy-egy 
országot szimbolizálnak, hanem 
– a kiegészítő motívumokkal – a 
végtelent, a teljességet a halhatat-
lanságot… A festményeken „rend 
van” állapította meg Básthy Béla. 
Káprázatos színekbe öltöztetett 
csodálatos nők és ruházatok je-
lennek meg a lapokon. Mindegyik 
mögött egy mandala (glória?) erő-
síti az összhatást. Virágok, madarak 
és pillangók teszik teljessé a har-
móniát, amelyet Markovics Ágota 
műveiben is keres, és amit tovább 
akar adni. „Nem magamnak ké-

szítem” – mondta az akvarellekről. 
Az országok, népek harmonikus 
egymásmellettiségének megjele-
nítésére, a szeretet kifejezésére, a 
„női minőség”, az egyensúly visz-
szaállítására törekszik. Azt mutatja 
meg, hogy „ez a világ ilyen szép is 
lehet”!
A kötetbemutatók egyben szpon-
zorkereső alkalmak is, hiszen ah-
hoz, hogy a festmények együtt ki-
állíthatók, szállíthatók legyenek, be 
kell őket keretezni. Sorsuk várha-
tóan nem egy műterem álmos kör-
nyezetéhez köti majd őket, hanem 
útra kelhetnek, mint a „halhatatlan 
halandók”, a nők és a viseletek kö-
vetei, hogy hirdessék a harmónia 
győzelmét.

Tóthárpád Ferenc
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Kézműves hagyományok
Natúrparki kézműves hagyomá-
n yok nyomában címmel az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület a Bersek 
József Általános Iskolával, vala-
mint annak Kőszegszerdahelyi 
és Horvátzsidányi Tagiskolájával 
együttműködésben bonyolított le 
pályázatot. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium Hungarikum Főosztálya 
által támogatott projekt célja a 
térségi kézműves hagyományok 
gyűjtése és megőrzése. 
Októbertől 10 alkalmas kosárfonó 
előadássorozat indult. A foglalko-
zásokra lelkesen jártak diákok és 
felnőttek egyaránt, és hétről-hét-
re egyre szebb alkotások készül-
tek, amelyeket december 2-án a 
Bersek József Általános Iskolában 
kiállításon mutattak be.
Ugyanezen a napon értékelte és dí-
jazta az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület a gyerekek értéktár gyűjtését 
is. Háromfős csapatok neveztek 
a kézművesek, mesteremberek 

meginterjúvolására, munkáik közül 
egy írásos és egy videós pályázat 
érdemelte ki az első helyet, a zsű-
ri két különdíjat is kiadott. A tíz 
csapat által készített interjúkból 
összefoglaló értéktár kiadvány 
készült, melyet az iskola valamennyi 
diákja és pedagógusa kézbe vehet.  
2016. december 2-án a Natúrparki 
Kézműves Hagyományok Napján 
az adventi időszakhoz kapcsolódó-
an a natúrpark területén működő 
kézművesek tartottak foglalkozást 
a tanulóknak. A gyerekek készít-
hettek csuhéból és terményekből 
karácsonyi díszeket, dekorációkat, 
méhviasz-gyertyákat, kipróbálhat-
ták a fafaragást és a mézeskalácso-
zást, díszíthettek kerámia figurákat 
és készíthettek gyöngy díszeket is. 
A kézműves napon a kreatív foglal-
kozások mellett a gyerekek és pe-
dagógusok ízletes helyi termékeket 
kóstolhattak.

RH    

Kaszinó
A Kőszegi Polgári Kaszinó az éves 
programját a karácsony köszönté-
sével zárta. A polgári értékrendet 
képviselő egyesület székházát egy-
koron államosították, de minden-
kor lehetőséget kapnak arra, hogy 
a Jurisics-várban vagy a Brenner 
János Közösségi Házban rendezzék 
meg a programjaikat. Harangozó 
Vilmos plébános jelen-
létével is megtisztelte 
a kaszinósokat decem-
ber 16-án. A közösségi 
ház nagytermében, az 
ünnepélyes találkozás 
részeként  ragyogott 
a karácsonyfa. Az Ár-
pád-házi iskola tanulói 
betlehemes játékkal a 
karácsony hangulatát 

idézték fel Szilasné Horváth Júlia 
és Galavits Erzsébet tanárnők be-
tanítása alapján. Köszöntő szava-
kat mondott Huber László polgár-
mester, aki ugyanúgy tagként volt 
jelen, mint Básthy Béla alpolgár-
mester.
A kaszinó tagsága emlékezetes 
órákat töltött ezen az estén, és 
köszönetüket fejezik ki minden 
segítségért, amely a találkozást 
szolgálta.

Az országban a legidősebb?
Az országos nyilvántartás alapján 
ezt nem tudjuk, de reménységgel 
írhatjuk, hogy Ribnikár Antal en-
nek a címnek a jogos tulajdonosa. 
Tóni bácsi – az újság megjelené-
sének másnapján – január 25-én 
tölti be a 107. évét. A tervek díszes 
ünnep megszervezéséről szólnak, a 
családon kívül politikai személyisé-
gek is köszöntik 
Ribnikár Antalt, 
aki Kőszegen 
az evangélikus 
szeretetotthon-
ban tölti nap-
jai, az étvágya 
kiváló. 
A 100. szüle-
tésnapját kö-
vető napokban 
felkerestük Tóni 
bácsit, aki akkor 
lányánál lakott 
Lukácsházán. 
Ebből idézünk 
vissza részleteket.
Barátságosan nyújtotta a kezét, 
és így fogalmazott: „beteg sosem 
voltam, az egészségem rendben 
van, akkor miért panaszkodjak”.  A 
megfontolt mondatok után kide-
rült, hogy vakbéllel műtötték, de 
mindenkit megnyugtatott, mert „ez 
nem betegség”.
Emlékként előkerült a gyermekkor: 
„lelenc voltam... nem smakkolt, de 
el kellett viselni”. Aztán elmondta, 
hogy testvérével először csak fel-
nőttkorában találkozott. Ifjúként 
a lányokkal tánciskolában, és kö-
zösen előadott színdarabokban 
találkozott, a feleségét – Gábor 
bácsi bemutatása alapján – ismer-
te meg.           
Szabóként katonaruhákat varrt. A 
sapkákat a padlásra rakták, dug-
ták, így az oroszok a rövid létra 
miatt nem tudtak oda felmenni, és 
nem találták meg. Aztán egy éjsza-

kára egy vasutassal siralomházba 
kerültek. Várták a véget, de jöttek 
a németek, így a fogvatartók „elfe-
lejtették a kivégzést”.
Emberi kitartás, vagy szerencse, 
hogy 95 éves korában még dol-
gozott a kertben. Még „hosszú” sé-
tákat tett 99 éves korában Katalin 
lányával a kertben.

A beszélgetést követően a táská-
mat kézbe fogva távozni készül-
tem, Tóni bácsi felálláshoz készü-
lődött. Kértem, maradjon ülve, 
majd visszakérdezett: „Nem leszek 
udvariatlan, ha nem kísérem ki?”

Kámán Z
(Fotó: Ribnikár Antal 100 éves ko-
rában Katalin lányával.) 

Köszöntések
Huber László polgármester képes-
lappal köszöntötte a város idős pol-
gárait születésnapjuk alkalmából.
Orbán Józsefné sz: Péntek Vilma 97 
éves;  Brückler Józsefné sz: Mondl 
Mária 93 éves;  Lausch Kálmánné 
sz: Bujtor Angéla 92 éves; Magyar 
Józsefné sz: Kasper Márta 91 éves; 
Döbrősi Lajosné sz: Bruckner Fran-
ciska 91 éves; Biritz László Ferenc 
90 éves; Molnár Béla 90 éves.
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A kőszegi beteg gyermekekért
A Kőszegi Beteg Gyermekekért „Myrtill” Alapít-
vány tavasszal ünnepli a megalakulás 10. évfor-
dulóját. Myrtill az 5. életévében hagyta magára 
a családját. Az életért való küzdelmet látva hozta 
létre Soskó András operaénekes és Soskóné Gráf 
Györgyi zongoraművész az alapítványt, amely-
hez sokan csatlakoztak. Clara Hale mondata – 
„Ha karodba nem zárhatsz gyermeket, zárd őket 
a szívedbe” – szerint végzik az önkéntesek a 
munkájukat. Segítenek a gyógyulás nehéz útján, 
és könnyebbé teszik a beteg gyermeket ápoló 
családok életét. Az alapítvány alapgondolata 
szerint „itt élünk Kőszegen, az itt élő beteg gyer-
mekeken kell segítenünk”. 
Mostanra az alapítvány nemzetközivé vált, a 
művész házaspár tevékenysége vonzza a ha-
tár túloldalán élőket is, akik a segítségnyújtás 
részesei lettek. Az alapítvány jellemzője, hogy 
minden rendezvényen valamilyen élményben 
részesítik a közönséget, akik mindezt támoga-
tással honoráljak. Az elmúlt évtizedben több 
koncertet szervezett a művész-házaspár az ala-
pítvány számára, a Kőszegen tartott bokszgálák 
bevétele több esetben a beteg gyermekeket 
szolgálta.
Az elmúlt évben december 17 – 18-án a Fő 

téren Adventi jótékonysági rendezvényt tartott 
az alapítvány, amelynek megvalósításában se-
gítséget kaptak az önkormányzattól és az Írottkő 
Hoteltől. Több aktivista munkájával és anyagi 
hozzájárulásával segítette a zord és szeles idő-
ben az adományok gyűjtését. Közülük is kiemel-
kedett a Kőszegen élő Brigitte Grossauer, aki 
bemutatta a konyhaművészetét. A harapnivalók 
mellett forralt bort, puncsot, csokoládét kínáltak 
az érdeklődőknek. A hét-
végi napokon a téli hideg 
elriasztotta a járókelőket, 
de célzottan megérkeztek 
azok a polgárok, akikre 
mindenkor lehet számí-
tani, ha segítségre van 
szükség. A két délután 
költségeit az önkéntesek 
viseltek, a jó szándékkal 
átadott 150 ezer Ft ado-
mány a beteg gyermeket 
szolgálja. Ugyanígy a me-
gyebálozók adománya, 
az 500 ezer Ft, amelyet 
Soskó András operaéne-
kes vett át (12 old.)

