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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.

LEBONTÁS ELŐTT  
A közbeszerzési eljárás véghajrájában 
járó „Piac” projekt építése hamarosan 
megkezdődhet. A zöldséges üzlet romos 
épülete, a betonasztalos elárusító helye-
ket lebontják. A másodszor kiírt „Város-
major környezettudatos rehabilitációja” 
című projekt kivitelezéséhez a pályázat 
eredményesen zárult. Március 28-án a 
képviselők erről döntést hoztak. Huber 
László polgármester felhatalmazást 
kapott az építésre vonatkozó szerződés 
aláírására. A legjobb ajánlattevő volt az 
együtt indult két vállalkozás. Mindkettő 
jól ismert az építő szakmában: egyik 
a BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi 
Betéti Társaság, a másik a Szárnyasép 
Építő és Szolgáltató Kft. Az ajánlati ár 
bruttó értéke 409 445 874 Ft. 
A képviselők a beruházás elvégzése 
érdekében módosították a 2019. évi 
költéségvetést, és a Városmajor átépí-
tésére bruttó 40 237 724 Ft összeget 
csoportosítottak át. Az első pályázati 
kiírás azért lett érvénytelen, mert az 
önkormányzat – Városmajor átépítését 
szolgáló – TOP-os pályázati támoga-
tása lényegesen kevesebb volt, mint 
az első ajánlati ár. A két összeg közötti 
különbözetet nem tudta biztosítani a 
város a 2019. évi költségvetéséből. 
Az elmúlt években az építőipar árai je-
lentősen emelkedtek. Emiatt – a má-
sodik pályázati kiírás előtt – a kiviteli 
tervek módosítása vált szükségessé. 
Megtörtént a beépítendő útburkolatok 
cseréje, az útalapozás technológiájának 
változtatása, a nyilvános mosdó külső 
megjelenése egyszerűbb lesz, illetve az 
építendő kerítés is változik. Az elvégzett 
módosítások nem befolyásolják a Vá-
rosmajor későbbi használhatóságát. A 
leromlott állagú tárolók lebontása után 
az óriásplatán környezete, az új parko-
sított területek, a korszerű fedett piac 
és a növényekkel tarkított parkolók a 
városlakók érdekeit szolgálják. Az egy-
kori tűzoltólaktanyából fedett piac épül, 
a mostani pultok helyén zöldövezetes 
parkoló alakul ki.

Írta és fényképezte:
Kámán Zoltán

FEJLESZTÉS ELŐTT A VÁROSMAJOR 
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: május 8.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: május 15.

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

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 8-án (szerdán) 17 és 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: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám május 13-án jelenik meg. 
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhe-
tőségeken szíveskedjenek megtenni! 

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

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

Rövid hírek
Létszámváltozás
A Sárvári Tankerületi Központ azzal 
kereste meg Kőszeg Város Önkor-
mányzatát, hogy a Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium a felve-
hető maximális tanulólétszámot 
220 főről 180 főre tervezi csökken-
teni a 2019/2020-as tanévtől kez-
dődően. Keszei Balázs a képviselő 
és egyben az intézmény igazgatója 
elmondta, hogy a létszámbeli vál-
tozás sem a dolgozói státuszokat, 
sem pedig a diákok ellátását nem 
érinti hátrányosan. A korábbi idő-
ben megállapított 220 maximális 
fő irreális, az iskola célja, hogy a 
legjobb körülményeket tudja bizto-
sítani a tanuló ifjúságnak. 

Illemhely a Liszt F. utcában
A Liszt Ferenc utcában, a busz-
megálló környékén hosszabb ideje 
nem áll az utasok rendelkezése 
illemhely.  A Liszt Ferenc – Kos-
suth Lajos utca sarkán található 
Corner Söröző tulajdonosa java-
solta az önkormányzatnak, hogy a 
vendéglátóipari egységben működő 
mosdó-wc használatát a nyitvatar-
tási idejében – az önkormányzat 
részéről fizetendő díj ellenében – az 
utasok részére biztosítja. Az akkori 
javaslat szerint az önkormányzat ál-
tal fizetendő havi bruttó 20 ezer Ft 
volt az autóbuszos utazást igénybe 
vevők számára nyitvatartási időben. 
Erről a képviselők a februári ülésen 
tárgyaltak, de döntés nem született, 
mert felmerült annak az igénye, 
hogy mindenki számára legyen elér-
hető a szolgáltatás. A hivatal felvet-
te a kapcsolatot a vendéglátóipari 
egység vezetőjével, aki a mindenki 
általi WC-használat esetén havonta 
fizetendő bruttó 50 ezer Ft szolgál-
tatás díjat állapított meg. Március 
28-án a képviselők elé került ez a 
javaslat, de azt nem fogadták el, 
hanem húszezer Ft fizetendő havi-
díjat állapítottak meg, és így a WC-t 
igénybe vehetik az ÉNYKK Zrt. szol-

gáltatását utasként igénybe vevő 
személyek. A képviselők kérték, 
hogy a WC-használat lehetőségéről, 
a tájékoztatásról a vendéglátó egy-
ség gondoskodjon.

Óvodai beiratkozás
Képviselő-testület a 2019/2020-
as nevelési évre az óvodai beíratás 
időpontját Kőszeg, Velem, Horvát-
zsidány, Peresznye óvodáiban – a 
3. életévüket 2019. augusztus 
31-ig betöltő gyermekek részére 
– 2019. május 6-án és 7-én 8.00-
16.00 óra közötti időpontban ha-
tározta meg. 
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlatok érvényesek 2019. 04.30-ig kötött vevőszerződés esetén, illetve a készlet erejéig. Vegyes átlagfogyasztás: 7,0-8,8 CO2-kibocsájtás: 167-184 g/km. 

A kép illusztráció

Ford Haszongépjárművek évi 2,5%-os fix kamattal,
NHP finanszírozás keretében

Az NHP Fix 2.5%-Os FiNANszíROzás PéNzügyi Feltételei:
• Konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing • Devizanem: HUF • Finanszírozott összeg: minimum 3 millió Ft
• saját rész:  a bruttó vételár minimum 22%-a • Futamidő: 36–96 hónap
• Kamatozás: 2,5% éves ügyleti kamat, mértéke fix, a teljes futamidő során változatlan