Az adományok sok irányba nyújtanak segítséget, 
ott, ahol születési rendellenséggel jött világra a 
gyermek, vagy daganat, izomsorvadás, leuké-
mia betegség nehezíteni meg az életét. Csak az 
érintett családok tudják, mit jelent a nekik nyúj-
tott segítő kéz. Az alapítvány minden segítséget 
dokumentál, célba érnek a névre szóló adomá-
nyok. A beteg gyermek érdekében kifejtett szol-
gáltatásért kiállított számla ellenértékét fizeti ki 
az alapítvány. Az alapítvány számlaszáma: 
72100347-11054900-00000000  

KZ      

 

 

Keresünk 
KŐMŰVES, HIDEGBURKOLÓ, 

ASZTALOS és ÁCS 
szakembereket. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a szarnyas@t-online.hu  

e-mail címen vagy a +36-94/561-512  
számon lehet. 

December 21-én a Dr. Nagy László EGYMI tanu-
lók karácsonyi ünnepségének vendége volt Pintér 
Róbert, az ISIS Big Band vezetője és Szabó Tibor 
színművész. A vendégek átadtak Nagy Gábor 
igazgatónak 344 500 Ft-ot és egy adományozó 
levelet, amelynek fejlécén az ISIS Big Band és 
Weöres Sándor felirat olvasható. A kőszegi taggal 

(Drescher Gábor) is rendelkező zenekar 2016. 
december 18-án jótékonysági koncertet adott, 
amelyhez a Weöres Sándor Színház térítésmen-
tesen bocsátotta rendelkezésre a színháztermet. 
A másfél órás koncerten a zenei (világ)slágerek 
kapták főszerepet, amelyben énekesként remekelt 
Fekete Linda, Szabó Tibor, Németh Judit és Jámbor 
Nándor színművészek. Az ünnephez közeledve „ha 
elmúlik Karácsony” dal is elhangzott közösen éne-
kelve a közönséggel. Az adományozott intézmény 
kőszegi, a nézők közül nagyon sokan érkeztek 

Üveggömbbe dobták az adományt Kőszegről. Nagy Gábor igazgató ezúton is köszö-
ni mindenki segítségét, az adományt, amelyet az 
előadás után a kijárat elé helyezett üveggömbbe 
dobtak a nézők. Az átadott pénzből a sajátos ne-
velési igényű gyermekek részére vásárolnak 2017. 
első hónapjaiban fejlesztő játékokat. Az intézmény 
sérült gyermekeket képes visszavezetni a minden-
napi életbe, ezt a célt szolgálják a játékok és az 
intézményben dolgozó szakemberek. Régen el-
múltak azok az idők, amikor kósza hírek terjengtek 
az intézmény „csonkításáról, megszüntetéséről”. 
Az elmúlt év végén hozta meg a Kormány a fej-
lesztésről szóló döntését. (7.old.)
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Díjazottak
A BE-JÓ Táncegyüttes 2016. dec-
ember 11-én a Fórumház Egye-
sület által szervezett XXXI. Zuglói 
Országos Amatőr Táncfesztivál 
Mikulás Kupáján vett részt. Két 
napon keresztül 1400 versenyző 
lépett a „világot jelentő deszkák-
ra”, 280 produkciót mutattak be. 
A Bersek iskolát képviselő kőszegi 
táncosok öt arany, egy ezüst minő-
sítést érdemeltek ki, és hazahoztak 
három különdíjas kupát is. A 4-5.
osztályosok arany minősítést kap-
tak színpadi látványtánc kategóri-

Concordia
A Concordia-Barátság Énekegyesü-
let adventi hangversenyét dr. Schrott 
Géza karnagy hívta életre, a kórus 
töretlenül ápolja a hagyományt. Az 
elmúlt években többször is helyszínt 
váltottak, majd visszatértek a Jézus 
Szíve Plébániatemplom falai közé. A 
vegyeskar december 18-án tartott 
koncerten megújult repertoárral lé-
pett a közönség elé. Az első mű a 
templom karzatáról szólalt meg, az 
énekeseket kísérte Bertáné Horváth 
Ágota orgonán és Kőszeg Város 
Fúvószenekarának öt zenésze. Ha-
rangozó Vilmos plébános köszöntő 
szavait követően a kórus az oltár 
előtt felsorakozva különlegességnek 
számító műveket szólaltatott meg. 
Elhangzott Heikki Klemetti finn 
zeneszerző két, középkori diákhim-
nusz-feldolgozása, Kodály Zoltán 
Adventi éneke, és a kevéssé ismert 
Ave Maria Orbán Györgytől. A latin 
nyelvű szövegek fordítását a kö-
zönség a műsorfüzetből ismerhette 
meg. Ősbemutatóként szólalt meg 
Szilágyi Miklós karnagy karácsonyi 
népdalfeldolgozása.
A koncert utolsó harmadát Irving 
Berlin halhatatlan slágere az I 
Dreaming of a White Christmas 
nyitotta meg, majd könnyedebb 
hangvételű zenét – musical-részle-
tet, Zorán-számot  – hallgathatott 
a nagyérdemű közönség. A kon-
certet Advent hangulata határozta 
meg, zárásként a kórus a közön-
séggel énekelte „Mennyből az an-
gyalt” karácsonyi dalt. Concordia-
Barátság Énekegyesület ismét 
bizonyította felkészültségét. 

K.SZ

Kőszegi Vonósok
Január 8-án harmadik alkalommal 
adtak koncertet Kőszegpatyon a 
Kőszegi Vonósok. (16.old) Scheer 
Bernadett elmondása szerint lel-
kes, vendégszerető közönséggel 
találkoztak. A koncert után ér-
tékelte a Kőszegi Vonósok 20. 
esztendejét. Hangsúlyozta, hogy 

a jubileumi koncertjük kritikus 
szakmai szemmel vizsgálva is jól 
sikerült, mostanra egy mozdulat-
ból, fél pillantásokból is megértik 
egymást. A zenészek nem hiva-
tásból, hanem a zenéhez való ra-
gaszkodásból végzik a munkájukat 
a saját és a közösség öröméért. 

Mindenki számára egyre fontosabb 
a fiatalok tanítása, befogadása. 
A koncertmester együtt dolgozni 
tudó, összekovácsolódott csapat-
ról beszélt, és mindezt segítette a 
Martonszálláson tartott felkészülés. 
Önmagára vonatkoztatva elmond-
ta, boldog és elégedett, mert egy 
összetartó csapatban végezheti azt 
a munkát, amelyet nagyon szeret.

KZ          

ában az ÷Isztambul” produkcióra, 
amelyet Kumánovich Kata énekelt. 
A majorette kategóriában a ÷Pom-
pomádé”-t ezüstre értékelte a zsűri. 
A 7-10. osztályos korcsoportban a 
÷Saltarello” című történelmi tár-
sastánc arany minősítést, és Zug-
ló kupát kapott, az itt debütáló 
÷Emergency” című produkció az 
arany minősítés mellett kiérdemelte 
a legjobbnak tartott majorette for-
mációnak járó Budapest kupát is! 
Tolnay Veronika énekével előadott 
÷Táncolj!” című majorette tánc és a 
÷Welcome to Burlesque”  legyezős 
produkció arany minősítést és Zug-
ló kupát kapott. Gratulálunk!

Verses évzáró/évnyitó
„Mozgalmas negyedéven vagyok 
túl” – tudtuk meg munkatársunktól, 
Tóthárpád Ferenctől. Januártól több 
ideje jutott az irodalomra. Vadalma 
című darabját október 5-én láthatta 
a soproni közönség, november 19-én 
pedig a Győri Könyvszalon (a képen) 
vendége volt. December a versmon-
dó találkozók, irodalmi pályázatok 
ideje, amikor mint zsűri tevékenyke-
dett több antológia megjelenésénél 
is. Az év során önálló kötete nem 
jelent meg, de a Rózsabors Zenekar 
által – a megye településein – szá-

mos „kőszegi megzenésített” vers 
elhangzott, és  három alkalommal 
az m2 televízió Gyermekversek című 
műsorában is szerepeltek művei. 

A kőszegi író elmondta, hangsúlyt 
fektet a határon túli magyarlak-
ta területek olvasóira is. Az utolsó 
negyedévben hat kiadványban ti-
zenegy alkalommal jelentek meg 
írásai az erdélyi gyermeklapokban, 
február 4-én pedig egy müncheni 
magyar – Gál Csaba – előadói est-
jén csendül fel megzenésített verse. 
A CsigaHÁZ elnevezésű internetes 
irodalmi portálon a hatodik legol-
vasottabbként jegyzik a Fordul az 
ég c. versével. A 2017-es év is biz-
tatóan indul. Januárban a Dörmö-
gő Dömötör és a Hitel jelentette 
meg verseit.
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Dr. Hang Dóra kérése
Az elmúlt másfél hónap tapaszta-
latai alapján a betegek és én na-
gyon jól együtt tudunk működni, 
amitől a rendelés és a betegellátás 
gördülékenyen halad. Hogy még 
könnyebben menjen a gyógyulás és 
a közös munka az alábbi dolgokat 
szeretném javasolni.
A rendelési idő a korábbiakhoz ké-
pest nem változott, ugyanazokban 
az időintervallumokban várom a 
betegeket. Van lehetőség időpon-
tot kérni a rendelés idejére, amit a 
rendelői telefonszámon fogadunk 
a kért időponthoz képest az előző 
rendelési napon. (94/360-287) 
Aznapi rendelésre csak kismamákat 
és egészségügyi dolgozókat 
fogadunk soron kívül, lehetőleg 
szintén telefonos bejelentkezés 
alapján, így a megfelelő időben be 
tudjuk hívni az időpontra érkező-

ket. A rendelésre természetesen to-
vábbra is lehet jönni bejelentkezés 
nélkül is, ebben az esetben érkezési 
sorrendben fogadjuk a betegeket, 
a bejelentkezett betegek időpontjai 
közötti időintervallumokban a ren-
delési időben.

Arra is van lehetőség, hogy állandó 
gyógyszereik felírását szintén az 
előző rendelési napon megkérjék 
a rendelői telefonszámon, és idő-
pontra jöjjenek érte másnap. Ez a 
módszer kétségtelenül időtakaré-
kossá teszi a rendelést, és jelentő-
sen csökkenti a betegek várakozá-
si idejét, de az a tény, hogy nem 
folytatunk érdemi kommunikációt 

a rendelőben, esetleges koc-
kázatokhoz vezethet. Ezért én 
jobban előnyben részesíteném 
a korábban (előző nap) egyez-
tetett időpontra érkezést, és pár 
mondat váltását köztem és a 
betegek között, valamint egy-
egy rutin vizsgálat elvégzését a 
rendelőben. 
Azon betegek számára, akik 
hirtelen kialakult panaszuk mi-
att (akut betegség) nem tudnak 
bejönni az aznapi rendelésre, 
a vizsgálat megoldható ottho-
nukban. Kérem, hogy az ilyen 
jellegű panasszal hozzám for-

duló betegeim a reggeli órákban 
jelentkezzenek 7.30-tól kezdődően 
a rendelői, vagy délutáni rendelés 
esetén az alábbi mobil számon: 

30/897-5147, annak érdekében, 
hogy az otthonukban történő be-
tegvizsgálatot egyeztetni tudjam 
a rendelési időhöz. A rendelési idő 
utolsó 30 percét szeretném fenn-
tartani azon betegek számára, akik 
munkaidejükből kifolyólag nem 
tudnak máskor érkezni. A rendelé-
si és készenléti idő munkanapokon 
7.30-tól 17.00 óráig tart. 7.30 előtt 
és 17.00 óra után, illetve hétvégén 
és ünnepnapokon ügyeleti ellátás 
áll rendelkezésre sürgős esetben. 
Olyan betegek esetében, akik 
egészségi állapotuk miatt tartósan  
korlátozottak mozgásukban, vagy 
más egészségüket érintő probléma 
miatt nem tudnak a rendelésen 
megjelenni, és gondozásukat ott-
honukban tudjuk csak megoldani, 
kérem, hogy előre egyeztessünk 
az eddigiekhez hasonlóan, hogy a 
betegellátás minél gördülékenyeb-
ben, lendületesebben folyjon mind 
a rendelőben, mind a betegek ott-
honaiban szükség esetén. 
Végül szeretném megköszönni az 
együttműködésüket, és azt, hogy az 
első naptól szeretettel (el)fogadtak. 

Dr. Hang Dóra háziorvos

Betegeken segítenek 
A karácsony a végstádiumban lévő 
daganatos betegeknél is a kará-
csonyi békét, nyugalmat jelenti. 
Az erős fájdalmak ezen a napon is 
gyötörhetik a testet. A Szombathe-
lyi Hospice Alapítvány Kőszegen és 
a térségben dolgozó önkéntes tag-
jai számára a karácsony ugyanúgy 
a segítségnyújtás időpontja lehet, 
mint az év többi napja. Ünnepnap, 
vagy bármilyen más okból nem 
maradhatnak a rászoruló dagana-
tos betegek ellátatlanul. Tisztelet 
azoknak, akik ezt a lelket és embert 
próbáló feladatot önkéntesen vég-
zik a saját munkahelyi feladataikon 
túl szabad idejükben. A Szom-
bathelyi Hospice Alapítvány (Tel: 
94/339-993) alapítója, kuratóriu-
mi elnöke dr. Ruzsa Ágnes főorvos. 
Kőszegen és környékén a betegért 
dolgozik dr. Schaffer Éva főorvos, 
valamint Fábiánné Domján Mária, 
Kőhalmi Judit szakápolók.
Az alapítvány tagjai ott és akkor 
tudnak segíteni a rászorulókon, ha 
azt kérik. Megteheti ezt a háziorvos, 
a kórház, a család, de a betegnek 
is el kell fogadnia a segítséget. A 
betegek többsége ismeri az álla-
potát, és ezért várja az orvost vagy 
a szakápolót, mert tudják, hogy 
segítséggel könnyebben lehet el-

viselni a végső helyzetet. A végső 
ponttól mindig meglévő félelem a 
reményt, az élet tartós folytatását 
is tartalmazza. Számukra a megbe-
szélt időpontban megérkezik az a 
nővér vagy orvos, aki segíteni ment 
el a beteg otthonába, és ezért nem 
kell sok napot kórházban tölteni. A 
család és az ágyban fekvő egyaránt 
várakozva fogadja a hospice alapít-
vány tagját, aki fájdalmat csillapít, 
vagy infúziót ad, és nem megy el 
addig az ágy mellől, amíg a vállalt, 
orvos által előírt feladatot el nem 
végezte. Egy-egy alkalom több óra 
hosszan is eltarthat. Az önkéntes 
segítők számára az arcokon némán 
vagy szavakkal kifejezett köszönet 
mindennél többet mond el. Egy 
embernek ismét sikerült könnyeb-
bé tenni az életét. A beteg állapota 
határozza meg a következő ápolás 
időpontját. Az első kezeléstől az 
utolsóig eltelt időszak hossza több 
hónap is lehet. A gyászjelentés 
megérkezése a segítési időszak 
végpontját jelenti, de mindig és 
mindig ott vannak az új, végső stá-
diumot elért daganatos betegek.
(A Csók István Művészkör Egyesü-
let december 3-án százezer forintot 
adott át az alapítványnak.)

Kámán Z                    

Arcok és keresztek
Az elsőkötetes szerző, Sinkó Adri-
enn a könyvtár „Ne maradjon az 
asztalfiókban” című pályázatán 
(2015) második díjat nyert egy 
elbeszélésével. Verses sikerekkel 
is büszkélkedhet, hiszen az Al-
mafa hitvallása a 19. Aquincumi 
költőverseny első helyezettje lett. 
„Gyógypedagógusként bő évtizede 
tapasztalom, hogy két lélek között 
a legrövidebb út a művészet. Ami 

engem legközelebb vitt másokhoz, 
az a színjátszás – ezt egy amatőr 
társulatban gyakorlom. Ami leg-
közelebb vitt saját magamhoz, az 
az írás” – vallja magáról az öt éve 
Kőszegen élő alkotó.
Az Arcok és keresztek című kötete 
elbeszéléseket és verseket tartal-
maz, mindegyik emberi sorsokat 
mutat be. Adrienn sokat merít a 
munkájából. A könyv „annak a 

folyamatnak az eredménye, 
amikor is úgy döntöttem, hogy 
utánajárok, érdemes-e írással 
foglalkoznom”– mondta. 
Sinkó Adrienn most indult az 
irodalom kacskaringós út-
ján, számos elágazás vár rá. 
„Magházam mélyében a kó-
dom, erre születtem, / s min-
den utódom csírájába hitem 
belerejtem” – írja a már em-
lített versében. A kötet hát-
lapján Turbuly Lilla ajánlója 
olvasható, az illusztrációkat 
Szele Ágnes készítette. 

Tóthárpád F.

AKTU
ÁLIS
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Židanski školari pri kulturnom programu 

Adventski recital u Hrvatskom Židanu
Osnovne škole ke sudjeluju samo sa niži razredi 
na kratko vrime su nek dostale najzad samosta-
lan status. Židanski niži razredi pod peljanjem 
voditeljice škole Marije Szabó odjel su kiseške 
OŠ „József Beršek”. Direktori i učitelji ovih ma-
lih intitucija pravi su borci opstanka. Pedagoš-
ka metodika, razni predmetni, jezični i kulturni  
programi čvrsto su vezani za dicu za razvijanje 
njegovoga znanja i za njegov odgoj. Uza to čvrst 
kontakt držu prvenstveno s roditelji ali isto tako 
i svimi organizacijami ke podupiraju školsku na-
stavu. Ov trud se ali isplati. Kako? To smo vidili 
9-og decembra kada smo posjetili prvi „Advent-
ski recital” u židanskoj školi. Čisto adventska te-
plina nam se je sjajila iz dekoracije a kasnije iz 
dičjih oči, kako su naprik davali svoje naučene 
pjesmice. Poziv na naticanje primile su osnovne 

škole iz Bizonje, Koljnofa, Šopronhorpača i Četa-
ra. Domaćini su se s kratkimi izbrajalicami, pje-
smicami predstavili pod peljanjem Jadranke Toth. 
Dičji igrokaz „Medenjak” je okupljala, sastavila i 
zavježbala Kristina Pantoš Kovač. Ove predstave 
su znatiželjno s oduševljenjem poslušali mali i 
odrasli gosti, med kimi je bila Éva Szabó Kovács, 
direktorica OŠ „Beršek József„ iz Kisega, Agnjica 
Sarközi direktorica Dvojezične škole i čuvarnice iz 
Koljnofa, Štefan Krizmanich presjednik Hrvatske 
samouprave u Željeznoj županiji i Aniko Fucin 
Dorner pročelnica H. Židana. Pred nakinčenom 
jelvom su recitirali najprije učeniki 1-2 razreda, 
a kasnije su školari iz 3-4 razreda povidali svoje 
izabrane zimske pjesmice. Tročlani žiri – Terezi-
ja Dániel, Elizabeta Payrits i Marija F. Huljev – 
imao je i ov put težak posao ali rješenje se je 

ipak narodilo: Dobitniki 1-2. razreda 
nastali su: I. mjesto: Kinga Kuma-
novich (H. Židan), II. mjesto:Hanna 
Alasz (Unda) i Mia Major (H.Židan), 
III. mjesto: Hanna Horvath (Koljnof) 
i Patrik Kiss (Četar). Dobitniki 3-4. 
razreda su: I. mjesto: Andraš Kovač 
(H.Židan) i Kornelia Radich (Bizonja), 
II. mjesto: Mira Lokotar (H. Židan) i 
Marko Smatovich (Bizonja), III. mje-

sto: Iringo Feigl (Četar). Pozitivni uspjehi prvoga 
židanskoga naticanja neka batru organizatore na 
nastavljanje ove priredbe ...uz božićne koncerte, 
uživajmo i božićne pjesmice.
A kőszegi Bersek József Általános Iskola 
horvátzsidányi tagiskolája december 9-én 
horvát nyelvű ÷Adventi szavalóbemutatót” 
szervezett bezenyei, kópházi, undi, felsőcsa-
tári és természetesen helybeli 6-10 éves ta-
nulók részvételével. A csodaszép téli, adventi, 
karácsonyi versek közvetítéséért a tanulókat 
és felkészítő tanáraikat, a családias légkörért 
és mindenre kiterjedő szervezésért a helyi pe-
dagógusokat illeti köszönet.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Judit Rákóczi

Német nemzetiségi hírek
Rezitationswettbewerb
2016. november 24-én került megrendezés-
re a Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó 
Verseny Vas és Zala megyei fordulója Szombat-
helyen, a Nyugat-magyarországi Egyetemen.  
A Balog iskola tanulói sikerrel szerepeltek: 1. 
helyezett Po-
lyák Mer-
cédesz (2. 
a) és Unger 
Liza (8. a), 
4. helyezett 
B e r z s e n y i 
Laura (8. a) 
lett. Mind-
hárman to-
vábbjutottak 
a regionális döntőbe, amelyre Mosonmagyar-
óváron kerül majd sor. Felkészítőik: Horváthné 
Erdősi Szilvia, Ambrusné Kluk Andrea. Sok si-
kert és eredményes felkészülést kívánunk nekik! 