FORD RANGER XL 6 150 000 Ft-tól* (bruttó 7 810 500 Ft)

a Ford piacvezető haszongépjárműve manuális klímával, fehér színben 

Amíg ők végzik a feladatukat
Méhes Attila a Kőszegi Polgárőr 
Egyesület elnöke számolt be márci-
us 28-án az elmúlt évi munkájukról 
a képviselő-testületnek. Ez volt az 
első ilyen alkalom, hiszen az elmúlt 
év július 20-tól az édesapja – Méhes 
Lajos – munkáját vette át, folytatja. 
Ő volt az, aki sokat tett, sok éven át 
az egyesületért, a polgárőrökért, a 
városért. Az új elnök is régi polgárőr, 
az elmúlt év októberében Budapes-
ten, a Stefánia Palotában a „2018. 
Vas Megye Év Polgárőre” rangos el-
ismerést kapta meg.  
Az elnök a polgárőrök tevékenysé-
gét 59 oldalon írta le, nem volt ab-
ban minden benne, nem is lehetett, 
mert többen dolgoztak nagyon so-
kat egész évben. Básthy Béla alpol-
gármester elmondta, hogy a város 
több rendezvényén rendszeren szol-
gálatot teljesítenek a polgárőrök, 
az Ostromnapok megvalósításában 
is nagy szerepet vállaltak mindig.  
Olyan ígéretet tett, hogy keresik 
azokat a lehetőségeket, amelyben 
a polgárőrök működését segíteni 
tudják. Huber László polgármester 

a város költségvetésében foglalt 
pénzügyi támogatáson kívül többet 
ígérni nem tudott, de felajánlotta – 
éves munkájukat megköszönve – a 
technikai segítségét.
A Kőszegi Polgárőr Egyesületnek 
minden segítségre szüksége van, 
alapvetően azért, mert amíg ők 
végzik önkéntesen a feladatukat, 
addig a kőszegiek nyugodtabban 
tudnak pihenni, vagy a város ren-
dezvényeit biztonságosan, a tervek 
szerint meg lehet valósítani. A be-
számoló időpontjában 36 fő volt az 

egyesület létszáma, és Méhes Attila 
elsődleges feladatának tekinti en-
nek a növelését. Kedves Olvasó! 
Akinek ezzel kapcsolatban kérdése 
van, érdeklődik a munkájuk után 
hívja fel az elnököt (Tel: 30/413-
4369).
Az egyesületnek 2018-ban a mun-
kájuk elvégzéséhez 1,37 millió Ft 
állt a rendelkezésre, de – Méhes 
Attila szavai szerint – ennél többre 
lenne szükségük az önkéntes mun-
kájuk elvégzéséhez. Feladatuknak 
tekintik a folyamatosan a bűn-

megelőzési céllal végzett figyelő, 
járőr szolgálatot a város kül-, és 
belterületén, ellenőrzést végeznek 
azokban a falvakban, ahol nem 
működik polgárőrség. Kőszeg ren-
dezvényein rendszerint irányítják 
a forgalmat. Ellátják a jelzőőri 
feladatot, amely azt jelenti, hogy 
minden gyanús, bűncselekményre 
utaló jelenséget közvetlenül jelen-
tik a rendőrségnek, a polgárőrök-
nek nem feladata az intézkedés. A 
hatósággal egyeztetve indulnak el 
mindig szolgálatba. 
2018-ban összesítve 111 fő pol-
gárőr 290 órában végzett önkén-
tes munkát, ekkor 1998 kilométert 
tettek meg az „új” autóval. Az „új” 
autót 2018. március 12-én vették 
át a rendőrségtől, amely szervezet 
a tulajdonjogot megtartva adta át 
a 2012-es évjáratú Opel Astra au-
tót használatra a polgárőrségnek. A 
régi járműhez képest óriási a vál-
tozás. Augusztusban egy újabb elő-
relépés történt, mert Budapesten a 
Készenléti Rendőrség Objektumá-
ban vették át a két db új kerékpárt.

KZ
A képen Jagodits Gertrúd és Zsol-
nai Tamás.
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„Első kézből!”
Tisztelt Kőszegiek! 
Kedves Olvasó!
Kőszeg város szempontjából egy 
régen várt, igen jelentős döntést 
hozott április 8-án a dr. Nagy Ist-
ván agrárminiszter által vezetett 
Hungarikum Bizottság: Kőszeg vá-
ros javaslatára, a Vas Megyei Érték-
tár Bizottság felterjesztése alapján 
– mint kiemelkedő nemzeti értéket 
– a Magyar Értéktárba emelte a 
Kőszegi Szőlő Jövésnek Könyvét és 
a Kőszegi Szőlő Jövés Ünnepét. Így 
163-ra növekedett a Magyar Ér-
téktárban szereplő elemek, értékek 
száma. Úgy gondolom, hogy ezzel 
és a 2013-ban a Szellemi Kulturális 
Értékek Nemzeti Jegyzékébe ke-
rüléssel megkapta a méltó, lehető 
legnagyobb elismerését becses kul-
turális értékünk a Szőlő Jövésnek 
Könyve és a szőlőhajtások Szent 
György napi bemutatásának és be-
jegyzésének hagyománya. Levéltári 
kutatások alapján feltételezhető, 

hogy elődeink már a 16. század 
végétől gyakorolták a szőlőhaj-
tások április 24-i bemutatásának 
rituáléját, melyet a leköszönő hegy-
mesterek hoztak be a különböző 
dűlőkből. Ezzel együtt történt az új 
hegymesterek, a hegybíró és a vá-
rosi tisztségviselők megválasztása 
is. Nagy jelentőségű nap volt ez so-
káig a város életében, mert ez volt a 
gazdasági év zárása, az elszámolás 
ideje is, mely meghatározta a város 
gazdálkodásának eredményessé-
gét, a városi lét sikerét. Akkortájt ez 
nemcsak Kőszegen volt így, hanem 
több hazai és európai városban is. 
Az viszont csak Kőszegen történt 
meg 1740-ben, hogy a szőlőhaj-
tásokat megörökítették a „Szőlő 
Jövésnek Könyvébe”, és ezt azóta is 
tesszük minden évben Szent György 
napján. Ezt a tényt az Olasz Szőlő 
és Bor Akadémia kutatói is megál-
lapították már 10 évvel ezelőtt! Úgy 
gondolom, hogy erre minden kő-
szegi joggal büszke, de ez egyúttal 
nagy felelősséget is jelent számuk-
ra, hogy ápoljuk, éltessük és őrizzük 

meg ezt a páratlan hagyományt és 
kultúrtörténeti értéket.
Bizonyára többen is tudják, hogy 
fénykorában közel 400 hektár sző-
lőskert vette körül a várost, amiből 
úgy 20 hektárnyi a város tulajdona 
volt, melynek borát a városháza 
pincéiben tárolták és onnan érté-
kesítették, illetve azzal is fizettek 
sok esetben különböző előjogokért, 
mint például 1648-ban a Szabad 
Királyi Városi címért is. Jelenleg 
kb. 1/3-a a szőlőültetvények te-
rülete az akkoriaknak, mert mint 
ismeretes 100 éve filoxéra vész 
kipusztította az ültetvényeket. Hála 
Istennek és az elszánt gazdáknak 
köszönhetően újra jelentős szőlőte-
lepítések történtek a közelmúltban 
és jelenleg is folyamatban vannak 
ilyenek. Örömmel jelenthetem, 
hogy ettől az évtől a városnak is 
van saját „szőlleje” a Kálvária-hegy 
oldalában, 0,5 hektáron furmint, 
melyet az Agrárminisztérium zárt-
kerti pályázatán nyert támogatás-
ból telepítettünk. Az ültetvényt a 
Kőszegi Szőlőtermelők és Borér-