Volkskunde - Wettbewerb in der Beri Balog 
Grundschule
2016. december 14-én német  népismereti 
versenyre hívták Vas megye német nemzetiségi 
iskoláinak 4. és 5. osztályos tanulóit, akiknek az 
adventi és a karácsonyi ünnepkör jeles napjaiból 

és az ezekhez tartozó hagyományokból, szoká-
sokból kellett felkészülniük. A Szombathelyi 
Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános 
Iskolából, a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetisé-
gi Általános Iskolából és a Kőszegi Béri Balog 
Ádám Általános Iskolából összesen 10 csapat 
mérte össze tudását. 
A 3 fős csapatok egy előzetes feladatot kaptak. 
Az ünnepkörhöz tartozó egyik nevezetes napról 
kellett egy kis mesekönyvet készíteniük. A ver-
seny több fordulóból állt. Először egy feladat-
lapot töltöttek ki a diákok, amelyen játékos, de 
elgondolkodtató feladatot találtak. Ezután a 4. 
osztályosokat az informatika teremben izgal-
mas kvízjáték várta. Jó volt látni, hogy egy ko-
molyabb témához tartozó „játék” is lázba tudja 
hozni ezt a korosztályt. Az 5. osztályosok aka-
dályversenyen vettek részt. Játékos, interaktív 

feladatokon keresztül „megérezhették” a 
karácsonyt, hiszen karácsonyi fűszereket kellett 
illatról felismerniük, csokoládék ízét kitalálni-
uk, karácsonyi dalokat beazonosítaniuk. Két 
szokást próbálhattak ki maguk is: adott időre 
karácsonyfafüzért fűztek pattogatott kukoricából 
és a szilveszteri almahéjjósláshoz kellett minél 
hosszabb almahéjat hámozniuk. A német nem-
zetiséghez szintén köthető mézeskalácsot is ké-
szíthettek, és karácsonyi éneket tanulhattak.
Öröm volt látni, hogy mennyire élvezték ezt a 
nem hagyományos, rendkívül izgalmas vetélke-
dőt. Gratulálunk minden versenyzőnek és az őket 
felkészítő pedagógusoknak. Köszönet a Vas Me-
gyei Német Iskolaegyletnek és a Balog iskola né-
met nyelvi munkaközösségének a szervezésért. 

  Kőszegfalvi Ágnes NNÖ elnök

Alasz (Unda) i Mia Major (H.Židan), 

Židanski naticatelji s učiteljicami i sa žirijem



GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.  (A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel, illatos samponnal GYÖNGY      
tisztaságú lesz az autója.

• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, hanem teherautók számára is.

GYÖNGY AUTÓMOSÓ Nyitva: 06 – 22-Ig!

Női-, férfi-, gyermekfodrászat
Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják 

régi és új vendégeiket!
Báli és Alkalmi Frizurák

Kérjen telefonon időpontot. 
Nyitva: Hétfő – Péntek 8.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Wellness és klasszikus masszázsok
Farkas Zoltán 20/243-3711
Molnár Tünde 30/935-2682

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái

Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és 
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)

          NYITVA:

                     H–P: 8.00–17.00
                     Szo: 8.00–13.00

Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés: 
30/587-0032
KozmetikaI

szolgáltatások
Egyedi ajánlataink:
• Ránckezelés 
• Gyémántfejes arccsiszolás
• 3D szempillahosszabbítás
• Sminkek és gyantázás
H–P: 8.00–17.00; Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó 
munka közben.

Fodrász szalon

Kozmetika
szalon

Masszázs szalon

GYÖNGY ESPRESSO
Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják

a Kedves Vendégeket.

Pedikűr, manikűr szalon
Műkörömépítés, gél-lakkozás,              pedikűr, paraffinos kézápolás.

Kérjen 
időpontot!

Hüse Anita: 20/928 6146 • Kérjen időpontot!
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Szalagavató 
„Talán nincs is az ember életében 
még egy olyan esemény, amire 
ne várna annyira, mint a felnőtté 
válására. Arra, hogy végre önálló 
legyen, a jövője szabad döntéseitől 
függjön. A felnőtté válás azonban 
nem egyetlen pillanat műve, ha-
nem sok-sok hétköznap gondjaiból 
és tanulságaiból áll össze. Ennek a 
folyamatnak vannak jól elkülönít-
hető állomásai, mint például ez a 
szalagavató is”.
Ezekkel a gondolatokkal kezdte 
Szele Rezső a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium 12.d 
osztályának osztályfőnöke a sza-
lagavatói köszöntőjét. Az érkező 

szülők személyes üdvözlése után 
kezdődött az ünnepség, amely so-
rán az avatandó tanulók nevében 
Benkő Ágnes, Takács Alexander 
és Nagy Gergő szavalatokkal, 
Turáni Anett hangszeres zenével, 
majd az egész évfolyam közös 
énekléssel köszöntötte vendégei-
ket. Ez után Oroszné Kupi Teréz 
a 12.a osztályfőnöke, Tóthné Kupi 
Krisztina a 12.c osztályfőnöke és 
Szele Rezső a 12.d osztályfőnö-
ke feltűzték a szalagokat. Idén is, 
a tavalyi alkalomhoz hasonlóan 
80 végzős tanuló kapta meg a 
ballagás és az érettségi vizsgák 
közeledtét is jelző hagyományos 
kék színű szalagot. Ünnepélyes, 
ám fiatalosan vidám keretek kö-
zött zajlott az ünnepély. A prog-

Feltűzték a szalagokat

ram a Béri Balog Ádám Általá-
nos Iskola bálteremmé alakított 
sportcsarnokában folytatódott. 19 
órakor a végzősök a szüleikkel 
keringőt táncolva nyitották meg 
a szalagavatói bált, amelyen az 

erre az alkalomra készült – osz-
tályonként más – koreográfiával, 
tánctudásukat is bemutatták. A 
jó hangulatot megalapozó zenét 
a Kvarc együttes szolgáltatta a 23 
órás bálzárásig.

A Kőszegi Evangélikus Szakgim-
názium, Szak középiskola és Kol-
légium az intézmény fennállása 
óta 117. szalagavató ünnepélyét 
2016. december 2-án tartották 
két helyszínen. A diákok életében 
mérföldkőnek számító szalagokat 
a Jurisics-vár lovagtermében tűzték 
fel. Az ünnepség narrátori szerepét 

Kontics Gréta 10.A osztályos tanuló 
vállalta magára. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház Nevelési és 
Oktatási Osztálya köszöntő levelét 
Rákos Eszter tanárnő olvasta fel. A 
szalagtűző ünnepségen dr. Szárnyas 
István, a 12.A osztály osztályfőnöke 
köszöntötte a diákokat és hozzá-
tartozókat. A végzős évfolyam 80 
tanulója nevében a gondolatait 

megosztotta Palej Anett 12.B osz-
tályos tanuló. Igét hirdetett, és a 
tanulókat megáldotta Kalincsák 
Balázsné Varga Katalin iskolalel-
kész. A szalagavató bált a Béri Ba-
log Ádám Általános Iskola tornater-
mében tartották meg. A végzősök 
egy jól megkomponált nyitótáncot 
mutattak be, amelyre a diákokat 

felkészítette Kovátsné Kemenes 
Andrea. Önmagukról készített fil-
met vetített a 12.A és 12.B osztály. 
Rákóczi Krisztián 12.A osztályos 
tanuló az Edda együttes „A kör kö-
zepén állok” című dalával szórakoz-
tatta a közönséget. A műsorok után 
jó hangulatú, önfeledt ünnepléssel, 
tánccal töltötték el az időt a szülők, 
a diákok, a tanárok és a vendégek.

Tabuk nélkül
Sűrű programmal indította a 2017-
es évét a Felsőbbfokú Tanulmányok 
Intézete. A KRAFT Központ ösztön-
díjasai január 10-én ismertették 
kutatási eredményeiket a nagykö-
zönség előtt. Az eseményre a Pan-
non Városok Szövetsége tagjainak 
polgármesterei és egyéb vezető 
döntéshozói is meghívást kaptak 
Gaál Zoltán központvezetőtől. A hét 
ösztöndíjas előadásaiban szó esett 
a település fejlesztés feladatairól 
különös tekintettel a Pannon Város 
Szövetségének tagjaira, vagy arról, 
hogy az Európa Kulturális Fővárosa 
projekt kapcsán, miként lehet a 
fenntartható üzleti modelleket, a 
fenntarthatóság társadalmi vetü-
letét – helyi lakosság, helyi társa-
dalom, kiemelten a fiatal generáció 
és a diákok bevonásával – városi 
látnivalókban és szolgáltatásokban 
fejleszteni.