tékesítők Szövetkezete fogja mű-
velni és hasznosítani, akik a közeli 
Napostetőn borkóstoltatásra is al-
kalmas palackozó üzemet építenek. 
Bízom benne, hogy ezek a beruhá-
zások és a borászok, szőlőtermelők 
erőfeszítései meghozzák majd a 
„gyümölcseiket”, melyek  jelentő-
sen fogják emelni Kőszegnek, mint 
bortermő helynek az image-ját, és 
újabb lendületet vesz a szőlőmű-
velés, a borászat Kőszegen és kör-
nyékén. Ezt kívánom tiszta szívből, 
mindnyájunk hasznára és örömére!
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepet kí-
vánok!

Huber László polgármester

Elvárásaink: 
•  Középfokú végzettség
•  Raktári munkakörben legalább két év tapasztalat
•  Targonca vezetői engedély
• Vezetői készségek
• Problémamegoldó és kommunikációs készségek
Ajánlatunk: 
 Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag
 Hosszútávú karrier lehetőség egy nemzetközi csapatban
 Stabil, növekvő nemzetközi vállalat

Feladataid: 
– Raktári feladatok ellátása mellett:

•  Az irányításod alá tartozó munkavállalók feladatainak optimális 
elosztása

•  Műszakok és társosztályok közötti együttműködés és kommunikáció 
biztosítása

•  Aktív részvétel a logisztikai területet érintő fejlesztésekben, 
  projektekben és a munkavállalói javaslatok megvalósításában
•  A műszakodhoz tartozó munkavállalók oktatása
•  A műszakodban felmerült problémák megoldásának menedzselése

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év 

tapasztalata • 33 országban • közel 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért 
 
 
 

 

Sikeres csapatunk erősítésére munkatársakat keresünk: 
 

RAKTÁROS
Munkakörbe, 4 műszakos munkarendbe 

 
Az Ön képességei:

• Középfokú végzettség  
• Raktári területen szerzett 1-2 év tapasztalat  
• Targoncavezetői jogosítvány (mindhárom) 
 

A Mi elvárásaink:
• A termelésben keletkező készáru mozgatása, ellenőrzése és csomagolása  
• A raktár rendjének biztosítása és készleteinek kezelése 
• Anyagmozgatás a raktár és a termelés területén 
• Anyagmozgások könyvelése a számítógépes rendszerben (SAP)  
• Szükség szerint részt vesz a kiszállítások segítésében 

 

Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem 
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés  
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mértéket meghaladó műszakpótlékok 
• Egyénre szabható Cafetéria juttatás 
• Ingyenes buszközlekedés számos településről 
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben 
• Folyamatos képzési lehetőségek 
 
 
Jelentkezés: Kalányos Szilvia, Telefon: 20-852-7939, email: karrier.pph@schott.com 
 

 

sikeres csapatunk erősítésére munkatársat az alábbi munkakörbe:

Csoportvezető Raktáros

Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.
     Osztoznál velünk sikereinkben? 

Küldd el önéletrajzod és motivációs leveled a munkakör megjelölésével az alábbi email címre:
karrier.pph@schott.com vagy juttasd el a SCHOTT Hungary Kft. HR osztályára.

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata +++ 
35 országban +++ több mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért
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LED-es lámpák világítanak a köztereken
Március elején kezdődött el, és 
várhatón májusban fejeződik be a 
városban az 1845 db közvilágítási 
lámpa cseréje. Április első hetében 
1200 db oszlopon már világítot-
tak az új LED égők. Rába Kálmán 
a március 28-án tartott testüle-
ti ülésen arról beszélt, hogy sem 
neki, sem sok más embernek nem 
tetszik a Fő tér világítása, mert 
megváltoztatja belváros jellegét. 
Huber László polgármester szerint 
mindenkinek más az ízlésvilága.  
Érdeklődtünk a beruházás folyama-
táról több irányban. Annyi bizonyos, 
a Fő téren a korábban egyenként 
kicsit sárgás színtónust adó 70 watt 
teljesítményű lámpákat cserélték le 
28 watt teljesítményű LED-es lám-
pákra. A fele teljesítményű lámpák 
fénye fehérebb, és erősebb, kissé 
kékes tónusú. Innét van a testületi 
ülésen jelzett változás. A Fő téren 
csak a közvilágítás lámpáit cserél-
ték, a díszkivilágítás más pontokon 
is változatlanul megmaradt, mert 
ezek cseréjénél nem volt kényszer-
pálya, és gazdasági szempontok 
szerinti jó megoldás. 
A lámpák cseréje a kényszerű hely-
zet miatt történt. Hasonló a hely-
zet ahhoz, mint amikor a lakosság 
otthon cserélgeti a régi égőket új 

LED-es lámpákra. A korábbi lám-
pákat a Tungsram gyártotta, a fel-
szerelteket a Tungsram Schréder 
Zrt. A régiek gyártása megszűnt, 
így a meghibásodott lámpatestek 
cseréjére megszűnt a lehetőség. Ezt 
a tájékoztatást az önkormányzat 
elmúlt évben megkapta, a közvi-
lágítás működtetése kötelessége a 
városnak, erre az államtól normatí-
va alapján kap támogatást.
A képviselők az elmúlt évben több-
ször foglalkoztak a közvilágítás 
kérdésével, az is biztos szempont 
volt, hogy a városnak ehhez a be-
ruházáshoz nem lesz pénze. Készült 
egy szakmai tanulmány utcákra 
lebontva arról, milyen közvilágítás 
a célszerű. Majd az önkormányzat 
kiírt egy pályázatot, ennek eredmé-
nyéről az elmúlt év novemberében 
döntöttek a képviselők. A közvilá-
gítás lámpáinak cseréjére az E.ON 
adta a legjobb ajánlatot. Az ered-
ményhirdetés után megvásárolták 
a szakemberek által előzetesen 
ajánlott közvilágítási paraméterek 
teljesítéséhez szükséges lámpates-
teket, és vállalták ezek felszerelé-
sét. Mindezt a város 15 évig bérli. 
Ezen idő alatt az önkormányzat 
megfizeti az elfogyasztott villa-
mos energia árát, ugyanúgy, mint 

a korábbi években is, de ennek 
összege sokkal kevesebb a kisebb 
teljesítményű égők használata mi-
att. Korábban a mellékutcákban 
kompakt fénycsövek világítottak, 
de májustól a feleannyi teljesítmé-
nyű LED lámpák adnak több fényt. 
A városnak kevesebb energiadíjat 

kell fizetni, de ott lesz mellette a 
lámpatestek bérleti díja 15 évig. A 
pályázat elbírálásával a kalkulációk 
arról szóltak, hogy a jövőbeni két 
díj összege legyen kevesebb, mint a 
mostani áramdíj számla. Az új lám-
pák 15 évig nem kerülnek a város 
tulajdonába, így a karbantartásról, 
az esetleges cseréről az E.ON-nak 
kell gondoskodnia.

KZ

Új termékekkel bővült kínálatunk!
                                         Szárított, gyalult fenyő fűrészáruk

Padlók különböző méretekben:
5x10x400 cm
5x14x400 cm
5x14x500 cm
5x20x400 cm
5x20x500 cm

Stáflik különböző méretekben:
5x5x400 cm
5x4x500 cm
9x9x400 cm

Bramac léc           3x5x400 cm
Deszka            2,5x15x500 cm

Új termékekkel bővült kínálatunk!
                                         Szárított, gyalult fenyő fűrészáruk

Tűzifa lesz belőle
A Jurisich Miklós Gimnázium felújí-
tott, szép főépületét fák takarása 
nélkül láthatja az arrajáró. Márci-
usban kivágták a járda közelében 
lévő 15 db fenyőfát, amelynek 
egyenkénti magassága elérte a 

húsz métert is. Nemcsak a magasba 
nyúltak a vastagtörzsű fák, hanem 
oldalirányba is, a gyökerek meg-
emelték a kerítést, és veszélyez-
tették a közlekedőket. Adott volt a 
lehetőség arra is, hogy a szélvihar 

a gimnázium 111 éves épületére 
(26. old) döntse a fatörzset. A fák 
kivágását az iskola vezetése kérte 
az önkormányzattól, amely a Vá-
rosgondnokságnak adott a munka 
elvégzésére megbízást. A veszélyes 
műveletet egy ilyen munkákra sza-
kosodott cég végezte el.
Kovács István a Városüzemelte-
tő Kft. igazgatója szerint Kőszeg 
területén több utcában vágtak ki 
közlekedést, környezetet veszély-
tetető fákat, amelyből ősszel már 
tűzifa lesz. Ebből pedig sosem lesz 
elegendő. Nem lesz elégedettség 
abból sem, ha a felesleges fákat 
kivágják, mert mindig lesz emiatt 
reklamáló. Egyes vélemények sze-
rint kétféle ember létezik: egyik, 
aki ki akarja vágatni a fát, a másik, 
aki ez ellen tiltakozik. Azt is biz-
tos – Kovács István szavai szerint 
–, hogy csak a vágásérett fákat, 
indokkal alátámasztva távolítanak 
el, és többet ültetnek helyette.

KZ
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– 1997-et már itthon töltöttem, állást kerestem.  
Eszembe jutott, hogy még a Kanizsaiban együtt 
érettségiztettem dr. Iker Jánossal, a Bolyai akko-
ri igazgatójával, ő volt az elnök, halkan megkér-
dezte: nem akarsz átjönni hozzánk? Megmaradt 
bennem. Felhívtam. Három és fél évig tanítot-
tam nála. Majd 2001 februárjában kimentem 
Amerikába,   a  nyugati parton kötöttem ki.  
– Egy csomó időt igénybe vett, mire állást kap-
tam. Rengeteg álláshirdetésre reagáltam, szak-

mai önéletrajzomat legalább 200 helyre elküld-
tem. Egy címzettől kaptam választ, ez pedig a 
San Franciscoi Waldorf School (Waldorf iskola) 
volt. Onnan hívtak fel telefonon, hogy menjek el 
interjúra. Ez a tipikus amerikai interjú volt. Ve-
lem szemben legalább 15 ember, beültettek egy 
terem közepébe és faggattak, hogy mit keresek 
itt, mit is akarok csinálni. El kell mondanom, 
hogy doktorandusz időmben, még Debrecenben 
megismertem egy oklahomai történész profesz-
szort, aki nagyon jó barátom volt, nem volt egy 
nyelvi fenomén, engem jobban érdekelt, hogy 
vele tudjak kommunikálni. Így elindult az érdek-
lődésem az angol iránt. Szóval az interjúra, anél-
kül, hogy grammatikailag, vagy a szóhasznála-
tot illetően topon lettem volna, igen alaposan 
felkészültem. Nagyon alapos tudok lenni.  Végig 
gondoltam, mi történhet egy ilyen interjún. Bi-
zonyos paneleket be is gyakoroltam. Be is jöttek 
a sztereotípiák. Egy hónap múlva hazajöttem, a 
doktori szigorlatomat letenni. Indulás előtt jött 
a telefon, hogy elnyertem a megpályázott állást 
San Franciscoban. Itthon annak rendje-módja 
szerint le is szigorlatoztam.   
– Szóval Waldorf iskola! Hát ez nem az a világ, 
amibe én való vagyok, ráadásul leöntve még 
egy kis kaliforniai mázzal. Minden lehetőséget 
végigpróbáltam, tanítottam az általános iskolai 

KÁVÉSZÜ
N
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Kávészünet ifjabb Bariska Istvánnal
 Egzisztenciáját nyelvtudásának köszönheti

Ifjabb dr. Bariska István büszkén mond-
ja, hogy fiatalosságát gyermekeinek, a  8  
éves Fruzsinának és a 4 éves  Lillának, no 
meg feleségének, Kingának köszönheti. Őt 
Szombathelyről csábította Kőszegre, de 
már lakni semmi pénzért nem menne visz-
sza, dolgozni viszont naponta odajár a Tan-
kerület projektjeit menedzseli. Szülei több 
mint fél évszázada itt élnek, öccse családja 
is hazaköltözött Szentendréről és itt épített 
otthont. István érettségi után Debrecenben 
járt a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, 
történelem-német szakon végzett. A har-
madik évet követően – a rendszerváltozás 
idején – egy évet a Bécsi Egyetemen is 
tanult német-skandinavisztika szakon. Be-
lekóstolt a svéd nyelv rejtelmeibe, német 
nyelvi készségeit az anyanyelvi környezet 
teljesen „rendbe tette.” Azon túlmenően 
megtanult idegen környezetben élni. Eleinte 
egy ismerősnél lakott, pár hónap elteltével 
azonban önállósította magát, egy cég alkal-
mazta, teljesen önellátó lett és saját maga 
teremtette elő kinti életének, tanulmányai-
nak az anyagi feltételeit, még félre is tudott 
rakni. Majd a negyedik évet Debrecenben 
folytatta. Jót tett az egyéves bécsi egyetemi 
kiruccanás, – hisz német tudását úgy meg-
alapozta, hogy az ötödik évben köztársasá-
gi ösztöndíjas lett. Az egyetem után nyáron 
Tirolban egy konferencián vett részt, indu-
lás előtt édesanyja fedezte fel az újságban, 
hogy Szombathelyen a Kanizsai Dorottya 
Gimnázium német tanárt keres.  Így kötött 
ki kezdő tanárként először Szombathelyen. 
– Egy év után átcsábítottak a Savaria Szakkö-
zépiskola gimnáziumi osztályába. Azonban ez is 
csak egy évig tartott, mert 1994-ben felvéte-
liztem az akkor induló doktori (Phd) képzésre 
Debrecenben.     
– Igazából nehezen emésztettem meg, hogy 
nem vagyok már diák, vissza akartam menni 
az egyetemi közegbe. Érdekelt a nyelvészet, 
németből szerettem volna doktorálni. Azonban 
a meghirdetett témák nem hoztak lázba. Köz-
ben az egyik barátom megtudta, milyen terve-
im vannak és áthívott a Történelmi Intézetbe, 
mondván, hogy van náluk egy szellemtörténeti 
alprogram, ahol foglalkozhatnék az osztrák tör-
ténelemmel. Felvételiztem, és állami ösztöndíjjal 
felvettek erre a Phd-képzésre, nappalira. Ez azt 
jelentette, hogy visszamentem Debrecenbe, ott 
éltem, kollégiumot kaptam, tanultam, kutattam.  
Két évet töltöttem ott el, a harmadikon haza-
jöttem, a képzés három éves volt. Kicsit később 
megírtam a disszertációmat, melynek témája és 
címe  „Az osztrák identitás és önállóság kérdé-
séről 1945 előtt és után”.      