2017. január 17-18-án New-York-
ban, Bogyay Katalin Magyarország 
ENSZ Nagykövete által az 1956-os 
Forradalom 60. évfordulója alkal-
mából szervezett nemzetközi kon-
ferencián vettek részt a Felsőbbfokú 
Tanulmányok Intézetének vezető 
munkatársai Miszlivetz Ferenc pro-
fesszor vezetésével. 
Január 20-21-én a fenntartható-
ságról vitáztak „tabuk nélkül” az 
FTI kutatói és a meghívott szakem-
berek. A Kerekes Sándor profesz-
szor vezette konferencia célja nem 
elsősorban a konszenzus keresése, 
hanem a fenntarthatósághoz kap-
csolódó kritikus gondolatok integ-
rálása volt. Az erény- és a haszon-
ökonómia összevetése mellett szó 
volt az emberiség ökológiai lábnyo-
ma mellett az ún. „égi lábnyomról”, 
ami azt a kérdést feszegette, hogy 
milyen viszonyban áll egymással a 
boldogság és a gazdaság, vagy a 
fenntarthatóság és a klímaváltozás.

NSZ 

Huber László 
po lgármes te r 
s z e m é l y e s e n 
k ö s z ö n t ö t t e 
Nagy Imréné  
Hegedűs Má-
ria Teréziát 90. 
születésnapja 
alkalmából  az 
E v a n g é l i k u s 
Szeretetotthon-
ban.

Köszöntés
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Templomaink állapotáról
A Jézus Szíve-templom tetőfelújí-
tása egyik legfontosabb feladatunk, 
mert a beázások miatt a felújított 
belső festés vakolat potyog. Már 
9 éve próbálom megoldani ezt a 
problémát, de az ide érkezésem 
elején megakadályozta az üveg-
ablakok életveszélyes állapota, 
s ezeket kellett újra ólmozni, és 
megmenteni az utókornak, ezért 
maradt el a tetővel való foglalkozás. 
A felmérés után derült ki milyen 
óriási (kb. 200 millió) összegre van 
szükség a tető felújításához. Mosta-
nában készült el újra a költségvetés 
és a dokumentáció, mely beadásra 
került a Nemzetgazdasági Miniszté-
riumhoz. A pályázat pozitív elbírá-
lásától függ a munka elkezdése. Az 
elmúlt évben felújításra került a vil-
lamos padfűtés, továbbá szintén a 
Jézus Szíve-templomban a torony-
óra digitális vezérlése, valamint a 
harangok javítása vált szükségessé, 
amelyeknek összköltsége megköze-
lítette a 2 000 000 Ft-ot.

A Szent Jakab-templom ablaka-
inak felújítása tavaly befejeződött, 
melynek költsége meghaladta a 
21 000 000 Ft-ot. Ehhez kaptunk 
segítséget a Szombathelyi Püspök-
ségtől, nagyobb összeget kaptunk 

Juhász Ferenc egykori bencés di-
áktól – akinek szívügye a templom 
külső felújítása –, valamint a hívek 
adománya – mely megközelítette a 
3 500 000 Ft-ot –, tette lehetővé 
a munka elvégzését. Természetesen 
minden adományt, melyet felaján-
lottak ezúton is hálásan köszönünk. 
A templom kitakarítása után – re-
ményeink szerint húsvétot követő-
en – már ott tudjuk tartani a szent-
miséket.  

A Szent Imre-templomban jelen-
leg a sekrestyében WC kialakítása 
van folyamatban, melyet a Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
is támogat adománnyal. 

A Kőszegi Plébániához tartozó 
fíliáknál is voltak 2016. évben fel-
újítások – beruházások az alábbiak 
szerint.

A Kőszegdoroszlói templomnál 
célunk teljes felújítás kívül és belül, 
melyet már 2014-ben elkezdtünk. A 
pályázatunk beadását megelőzően 
több különböző kutatások, szakvéle-
mények, felmérések, költségvetések 
elkészíttetésére volt szükség. Ezen 
felül további munkálatokat végez-
tettünk a templomban, például 

fel lett újítva a főoltár a szobrokkal 
együtt, valamint új tabernákulum 
ajtó is készült. Fel lett újítva még a 
Mária-szobor és a Jézus Szíve-szobor 
tartóikkal együtt. Az ősz folyamán 
készült el a felszíni- valamint a ta-
lajvíz elvezetése a templom környé-
kéről. Mindezekhez különféle szakte-
rületek engedélyére volt szükség (pl. 
vízügy, katasztrófavédelem, felmérés 
és tervezés). Mindezek együttes ki-
adása megközelítette a 8 000 000 
Ft-ot. A tavaszi munkák  folytatásá-
hoz rendelkezésünkre áll az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, valamint 
a Szombathelyi Püspökség támogató 
összege, amely természetesen nem 
fedezi a teljes felújítást. Ezért további 
támogatásra van szükségünk a mun-
kák befejezéséhez.

A Cáki templom külső felújítása 
már korábban megtörtént, de még 
szükséges a falak belső összevar-
rása, ami maga után vonja a falak 
helyreállítását, (vakolás, festés) 
továbbá az ablakok kicserélése, 
amelyre pályázatot nyújtottunk be.  

Velem Szent Vid-kápolna torony-
sisak javítása is szükségessé vált, 
melyre pályázatot nyújtottunk be. 

Kőszegfalván a harangszív eltö-
rött, melynek javítása szintén meg-
történt tavaly.

A Kőszegi Plébániához tartozó 
templomokon, kápolnákon, ingat-
lanokon állandó károk keletkeznek, 
melyeknek javítása folyamatosan 
sok kiadást jelent az Egyházköz-
ség részére. A templomok nagyobb 
felújításához sohasem elegendő-
ek az egyházközségi hozzájárulás 
adományai, azokat mindig külön 
adományokból és pályázatok segít-
ségével tudjuk csak megvalósítani.

Harangozó Vilmos
      plébános

Sartoris Szeretetszolgálat
A Sartoris Szeretetszolgálat 2009. 
szeptember 1-jén kezdte meg 
működését nemescsói székhellyel. 
Intézményünk 22 településen, így 
többek között Kőszegen és a Kő-
szeg környéki településeken végzi 
a házi segítségnyújtás illetve szo-

ciális étkeztetés szolgálatát. Cákon 
és Kőszegdoroszlón falugondnoki 
szolgálatot látunk el.
Az intézmény tevékenységének 
legfőbb célja, hogy segítsük azo-
kat, akik már nem tudják magukat 
teljesen ellátni, hogy minél később 

kelljen idősek otthonába jelentkez-
niük. Azt szeretnénk, hogy amíg 
csak lehet, az idős emberek napja-
ikat a saját otthonukba tölthessék 
gondozónőink segítségével. Gondo-
zónőink, illetve munkatársaink segí-
tenek a személyes ápolásban, ezen-
túl a legfontosabb, hogy igyekszünk 
gondozottjaink lelki rezdüléseikre is 
odafigyelni, így ha valakinek beszél-

getésre van szüksége magányában, 
tapasztalatunk szerint jól esik, ha 
számíthat valakire, aki naponként 
kinyitja lakása ajtaját.
Intézményünk életének fontos állo-
mása az idei esztendő. 2017. január 
1-től feladatellátási szerződés kere-
tében végezzük a házi segítségnyúj-
tás és a szociális étkeztetés szolgá-
latát a következő településeken; 
Gyöngyösfalu, Lukácsháza, Kőszeg-
doroszló, Kőszegszerdahely, Cák, 
Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty. 
Ezúton is szeretném intézményünk 
minden dolgozója nevében megkö-
szönni a bizalmat, hogy a Sartoris 
Szeretetszolgálatot választották, 
hogy ezt a nem könnyű, de elen-
gedhetetlenül fontos feladatot el-
végezzük. 
Amennyiben Önnek is szüksége van 
szolgálatunkra, keressen minket 
(tel: 20/931-1715), hogy minél 
hamarabb segítségére  lehessünk! 

Kalincsák Balázs lelkész

Reformáció
2017. év a reformáció 500. év-
fordulója. Luther Márton 1517-
ben szegezte ki a wittenbergi 
vártemplom kapujára az egy-
ház megújítására vonatkozó 95 
tételét. A jubileumi év kapcsán 
reformációi helyszíneit járja egy 
kamion. Február 3-án a vár 
előtti parkolóban tekinthetjük 
meg a kamiont, majd Február 
4 – 5-én Sopronban az evangé-
likus gimnázium előtti Széchenyi 
téren. A kamion interaktív kiállí-
tását mindkét helyszínen gazdag 
program is kíséri az evangélikus 
templomokban, a sárvári Ná-
dasdy-várban illetve a Soproni 
Evangélikus Líceumban.
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Megemlékező szentmise
A deutschlansbergi buszbaleset áldozataiért 
január 24-én, kedden 18 órakor a Jézus Szíve 
Plébániatemplomban szentmisét mutatnak be. 
Az elmúlt 18 évben a katolikus egyház mindig 
megtartotta a megemlékező szentmisét. A busz-

baleset a gimnáziumot is gyászba borította, el-
készült a járdáról is látható emlékmű, ahol idén 
is, január 24-én 16 órakor néma megemléke-
zést tartanak. Az égő gyertyák mellett mindenki 
emlékezhet az áldozatokra.  

Adományok
 
A Jézus Szíve-templom tető felújítására január 
második hetében hat személy összesen 248 000 
Ft-ot adományozott. A Jó Isten fizesse meg az 
adakozóknak. Minden jó szándékú embert kér-
nek, hogy adományaival segítse a beázás meg-
szüntetését, a tetőzet felújítását! 

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Gyöngyösfalu:  Varga Csaba és Péteri Geor-
gina lánya Izabella Anna. Kőszeg: Tonházi 
András és Debrei Ildikó Mária lánya Emili; 
Kovács Ádám és Czuczi Alida fia Áron; Vajda 
Krisztián és Palkó Martina fia Levente Krisz-
tián; Pradalits István és Gludovátz Kriszti-
na fia Levente; Tóth József Levente és Vigh 
Csilla lánya Izabell; Baranyai Zsolt és Tóth 
Helga lánya Hanna Szonja. Lukácsháza: 
Drenovácz György és Kiss Andrea Debóra 
lánya Luca.

HÁZASSÁG: Szikszai Tünde – Tajmel Csaba

HALÁLOZÁS: Sáli Pál, Molnár Lászlóné 
szül: Kiss Erzsébet, Méhes Lajosné szül: 
Lipovics Erzsébet, Barabás Erzsébet szül: 
Balika Erzsébet, Legáth János, Zsigmond 
Andorné szül: Fiedler Anna, Mersich Máténé 
szül: Horváth Matild.            

Statisztika
2016-ban az élve születések száma: Kőszeg, 
Ólmod, Horvátzsidány, Peresznye, Kiszsidány: 
122 fő, ebből fiú 68, lány 54. Kőszegen össze-
sen 106 gyermek született, ebből 60 fiú és 46 
lány. Horvátzsidányban a születések száma 11 
fő, ebből hat fiú és öt lány. Peresznyén két fiú és 
három lány született. Ólmod és Kiszsidány: nem 
született gyermek.
Lukácsháza: 2 fiú, 4 lány • Gyöngyösfalu: 2 fiú, 
5 lány • Pusztacsó: 1 fiú, 1 lány • Nemescsóban 
és Kőszegpatyon nem született gyermek.

•
Az elmúlt évben 73 pár kötött házasságot Kő-
szegen, ebből öt esküvőt a házasságkötő termen 
kívül tartottak. A városban 59 személy halálese-
tének anyakönyvezése történt meg.  

 

Egységért 
Január 15 – 20. között 
tartottuk Kőszegen az idei 
ökumenikus imahetet.  Va-
sárnap, hétfőn és kedden 
este a Jézus Szíve Plébá-
niatemplomban protestáns 
igehirdetők szolgálatával, 
szerda, csütörtök, pénteken 
az evangélikus templom-
ban római katolikus igehir-
detők szolgálatával gyüle-
keztünk össze, hogy a keresztények egységéért 
imádkozzunk. Az imahét vasárnapi nyitóalkal-
mán a római katolikusok és evangélikusok közös 
kórusa is énekelt zenei kísérettel, a pénteki záró 
alkalom pedig ifjúsági istentisztelet volt. 
Az ökumenikus imahét idei témáját a refor-
máció elindulásának 500. évfordulója kapcsán 
a németországi keresztények állították össze. 
Ennek legfőbb üzenete a megbékélés ajándéka 
és annak lehetősége volt, ahogyan Pál apostol 
írja a korinthusiaknak: mert Krisztus szeretete 
szorongat minket és ez arra indít bennünket, 
hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. Min-
den estén a bevezető bűnbánati imádságban 
ezt fogalmaztuk meg, amit aztán a záró ifjúsági 
istentiszteleten meg is jelenítettek a fiatalok egy 
bennünket egymástól elválasztó falat építve, 
melynek minden egyes építőelemére egy-egy 
bűnünk került. Az istentisztelet záró részében 
aztán ebből a falból egy kereszt formálódott, 

melynek tövébe helyeztük el – kis papírlapok-
ra írva – azokat a vétkeinket és fájdalmainkat, 
amelyektől szeretnénk megszabadulni.  
Az idei imahét perselypénzét városunk Kálvária 
utcai szociális otthonában lakók számára aján-
lottuk fel.                                                                                 

Baranyay Csaba lelkész
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Könyvtári hírek
A szolgáltatások díjainak változásáról a könyvtár honlapján (www.koszeg-
konyvtar.hu) tájékozódhatnak a könyvtárunkról menüpontban található 
díjszabás cím alatt.
Az Unaloműző, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap 1-3. számai hoz-
záférhetők a gyermekrészlegben, illetve letölthetők az intézmény honlap-
járól. Megfejtési határidő: február 25. Az eddig megjelent rejtvényla-
pok együttes megfejtésével utoljára még csatlakozhatnak a versenyhez az 
érdeklődő 2-4. osztályosok. 

RENDEZVÉNY: 
Január 25. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Január 26. (csütörtök) 15.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Heltai Jenő 
Kiskirályok című műve.
Február 3. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Elolvasandó: John 
Green: Csillagainkban a hiba
Február 6. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten), Kézi-
munka-kör (a 2. emeleten)

Programajánló
Január 27. Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete tiszt-

újító közgyűlés
Január 28.   Balog Szülői Munkaközösség Bál – Balog Iskola 

Sportcsarnok  
Január 28. Horvát Bál – Jurisics-vár lovagterem
Február 2.  I. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny
Február 2.  17.00 – Az Év Természetfotósa 2016 fotókiállítás 

megnyitója Potyó Imre természetfotós előadásával a 
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.

Február 4.  I. Páratlan Párlatnap – Jurisics-vár
Február 6.    Kreatív nyelvtanulás könyvbemutató – Jurisics-vár
Február 7.    Bíró Sándor kiállításának megnyitója – Jurisics-vár 

lovagterem
Február 11. IPA Bál – Csikar Csárda   
Február 11. Egyházi Bál – Balog Iskola étkezde
Február 11. Iparos Bál – Jurisics-vár lovagterem
Február 16. Városi Véradás – KÖSZHÁZ
Február 17. Gimnáziumi Ifjúsági Bál – Dr. Nagy László EGYMI       
Február 18. Sváb Bál – Jurisics-vár lovagterem
Február 18. Fúvós Farsang – Balog Iskola tornaterme
Február 21. Gyerekszínházi Bérlet – Rigócsőr király – Jurisics-vár 

lovagterem
Február 25. Concordia Bál – Jurisics-vár lovagterem

Jurisics-vár – élmény vár
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház éves kedvezményes bérle-
tet bocsát ki a kőszegi lakosoknak, illetve a város oktatási intézményeiben 
tanuló diákoknak a Jurisics-várba! Cél, hogy a VÁR még inkább legyen a 
kőszegieké, bármikor a nyitva tartási időben megtekinthessék az aktuális 
kiállításokat, vagy egyszerűen találkozási pontként szolgáljon. A Vár-kár-
tyát kiváltók pl. 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg „A magyar tör-
ténelem 3D-ben”  című filmet.

Egyházközség bálja
Az egyházközség farsangi bált szervez, amely február 11-én a Béri Balog 
Ádám Iskola ebédlőjében. Támogatói jegy a plébánián és a sekrestyében 
vásárolható ezer forintos árban, a belépőjegy ára 2000 Ft. A rendezvény 
célja a templomba járó emberek közösségének az erősítése egy jó han-
gulatú program keretén belül. A bevételből származó – kiadások utáni – 
pénzösszeget a Jézus Szíve-templom tetőfelújítására fordítják. 

I. Páratlan Párlatnap
Új rendezvény meghonosításán fáradozik a művelődési központ, 
melynek témája az égetett szesz, a párlat vagy pálinka. A turisztikai 
szezonon kívül, de az év eleji csendet megtörve indul a rendezvény. 
Február 4-én szombaton kezdődnek a Jurisics-vár udvarán a pálin-
kakóstolók, a vár belső termeiben a történelmi és a „szesz-szakmai 
előadások”, mindezek mellett kínálnak gasztronómiai csemegéket is. 
Pócza Zoltán igazgató és egyben ötletgazda a rendezvény megvaló-
sításának több összetevőjéről beszélt. Motiváló tényező a történelmi 
előzmény, amelyről Gyulán, az ottani pálinkamanufaktúra mesterétől 
hallott először. Eszerint az országban a kőszegi vár volt az egyik első 
hely, ahol párlatot, pálinkát, „égetett bort” készítettek. A Városok Falvak 
Szövetsége elnöke, Halász János is javasolta, hogy egyszer a szövetség 
tagjai is ismerkedhessenek meg ezzel a történettel, célként fogalmazó-
dott meg, hogy versenyezzenek a szövetség településeinek nedűi. Ilon 
Gábor régész adta át Holl Imre tanulmányát, amely a Jurisics-várban a 
60-as években végzett kutatások során feltárt desztilláló berendezést 
mutatja be. Ezzel készíthettek égetett bort a várban 500 évvel ezelőtt. 
Azóta elkészült az eredeti berendezés másolata. „Reméljük, iható nedű 
lesz a jóféle helyi fehérbor égetéséből” – fűzte hozzá az ötletgazda.
Február 2-án lesz az I. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny, melyre várják 
a jelentkezéseket.

Versenyfelhívás
Az I. Kőszegi Pálinka és Párlatversenyre nevezni lehet többféle párlat-
tal. A bírálat a Versenyszabályzatban rögzítettek szerint történik, amely 
a Jurisics-vár Művelődési Központ ás Várszínházban tekinthető meg, 
kérésre postai vagy elektronikus úton is eljuttatják az indulni szándé-
kozóknak. Interneten elérhető: www.koszeg.hu. A versenytételek át-
vétele a 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. szám alatt történik 2017. január 
30-án és 31-én 10.00 és 16.00 óra között.
A nevezési lap a verseny szakmai vezetőjével,  Rátz Mónika 
pálinkamesterrel (tel: 30/4295564) történő egyeztetést követően vehe-
tő át, de kérésre elektronikus úton is igényelhető (jurisics@koszeg.hu).
Az eredmények kihirdetésére, valamint a díjak átadására a kőszegi I. 
Páratlan Párlatnap keretében kerül sor 2017. február 4-én.
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A madáretetésről
A tél közeledtével a hazánk terü-
letén fészkelő madarak egy része 
melegebb éghajlatú tájakra vonul, 
sokuk azonban itt mar ad, mint pl. 
a cinkék, a tengelic, a meggyvá-
gó. Hozzájuk csatlakoznak tőlünk 
északabbra költő fajok állományai, 
téli madárvendégeink (pl. a fenyő-
rigó). Ebben az időszakban etetők 
létesítésével segíthetjük 
a szűkös táplálékviszo-
nyok közé került ma-
dárvilágot. 
Az eleséget az első fa-
gyok beköszöntétől azok 
megszűnéséig érdemes 
kihelyezni. Különösen 
fontos, hogy az etetési 
időszakban folyamato-
san biztosítsuk a táp-
lálékot! A leginkább 
bevált téli madárelesé-
gek az olajos magvak 
(pl. napraforgó), az állati zsiradék 
(pl. cinkegolyó) és a gyümölcs (pl. 
alma), célszerű ezeket együtt kínál-
ni. Soha ne helyezzünk ki kenyeret, 
mert a napokig megmaradó, idő-

közben erjedésnek indult pékáru 
elfogyasztása a madarak pusztulá-
sához vezethet. Amennyiben lehet-
séges, a madáretető mellett mű-
ködtessünk itatót, madárfürdőt is. 
Az etetőt védeni kell a madarakra 
veszélyt jelentő házimacskától!
Az etetők színes kavalkádja, a ma-
darak testközelből történő megfi-

gyelése magával ragadó élményt, 
élvezetes kikapcsolódást kínál ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

Harsányi Krisztián
Fotó: K.Z.