és középiskolai évfolyamokon is. Az iskola két 
külön kampuszon helyezkedett el. Míg a gimná-
zium a város szegényebb, latin negyedében volt, 
addig az általános iskola San Francisco gyö-
nyörű, viktoriánus házakkal büszkélkedő részén 
volt található. Egy évig tanítottam Amerikában, 
2002  júniusában aztán hazajöttem.  
– Közben megvédtem a doktorimat és  Miszlivetz 
Ferenc professzor úr  hívott meg az Akadémia 
egy regionalizmusokkal foglalkozó kutatócso-
portjába és bekapcsolódtam ISES Alapítvány 
Kőszegen futó projektjeibe. Közben kiírtak egy 
főiskolai docensi pályázatot, melyet megnyer-
tem és 2003-től Szombathelyen az egyetemen, 
a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetén belül mű-
ködő Nemzetközi Tanulmányok tanszékén ta-
nítottam tovább. Elhelyezkedtem a Berzsenyi 
Dániel Főiskolán, mely később Nyugat-magyar-
országi Egyetem, majd ELTE lett. Akkoriban, 
2003-2004-ben az uniós csatlakozásunk idején 
ez nagyon felfutott szak volt, mindenki ott akart 
tanulni. Harminc helyre 90-nen jelentkeztek. 
– Több helyen is próbálkoztak e népszerű szak 
honosításával, nem lehetett biztos az ember a 
munkahelyében. Összeállítottam egy vaskos 
portfóliót és 2012-ben beadtam a pályázato-
mat  Burgenlandban. Mivel az angolra volt ke-
reslet, letettem a felsőfokú angol nyelvvizsgát.  
Akkor még létezett 2 éves angol mesterképzés 
Szombathelyen. Közben már megvolt az ál-
lásom. Beígértem, hogy ezekkel a végzettsé-
gekkel is rendelkezni fogok. Mit ad Isten? szól 
a telefonom, a vonal túlsó végén a felsőpulyai 
Handelsakademie igazgatónője azt mondja, 
mégse angolt, hanem németet tanítsak. Ha mu-
száj, megcsinálom – mondtam. Végül is angolta-
nárként kezdtek el foglalkoztatni. Két iskolában 
kezdtem kint tanítani.
– Felsőpulyán a  Handelsakademien,  és  Lékán 
a Neue Mittelschuléban. Előbbi egy kereske-
delmi szakközépiskolásnak, utóbbi az itthoni 
általános iskolai felsőtagozatnak felel meg. Tele 
voltam angolórákkal, teljes állásban kezdtem, 
mely azóta is megvan. Két év múlva Lékáról 
Steinbergbe kerültem a Marianumba. Ötödik 
éve, hogy ott is tanítok. Közben tanítottam 
Kobersdorfban, Stoob-ban a Keramikschuleban.  
– Teljes értékű Bundeslehrer vagyok, idén feb-
ruárban meg is kaptam a kinevezésemet. Öt 
kilométerrel arrébb egy más világ az oktatás. 
Nincsenek olyan őrült drukk alatt a gyerekek, 
mint nálunk. Úgy néz ki, hogy megszűnik a két-
tanáros oktatás, és attól kezdve az angol mellé 
bejön a másik két szakom is, a német és a töri.  
Amikor Szombathelyen a tanszéken tanítot-
tam, már ott is részben angolul adtam elő az 
egyetemes történelmet. Családunkban van egy 
nyelvi vonulat. Nagyapám, dr.  Bariska Mihály 
nyelvkönyveket írt, apám német szakos tanár 
diplomával is rendelkezik, az öcsém is kiválóan 
beszél nyelveket. Én az egzisztenciámat, a léte-
met döntően a nyelveknek köszönhetem. 
   Kiss János
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„A botrány középpontjába”
75 évvel ezelőtt, 1944 őszén 
kényszerítve hozták Kőszegre Bu-
dapestről a munkaszolgálatos zsi-
dókat egy védelmi erődrendszer 
kiépítése érdekében. Akkor már a 
városból Auswitzbe deportálták az 
itt élő zsidókat. A történelmi hely-
zetet Horváth Ferenc és L. Kiss 
Csaba dokumentálta a Végjáték a 
határon Kőszeg 1944-1945 című 
könyvében. Rögzítették Gyöngyös 
Endre polgármester 1945. június 
15-én mondott szavait: „Szomorú 
szívvel kell megemlítenem azt is, 
hogy Kőszegre hoztak több ezer 
zsidót. Szomorú szívvel, azért 
mert emiatt ha ma még nem is, 
de hamarosan városunk orszá-
gos botrány középpontjába fog 
kerülni, mert kb. 2000 zsidót 

mondjuk meg magyarán – gyil-
koltak meg itt.” A dokumentum ér-
tékű könyv részletesen foglalkozik 
a II. világháború végén Kőszegen 
történt eseményekkel. 
A zsidó munkaszolgálatosokról való 
megemlékezésen, március 22-én 
Nacsa Lőrinc országgyűlési képvi-
selő igy fogalmazott: „Emlékezni 
és emlékeztetni gyűltünk ma ösz-
sze”. Azt is megfogalmazta, hogy 
az emlékezés emberi kötelessé-
günk, nem kell felelősöket keresni, 
mert „tudjuk kik tették. Nem is 
ítéletet mondani jöttünk, ez nem 
a mi feladatunk”. 
Majd kiemelte a közös felelősséget, 
hogy a XX. század tragédiái soha 
többet ne ismétlődhessenek. Ezt 
erősítették a kőszegiek által a 87-es 

út mellett, az egykori téglagyár te-
rülete mentén 1985-ben felállított 
kőoszlopnál elhelyezett koszorúk.
Az eseményen részt vett a zsidóság 
képviselői közül – időben érkező 
meghívó hiányában – egyedüliként 

a Kőszegi Zsidó Hitközség, amely 
egy támogató jóvoltából a hitéletét 
2018 novemberétől a Munkácsy 
Mihály utcában több helyiségben 
tudja folytatni. 

KZ

Ritka szobor emléke
Március végén több mint ezerkét-
száz látogatója volt Kőszeg ritka 
értékeinek. Népszerű volt az óri-
ásplatánhoz vezetett séta, a Küttel 
családi dinasztia története és az 
evangélikus templomtorony láto-
gatása is. Egyedi volt a császárok 
125 évvel ezelőtti kőszegi látoga-
tásának emlékére Lovassy Klára 
nyugalmazott múzeum igazgató 
által vezetett séta.
Orbán Róbert a Szent Jakab-temp-
lomban és annak kívülről nem lát-
ható Xavéri Ferenc kápolnájában 
tartott vezetést. A Palástos Mária 
freskó csodája a látogató elé tárult. 
A négy éve csendes Szent Jakab-
templom középső hajójának egyik 
oszlopán, a bejárat felől is jól lát-
hatóan, egy kis szoborra lehetünk 
figyelmesek: Szent Kolbe Jakab 
szobrára. A lengyel származású 
atyát az Auswitzi haláltábor csíkos 
ruhájában ábrázolják, ebbe a ruhá-
ba öltöztették az 1944-ben Kőszeg-
ről elhurcolt zsidókat is. Ugyanott 
szenvedtek mint Maximilian Maria 
Kolbe minorita ferences szerzetes, 
akit  1941. május 20-án deportál-
tak a haláltáborba. Augusztus 1-jén 
14-es barakkjából, ahol Maximilian 
Kolbe is élt, megszökött egy rab. 
A tábor parancsnoka bosszúból a 
barakk tíz lakóját éhhalálra ítélte. 

Ekkor Kolbe atya önként vállalta a 
halált egy kétgyermekes családapa, 
Franciszek Gajowniczek helyett. 
A tíz foglyot egy félig földbe ásott 
bunkerbe zárták össze, hogy lassú 
éhhalál végezzen velük. A bunker-
ből mindvégig hallatszott az imád-
ság és az ének, amit Kolbe atya 
vezetett a halálraítéltek között. Két 
hét után már csak ő volt életben.  
Franciszek Gajowniczek túlélte a 
tábort, 1995-ben hunyt el.
Szent II. János P ál pápa 1982. ok-
tóber 10-én szentté avatta Kolbe 
atyát.

LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása

rövid határidővel, garanciával!

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599
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Vizsgálják 
„Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete felkéri 
a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti 
Bizottságot, hogy Kőszeg Város 
Önkormányzata Képviselő-testü-
lete 2019. március 7-én megtar-
tott ülésének 1. pontja keretében 
Kőszeg Város Rendezési tervének 
7-es módosítása tervezetében 
7.6. pont alatt található módosí-
tással kapcsolatban Huber Lász-
ló polgármester személyes érin-
tettsége bejelentésére vonatkozó 
kötelezettsége elmulasztása 
ügyében folytasson le vizsgálatot 
és annak eredményéről a képvi-
selő-testületet tájékoztassa.” 
A határozat végrehajtásáért felelős 
Sas Norbert bizottsági elnök, határ-
ideje a 2019 áprilisában tartandó 
képviselő-testületi ülés. 
Dr. Szendrő-Németh Tamás ügyvéd 
ügyfelei képviseletében terjesztette 
elő kérelmét, amelyet a képviselők 

döntésben is megfogalmaztak. Az 
ülésen dr. Zalán Gábor jegyző el-
mondta: a testület Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata szerint a vizsgá-
latra a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti 
Bizottság jogosult. Rába Kálmán 
arról kérdezett, hogy dr. Szendrő-
Németh Tamás ügyvéd kaphat-e fel-
szólalásra lehetőséget, hogy szóban 
is elmondja álláspontját. A jegyző 
válasza szerint nincs erre vonatkozó 
kötelezettsége sem az ülést levezető 
elnöknek, sem pedig a képviselő-
testületnek. Básthy Béla alpolgár-
mester arról beszélt, az ügyvéd úr 
22 oldalon fejtette ki álláspontját, 
amelyet minden képviselő megka-
pott, így sokkal több, más informá-
ció közlésére biztosan nincs szükség, 
így a felszólalásra sem. Rába Kál-
mán viszont élt a képviselői jogával, 
és felolvasta dr. Szendrő-Németh 
Tamás több oldalas levelét. 
Ezt követően március 28-án egy-
hangú szavazással hozta meg a 
döntést a képviselő-testület.

KZ  

Nem füstöl, mint a kémény
Április 1-től a Horvátzsidány felé 
vezető út mellett lévő ipari park-
ban áramot termelnek a napele-
mek. Az önkormányzattól vásárolt 
területen 4,2 hektáron működik  
napelempark, amely teljesítménye 
négy megawatt, és évente mintegy 
ötezer megwattóra lesz a kalkulá-
ciók szerint. Mindez fedezi Kőszeg 
fele lakoságának energiaigényét. 
A beruházás során elhelyezett 14 
ezer darab napelem a nap sugár-
zásából termel villamos energiát – 
kaptuk a tájékoztatást a beruházó, 
Solar Markt Kft. egyik tulajdonosá-
tól, Pusztai Pétertől.
Az itt megterelt áramot az E.ON 
veszi át a 87-es út mellett lévő tra-
fóközponton keresztül, és bekerül 
a megtermelt energia az országos 
hálózatba.    

A tulajdonos elmondta, hogy a 
beruházás értéke 1,7 milliárd Ft, 
amelyet magántőkéből és banki 
hitelből finanszíroztak. Nincs benne 
állami támogatás, illetve pályá-
zaton elnyert pénz. A cégnek nem 
az első ilyen jellegű beruházása, 
hiszen a Csepreg, Vép mellett lévő 
napelempark is a kft. beruhásában 
valósult meg. Azt is megtudtuk, 
hogy a kőszegivel szinte egyidőben 
kezdte meg a működését Söjtör 
mellett egy három megwatt telje-
sítményű napelempark szintén a kft. 
beruházásában. A tájékoztatás sze-
rint 12 év alatt térül meg a befekte-
tett összeg, a napelempark várható 
élettartama 25 év. Kőszeg Város Ön-
kormányzata a megtermelt, illetve 
az E.ON-nak átadott energia értéke 
alapján iparűzési adót kap a kft.-től.