IPA bál
IPA/Nemzetközi Rendőr Szövetség 
Kőszegi Csoportja február 11-én a 
Csikar Csárdában rendezi meg a ju-
bileumi, 25. IPA-bált. Az elsőt 1992. 
február 22-én tartották az egykori 
Gesztenyés Étteremben.  Az akkori 
rendezvény a nemzetközi kapcsola-
tok kiépítését szolgálta, a mostani a 
baráti szálak erősítését célozza meg. 
Jó remény van erre, hiszen a kősze-

gi csoport 2015-ben ünnepelte a 
megalakulásuk 25. évfordulóját. A 
kőszegiek a vaihingeni kapcsolatok 
kiépítésében, működtetésében je-
lentős szerepet vállaltak. Az alapító 
és funkciónáló elnök dr. Jónás Zsig-
mond kívánsága, hogy a régi báli 
vendégek is tiszteljék meg jelen-
létükkel a hagyományt ápoló ren-
dezvényt. A belépőjegyekről, a bál 
programjáról az egyesület vezető-
sége – Tóth György, Horváth Ferenc, 
Garami Sándor – ad információt. 

Párkereső
A Valentin-naphoz kapcsolódva feb-
ruár 11-én 10 órakor az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület irodája elől 
indul a Párkereső túra. A mintegy 
14 km hosszú út mottója: „Amerre 
a szívünk visz”, így csak az indulás 
időpontjában lesz nyilvános az útvo-
nal. Annyi bizonyos, hogy a túra Láng 
Pincészetben fejeződik be. Párban 

élőket, barátokat és barátnőket, vagy 
éppen egyedülállókat is várnak a sa-
játságos napra, amelyet ezúttal ötö-
dik alkalommal rendeznek meg, és  
mostanra már egy bejáratott prog-
ramként funkciónál. A program jel-
legéből adódik, hogy barátokat vagy 
majdani túratársakat lehet megis-
merni. Mindenkit szeretettel várnak 
ezen a szombaton, különösen azt a 
házaspárt is, akik egy ilyen alkalom-
mal indultak el a közös útjukon.      

Balog bál
A Balog iskola Szülői Munkaközös-
sége és nevelőtestülete szeretettel 
meghívja Önt és kedves ismerőseit 
január 28-án 19 órakor a torna-
csarnokban kezdődő iskolai bálra. 
Süti és bólékostolóvál várják a ven-
dégeket. Belépőjegyeket az iskola 

Művészeti szemle
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2017-ben is megrendezi 
a hagyományos Művészeti Szemlét a kőszegi és városkörnyéki általános-
és középiskolai tanulók részére. A művészeti szemlére olyan gyermekek 
és csoportok jelentkezését tudják elfogadni, akik Kőszeg és környéke 
iskoláiban tanulnak, illetve csoportok esetén oda bejegyzett székhellyel 
rendelkeznek. A Művészeti Szemlére azokat a gyerekeket várják, 
akik az iskolánként megrendezett elődöntőkön a legjobban sze-
repeltek. Nevezési határidő: 2017. február 23. 
Nevezni az iskolánként megadott keretszámokon belül, a KIKÜLDÖTT 
nevezési lapon lehet. Egy produkció maximális időtartama 5 perc! A 
Művészeti Szemlét 2017. március 15-én a legjobb produkciókból össze-
állított ünnepi gálaműsor zárja.

Klimakonferencia
Hét szervezet, intézmény 2017. április 22-én rendezi meg a 9. Szőlő és 
Klíma Konferenciát. Helyszín: Kőszeg, Zwinger (Öregtorony, Chernel utca 
16.) Várják a jelentkezéseket előadások tartására vagy a témák iránt érdek-
lődőket részvételre. Jelentkezés vagy érdeklődés: a szolo.es.klima.koszeg@
gmail.com címre az összefoglaló elküldésével, legkésőbb  2017. február 
24-ig. Az e-mail tárgya „SZŐLŐ ÉS KLÍMA KONFERENCIA” legyen!

Iparos bál
Február 11-én, szombaton 19 
órai kezdettel a Jurisics-vár lovag-
termében tartják a kőszegi Iparos 
Bált. Kapunyitás a kezdés előtt 
fél órával. A svédasztalos menü-
vel az Alpokalja Étterem várja a 
Kedves Vendégeket. Az éjszakai 

Horgászok figyelem
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület tagjai a fogási naplókat 2017. február 
28-ig adhatják le igazolt módon. Mindez kizárólag a fogadóórákon lehet-
séges a Tűzoltóság klubhelyiségében, ahol február végéig minden szerdán 
17.00 – 19.00 óra között várják a horgászokat.
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2016 évről szóló beszámoló közgyű-
lését 2017. február 26-án 08.30 órakor tartja Kőszeg, Rómer Flóris u. 
8. szám alatt.   

szórakozáshoz a hangulatos zenét 
a ZENEZOLI-DUÓ szolgáltatja.  A 
Genius Rock and Roll Egyesület 
táncosai látványos produkciót mu-
tatnak be. 
Asztalfoglalás miatt érdeklődni le-
het: Kiss Péter (Tel: 30/937-6264) 
vagy a Kőszegi Tüzép Kft. (Tel: 
94/561-512).
Garantált a jó hangulat!

igazgatóhelyettesi irodájában lehet 
vásárolni. (94/360-055) A belépő-
jegy ára 1500 Ft, hidegtál fogyasz-
tásával: 2500 Ft. A támogató jegye-
ket 500 Ft-ért lehet megvásárolni. 
A bevételt a szülői munkaközösség a 
tornaterem felújítására fordítja.  
(Adója 1%-ával támogassa „A KŐ-
SZEGI BALOG ISKOLÁÉRT” Alapít-
ványt. Adószám: 18886975-1-18)

TÁRSKERESÉS: Békés, mosolygós újesztendőt kívánok a Höl-
gyeknek! Magamnak, hogy megtaláljam én is a jólelkű asz-
szonyt. 165cm/68 éves sikeres vállalkozó vagyok. Ha Ön is 
szeretne egy barátot, egy társat egy életvidám férfi személyé-
ben, akkor kérem, írjon nekem levelet „Kőszeg és Vidéke – sok 
kirándulás” jeligére, és küldje el a következő címre.  Jurisics-vár 
Művelődési Központ, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. 
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Jókedvű kocogók

Kőszegen, az Óév búcsúztatásához hozzá tartozik a mindig jó hangulatú 
szilveszteri kocogás. A szervező és a kereteket biztosító Jurisics-vár idén 
is fogadta a jelmezbe öltözött futás és sportkedvelőket. A vár udvarán 
Huber László polgármester pezsgősüveg dugójának kilövésével indította 
útjára a mezőnyt. A résztvevők között szép számban képviseltették ma-
gukat a tűzoltók, az ökölvívók és az SOS-Gyermekfalu fiataljai. Utóbbiak 
csoportos jelmeze, a százlábú, nem versenyfutásra készült, de az évbú-
csúztató futásnak amúgy sem ez a célja. Annál inkább a jókedv, az esti, 
éjszakai szórakozás hangulatának megalapozása. A táv nem volt hosszú 
és megerőltető, a fotózás kedvéért a Fő téren pihenőt is közbeiktattak, de 
arra mindenképp megfelelt, hogy a célban jól essen az Újév köszöntésére 
elkortyolgatott pezsgő.
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Labdarúgás: Szezonzáró vereség
A 13. fordulóban a pálya használhatatlansága miatt elhalasztott Király 
SzE elleni találkozóval zárta a bajnokság őszi szezonját a Kőszegi FC. So-
kat jelentett volna egy esetleges pontszerzés, netán győzelem. Jól is indult 
a mérkőzés: a 29. percben Molnár Csaba vezetéshez juttatta a kőszegie-
ket. A házigazda a félidő hajrájában egyenlített, aztán a 71-dik percig lőtt 
újabb két góllal lényegében eldöntötte a találkozót. Réti találata az utolsó 
percekben már későn jött.
A csapat az első kört a 14. helyen zárta a 16 csapatos bajnokságban. 
Védekezését nagy kritika nem érheti: a kapott 28 gólnál 8 csapat is többet 
könyvelhetett el. (Például a Jánosháza 29 kapott góllal a 7. helyen telel.) 
Kettőnél nagyobb különbséggel csak a listavezető és az őszi ezüstérmes 
győzte le a KFC-t. A támadások hatékonysága terén rosszabb a helyzet. A 
13 találatnál csak az utolsó helyezett lőtt kevesebbet, a többiek minimum 
öttel előrébb tartanak. A házi góllövő lista 3. helyezettjei egy-egy találatot 
jegyeznek csupán. Az őszi sorozatban 24-en léptek pályára. Táncsics And-
rás és Varga Benjamin valamennyi mérkőzésen kezdőként jutott szóhoz. 
Molnár Zoltán 5, Varga Benjamin 3 gólt ért el. Figyelmeztető lapból 36 
volt a termés. Legszorgalmasabban Molnár Zoltán gyűjtögette a sárga 
kártyákat. Hétszer mutatták fel neki. Marti Christopher, Molnár Csaba és 
Toldi Sándor jutott a kiállítás sorsára. Utóbbi kétszer mehetett korábban 
zuhanyozni.

Eredmény: 13. forduló SZoESE-Kőszegi  FC 3:2 (1:1) gólok: Molnár 
Cs., Réti.
Tabella: 14. Kőszegi FC 15 mérkőzés/3 gy/ 2 d/ 10 v/ 13:28/ 11 
pont. Góllövők: Molnár Zoltán 5, Varga 3, Fehér, Molnár Csaba, Máthé, 
Réti, Őri 1-1. Sárga lap: Molnár Zoltán 7, Gőcze 4, Marti Christopher, 
Máthé, Toldi, Varga, Őri 3-3, Biegner 2, Fehér, Keresztes, Major, Rácz, 
Sándor, Táncsics 1-1. Piros lap:  Toldi 2, Marti Christopher, Molnár 
Csaba 1-1.