A beruházás felépítését egy spa-
nyol cég végezte, a rendszer mű-
ködtetése is az Ibériai-félszigetről 
történik, közvetlen fizikai beavat-
kozást alig igényel. 
Közvetlen személyi felügyelet 
nincs a helyszínen, viszont a mai 
kor szerint a legjobb biztonsági 
berendezések védik a rendszert és 

környezetét, azonnali beavatkozási 
lehetőséggel.
A napelempark egy környezet-
kímélő, megújuló energiaforrás. 
Nem füstöl, mint néhány kémény 
a fűtési szezonban, nem bocsát ki 
környezetre káros széndioxidot, 
mint a benzines, dieseles autóink.

KZ

Egyedi burkolat
Kőszegen néhány utca egyedi bur-
kolatot kapott. A közlekedésre alig 
alkalmas állapotuk miatt kénysze-
rűségből murva, dolomit zúzalékkal 
terítették el a járófelületet. A fehé-
res színű, erősen tömörödő kőzet 
nem „mindenkinél” ért el osztatlan 
elismerést, az viszont biztos, hogy 
az útfelületről a mélyedések eltűn-
tek, nem „hupog” az autó menet 
közben. Fehér színű zúzalék borítja 
részben vagy egészben a Hermina 
utcát, a Postásrét utca, az Erdő utca, 
az Űrhajósok útja egy részének a já-
rófelületét. Kovács István elmondá-
sa szerint 2019-ben az utak, járdák, 
közterületek karbantartására 40 

millió Ft áll rendelkezésre a város 
költségvetési adatai alapján, ebből 
aszfaltozásra közel húszmillió fo-
rint fordítható, amely messze nem 
elegendő a javítások elvégzéséhez, 
és ezért terítették be a fenti utcákat 
dolomit zúzalékkal.  (A Temető utca 
felső szakaszának felújítása meg-
haladta a 30 millió Ft-ot.)
Kovács István elmondta, a téli idő-
szakban keletkezett kátyúkat hideg 
aszfalttal töltötték meg, a meleg 
aszfalt gyártása áprilisban kez-
dődik, és akkor tudják folytatni a 
drága, de nem végleges megoldást 
adó útjavításokat.

KZ  

A KRAFT-program részeként 

A Várkör felújításának közbeszer-
zése és a csapadékvíz-elvezetési 
rendszer fejlesztés 2. ütemének 
pályáztatása is előkészület alatt állt 
április elején. A Várkör a Fő tértől a 
Kiss János utcáig újul meg első lé-
pésben a Városmajor felújításához 

kapcsolódóan KRAFT forrásból. A 
Kiss János utca burkolat-felújításon 
felül a legszükségesebb közműfej-
lesztéseket, cseréket is tartalmazza. 
A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése 
a Szőlőskert, Mohás, Kálvária, Gá-
bor Áron utcában, a Királyvölgyben 
és Kőszegfalván is magába foglal 
különböző beavatkozásokat.



 XXX I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2019 . ÁPR IL I S  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
TU

ÁL
IS

Királyvölgyből a Gyöngyös-patakba
Április elején a Bechtold István Ter-
mészetvédelmi Látogatóközpont 
környezetében és a Szabóhegyi 
úton az utolsó simításokat végezte 
a kivitelező a csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítésén. A Hosszúlö-
vészárok dűlőben kiépült vápa, a 
zárt csapadékcsatorna szakaszok és 
az Alpannonia park mögötti burkolt 
árok a hegyről lezúduló víz aka-
dálymentes levezetését szolgálják. 
A Missziósház előtti új csatorna sza-
kasz a Diófa és Fenyő utcai csator-
náról veszi le a terhelést nagy esők 
esetén, mivel a vizet a Park utca alatt 
közvetlenül a Tamásárokba vezeti. Az 
itt felbontott burkolat aszfaltozása a 

szükséges tömörödési idő elteltével 
megtörténik, várhatóan májusban. 
Áprilisban az Auguszt János utcá-
ban új csapadék főgyűjtő építése 

is gőzerővel zajlik, és mindennek 
célja, hogy a Királyvölgy vízgyűjtő 
területéről az esővíz a Gyöngyös-
patak áramoljon. Ennek érdeké-

ben a Malomárok hidja alatt is el 
kell vezetni az egy méter átmérőjű 
csövet. Az utcában élők alapo-
san szemügyre veszik az elvégzett 
munkát. Kitartóan elviselték az 
esős idővel járó rosszabb utakat, 
az ívóvizet is egy külön kiépített 
csővezetéken kapják meg ideigle-
nesen. Az Auguszt János utcában a 
munkák elkezdésekor az építők ré-
széről voltak tájékoztatási hiányos-
ságok, amely aztán megoldódott, 
és azóta az érintettek türelemmel 
viselik a közlekedés problémáit. Az 
egyik lakó elmondta: tudják, hogy  
mindez városi érdek, őket az utolsó 
áradás nem érintette, de emlékez-
nek arra, amikor a Királyvölgyből 
zúdult lefelé az esővíz a belvárosba.

KZ

Útépítés
Folyamatos az építési munka a 
Pogányi út területén a TESCO és 
a Kiss János lakótelep között. Az 
előkészítő földmunkák már már-
ciusban megindultak, áprilisban a 
csapadékcsatorna kiépítése törté-
nik. A Pogányi út hiányzó szakasza 
a TESCO parkoló és a lakótelepi 
körgarázsok között épül meg a 
kapcsolódó csapadékvíz elvezető 
rendszer megvalósításával együtt. 
Az útszakasz kiépítése után teher-
mentesítő funkciót lát majd el a 
Rákóczi és Rohonci utcák forga-
lomcsillapítása érdekében. Az út-
szakasz hossza közel 600 m, bur-

kolatszélessége hét méter. A Gábor 
Áron utca és Pogányi út között új 
gyalog- és kerékpárút épül, mely-
nek tervezett hossza több mint 50 
m. Ezzel lehetővé válik a kerékpá-
rozás a lakóteleptől a TESCO-ig, és 
innét tovább Kőszegfalvára. 
Április elején megkezdődik a Forin-
tos Mátyás utca felújítása. Itt teljes 
szélességben, a járdával együtt újul 
meg a burkolat és a csapadékvíz-
elvezetés. A munkálatok ideje alatt 
a Rákóczi Ferenc és Gábor Áron 
utcák közötti szakasz gépjárművel 
nem járható. A kivitelező folyama-
tosan fenntartja a gyalogos közle-
kedés lehetőségét, ugyanakkor kéri 
a lakosság megértését, türelmét, 
különösen a munkaterületen a fo-

kozott óvatosságra. Az Zsigmond 
Autósbolt és Szerviz a felújítás 
alatt is tudja fogadni a Kedves 
Vásárlókat, illetve a javításra váró 
autókat. A Forintos Mátyás utca 

elkészültét követően a Gábor Áron 
utcai csapadékvíz-elvezető árok 
kiépítése és a burkolat felújítása 
kezdődik meg.