Teke: Kozmor a bajnok 
A kőszegi tekesport jelentős sikerét 
érte le Kozmor László, aki az 55- 65 
év közöttiek országos szenior döntő-
jén Magyar Bajnok lett. A döntőnek 
a budapesti BKV Előre pálya adott 
otthont. Kozmor a 4x30 vegyes gu-
rításos versenyen végig egyenletesen 
teljesített, de telizésben sokan értek 
el jobb eredményt nála. Tarolásban 
viszont ezen a napon senki sem tud-
ta felvenni vele a versenyt. A 32 fős 
mezőnyben egyedüliként jutott 200 

fa fölé, így megérdemelten vehette át a korosztály Magyar Bajnokának 
járó aranyérmet. 

Eredménye: 1951-1961-es korosztály Magyar Bajnok Kozmor László 
553 fa (tarolás 349, teli 204) 

Jól zárta a 2016-ot és remekül kezdte a 2017-et a Kőszegi SE megyei 
bajnokságban szereplő tekecsapata. Az évzáró fordulóban a Horváth-
Gravitáció II-tőt fektették jó fával, magabiztosan kétvállra. Három találaton 
múlt, hogy nem sikerült 0-ra nyerni a találkozót. Az évnyitón Szentgotthár-
don a házigazda 2638 fáig jutott, mégsem volt elég a remek napot kifogó 
kőszegiek ellen. Horváth Zoltán, Polgár Gyöngyi és Kozmor László nagyon 
magas fával gyűjtötték be az egyéni pontot, ami döntőnek bizonyult. A 
KSE a két újabb győzelemmel a megyei bajnokságban, két teljes kör után, 
két pont előnnyel élre állt. Hátra nem dőlhetnek mert az ötödik helyezett 
is csak négy pont hátrányban van. Csak a 6-7. helyezett szakadt le kissé. 

Eredmény: 13. forduló: Kőszegi SE-Horváth Gravitáció TKSE II. 7:1 
(9:3, 2481:2303), Horváth 410, Németh 439, Kovács 392, Sárkö-
zi Z. 417, Guttmann 394, Kozmor 394, 14. forduló: Thermalpark-
Szentgotthárdi VSE-Kőszegi SE 3:5 (4:8, 2638:2666), Horváth 483, 
Kovács 396, Pesti 410, Polgár Gyöngyi 464, Németh 410,Kozmor 473. 
(vastagítva a pontszerzők),

Teremfoci a Balog iskolában

Sokéves hagyománya van a Balog iskola testnevelői által rendezett, dec-
emberi teremfoci tornának, a Cáki Csikó Csárda Kupának. 12 csapat há-
rom csoportban kezdte meg a sorozatot. A csoportok első két helyezettje 
jutott a középszakaszba. A sorsolásnál a csoportgyőzteseket a második 
helyezettekkel párosították. A győztesek kerültek a hármas döntőbe, ahol 
körmérkőzéssel dőlt el a kupa sorsa. A kupát a „Csikar Csárda és Panzió” 
csapata emelhette a magasba. Második a „Söröskupak, Kőszeg Autó”, 
harmadik az „Olcsó Megyei” lett.

A hármas döntő eredményei: Csikar Csárda-Olcsó Megyei 7:2, Csi-
kar Csárda-Söröskupak 2:0, Söröskupak-Olcsó Megyei 4:2



 XXX .ÉVFOLYAM, 1 . S ZÁM   2017 . J ANUÁR  24 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

31

SP
O

RT

DIÁKSPORT
Bersek siker
A Bersek iskola csapata nyerte Bükön a IV. korcsoportos futsal diákolimpia 
körzeti versenyét, s szerzett jogot a megyei döntőn való indulásra. A végül 
második helyen záró Balog iskolát szoros mérkőzésen győzték le. Egyetlen 
gól döntött. Igaz a bükiekkel döntetlent játszottak, de ők lőtték a legtöbb s 
kapták a legkevesebb gólt, így sikerük minden tekintetben megérdemelt.

Mikulás kupa
Hagyományosan november-december fordulója közelében rendezte meg 
a Balog iskola az általános iskolásoknak kiírt Mikulás kupát. Négy korcso-
portban összesen 32 csapat lépett parkettre. A házigazdákon kívül indult 
a Bersek iskola, a Dr. Nagy, a Dr. Tolnay, a bükiek, zsiraiak és a csepregiek. 
62 lejátszott mérkőzésen 246 gól született. A legkisebbeknél két csoport 
önálló sorozatot játszott. Egyikben a házigazdák első csapata, a másikban 
a Dr. Tolnay második számú együttese győzött. Az alsó tagozatosok idő-
sebb korosztályában A Balog iskola a Dr. Tolnayt verte a döntőben 2:1-re. 
Az 5-6. osztályosok között Csepreg végzett az élen a Bersek és a Balog I. 
csapatát megelőzve. A legnagyobbaknál Balog I., Bersek, Bük lett a hár-
mas döntő sorrendje. Saját kategóriájukban gólkirályok lettek (korcsopor-
tonként növekvő sorrendben): Kolonics Tamás (Tolnay) 4 gól ill. Gombai 
Dominik (Balog) 7. Döbör Levente (Tolnay), Csörnyi Ármin (Balog) 6-6 
gól. Iván Gergő (Csepreg) 7 találat. Bódi Bence (Csepreg) és Czingáber 
Kevin (Zsira) 9-9 gól.

Teremfutás
Tízéves múltra tekint vissza a kőszegi körzet általános iskolásainak verse-
nye, a „teremfutás”. Az elsőt mezei futóverseny helyett rendezte a Városi 
Diáksport Bizottság. A rendezvény bizonyította életre valóságát: 2005-
ig szépszámú versenyző, izgalmas küzdelmek jellemezték. 2005-ben el-
maradt. 2006-ban a Balog iskola az alsósok részére újra megrendezte, s 
idén ismét valamennyi általános iskolai korcsoportban rajthoz állhattak 
a benevezett tanulók. Az elsősök, hagyományosan külön korcsoportban 
rajtolhattak. A házigazdákon kívül a Bersek iskola és annak tagiskolá-
ja, a horvátzsidányi hozta el futóit. Remélhetőleg jövőre is lesz folyta-
tás, s a körzet többi iskolája is megint kedvet kap, hogy kihasználja ezt 
a versenyt legjobbjai állóképességének felmérésére, a többi iskola di-
ákjaival való megmérettetésre. Az idei küzdelmek során kilenc számban 
a rendező iskola futója győzött. A sormintát, a fiú első korcsoportban, a 
horvátzsidányi Kumánovich Kristóf törte meg. A dobogós helyek nagy 
részét is a vendéglátók szerezték meg, a Bersek, a zsidányi fiú győzelmén 
túl, egy-egy ezüst és bronzéremmel gazdagodott.

Győztesek: (fiú-lány sorrend, korcsoportonként növekvő sorrendben) 
Gérnyi Zoé, Szűcs Viktor, Pápai Nerina, Kumánovich Kristóf/Bersek-
Horvátzsidány, Polgár Dzsesszika, Vert Bence, Iker Natália, Wölfinger 
Erik, Bigner Petra, Németh Márk. (A nem jelöltek a Balog iskola ta-
nulói.)

Kosárlabda: Megtört a jég
A bajnokság alap szakaszának utolsó őszi fordulójában a KSE a szombat-
helyi Alpok Service csapatát fogadta. Az óév utolsó mérkőzése meghozta 
a várt sikert, az első győzelmet. A kőszegiek az első negyedben elhúztak. 
A második tíz perc kiegyenlített játékot hozott. A harmadikban a Kőszeg 
ismét beleerősített. Az utolsó egységben a vendégek csak kozmetikázni 
tudtak vereségük mértékén, de már nem veszélyeztették a hazai sikert. 
Barabás Krisztián és Horváth Roland egyaránt 22 pontot tett a közös-
be. Január 10-én megkezdődött az alapszakasz második köre. Az elmúlt 

két évben egyaránt döntőző S.A.K.K. valószínűleg könnyebb mérkőzésre 
számított. A kőszegieknek sem kellemes emlék az első körben elszenve-
dett 91:41-es vereség. Ezúttal bátran és eredményesen is kezdtek. Az első 
negyedet tisztán nyerték. Aztán az ellenfél elkezdett zárkózni. A nagyszü-
netben így is a KSE-nél volt az előny. A végére kijött a csapatok közti tu-
dáskülönbség. Ám ezért a 14 pontos vereségért nem kell szégyenkezniük 
a kőszegieknek.
Túl a bajnoki alapszakasz felén a KSE 6. a megyei bajnokság hétcsapatos 
„B” csoportjában. Horváth Roland a bajnokság 9. legponterősebb játékosa 
79 egységgel (12. Nyilicska Csaba 69 pont). A meccsenkénti átlagban 
Horváth 6. (13,14), Nyilicska (11,5) 11. a rangsorban. A csapat legtöbb 
tripláját, hatot Szakos András dobta. Érdekes, hogy 20 dobott pontjából 
18 született a triplavonalon túlról. Büntetőből Barabás Krisztián érte el 
a legtöbb pontot, 15-t. Büntető hatékonyságban Szabó Ferenc a csapat 
legjobbja. A vonalról dobásai 75 %-t értékesítette.

Eredmény: Kőszegi SE-Alpok Service 64:55 (18:11, 14:14, 21:7, 
11:23), Kőszegi SE-S.A.K.K. 48:62 (20:12, 10:14, 12:24, 6:12).
Tabella: 6. Kőszegi SE 7 mérkőzés, 57 %-os pontmutató, 7 mérkőzés, 
1 győzelem, 6 vereség, 318:555 pontarány.
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Egyebek – tarkán

www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói költségek nélkül A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank 
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános 
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói 
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.

Határtalan 
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út 
a Sopron Bankhoz vezet.

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