KZ

A VAS MEGYEI EGYESÍTETT
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe: 

– KŐSZEGPATY telephely: ÁPOLÓ (OKJ ápoló, ál-
talános ápoló végzettséggel), GONDOZÓ (szociális 
gondozó végzettséggel),
– PERESZNYE telephely: ÁPOLÓ (OKJ ápoló, általá-
nos ápoló végzettséggel), GONDOZÓ (szociális gon-
dozó végzettséggel),
– KŐSZEG, Munkácsy utcai telephely: SZOCIÁLIS 
MUNKATÁRS, 4 órában (szociális munkás végzett-
séggel).
Bérezés Kjt. szerint.
Érdeklődni lehet: Bődiné Kovács Éva vezető ápoló, 
telefonszám: 70-396-26-12, 94/555-020, 
e-mail: bodine.kovacs.eva@vmeszi.hu



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 szuper  ÜZLET 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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13. 

Família
Toast Sonkás szelet

Coop Tejföl
20% 150 g, 727Ft/kg

Tolle
Uht Tej
1,5%, 1 l

Magyar
ESL tej
2,8%, 1 l

Minden Nap Trappista Sajt
félkemény

Taravis
Csirkecomb egész
előhűtött

Ferrosüt
Félbarna Kenyér
1 kg

Fornetti
Kakaós

Fornetti 
Sajtos Pogácsa
előkelesztett

Soproni Sör Dobozos
4,5%, 0,5 l, 478Ft/l

Coop Aquarius ásványvíz 
Szénsavas vagy Szénsavmentes vagy Enyhe
1,5 l, 39Ft/l

www.7forras.hu KŐSZEGI AKCIÓ
2019. ÁPRILIS 15 - ÁPRILIS 30.

1.290Ft
kg

1.399 Ft
kg

479 Ft
kg 109 Ft

db

119 Ft
db

89 Ft
db89 Ft

db

59 Ft
db

22 Ft
db249 Ft

db

159 Ft
db

499 Ft
db 179 Ft

db

219 Ft
db

Ferrosüt Vizes Zsemle

Coop
Finomliszt
Bl-55, 1 kg

Tchibo Family
őrölt kávé
250 g+10% gratis, 1815 Ft/kg

Steffl
Dobozos Sör
4,2%, 0,5 l, 358Ft/l

ör Dobozos
, 478Ft/l

nyvíz
gy Enyheaggy Enyhe

239 Ft
db

199 Ft/db
TÖBBET!

24 db vásárlásával
SPÓROLJON 

0,5 l, 398Ft/l

49 Ft/db
TÖBBET!

6 db vásárlásával
SPÓROLJON 

1,5 l, 33Ft/l

KoszegiHirdetes_201904_01.indd   1 2019.04.09.   15:29:25
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Ősszel és más módon lesz a lomtalanítás
Az elmúlt év végétől Kőszegen és 
a környék településein a háztartási 
hulladék gyűjtését a Városüzemel-
tetési Kft.-től egy soproni térségi 
feladattal rendelkező cég vette 
át. A lakosság ebből néhány híren 
kívül nem vett észre semmit. Az 
történt, hogy a feladatot vállaló kft. 
átvette a kőszegi munkatársakat. 
Az elmúlt években a lakosság szá-
mára természetessé vált a tavasz-
szal végzett lomtalanítás, amelyről 
idén nem érkeztek hírek. Egyrészt 
erről, másrészt a hulladékszállítás 
átvételénél szerzett tapasztalatok-
ról kérdeztük Kosztra László STKH 
Sopron és Térsége Nonprofit Kft. 
igazgatóját.
– Önök átvették Kőszeg és hozzá 
tartozó 16 faluban a hulladék-
gyűjtést. Milyenek az eddigi ta-
pasztalatok?
– Az STKH Sopron és Térsége Non-
profit Kft. az NHKV integrációs cél-

jainak megfelelően 2018. november 
16-tól vette át a Kőszeg és 16 kör-
nyéki településen a hulladék köz-
szolgáltatási feladatokat. A zavar-
talan átállást a területen korábban 
a Kőszegi Városüzemeltetési Kft.-nél 
dolgozó kollégák és gépjárműpark 
átvételével tudtuk biztosítani. 
– Terveznek-e a jövőben valami-
lyen lakosságot érintő változást?
– A szelektív hulladék begyűjtésében 
történt változás. A korábbi rendszer 
helyett négyhetente jelennek meg a 
szelektív hulladékgyűjtő járművek a 
lakosságnál. A Kőszegfalvi települé-
sen a szelektív gyűjtés napjai követik 
a kommunális gyűjtés változását, így 
az hétfőre módosult. Fontos meg-
említenem, hogy a hulladéktörvény 
értelmében az üdülő ingatlannal 
rendelkező ügyfeleinknek is féléves 
szerződéskötési kötelezettsége van. 
A közeljövőben a tulajdonosokat 
írásban keressük meg.

– Mi történik azokkal a hulladé-
kokkal, amit a szelektív gyűjtők 
mellé szabálytalanul halmoz fel  
a lakosság?
– A szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek mellé elhelyezett illegális hulla-
dékokat a Kőszegi Városüzemelte-
tési Kft. munkatársai gyűjtik össze, 
és szállítják be a kőszegi lerakóba 
lerakási díj ellenében.
– Hogyan értékeli a szelektív 
gyűjtés jelenlegi  helyzetét?
– Kőszegen a szelektív hulladék-
gyűjtés működik, ez elmondható 
mind a házhoz menő zsákos, mind 
a szigetes gyűjtésre is. A lakosság 
egyre környezettudatosabban sze-
lektál, a begyűjtött mennyiségek-
ben is növekedés tapasztalható, 
a tisztaságban azonban van még 
hova fejlődni. 
– Mikor lesz lomtalanítás idén? 
Marad-e  a korábbi kőszegi rend-

szer, vagy a Sopronban kialakí-
tott megoldást alkalmazzák?
– Terveink szerint Kőszegen a szep-
temberi hónapban kívánjuk a lom-
talanítást lebonyolítani. Az idei év-
ben a korábbi házhoz menő gyűjtés 
helyett a gyűjtőpontos lomtalanítási 
módot szeretnénk megvalósítani. A 
város területén – az önkormány-
zattal egyeztetett – meghatározott 
gyűjtőpontokon, előzetes tájékozta-
tás alapján frakciónkénti lomtalaní-
tás történik, mely során csak azon 
nagyméretű háztartási lomhulla-
dékok kerülnek átvételre, melyek 
a rendszeresített gyűjtőedényben 
nem helyezhetők el, így példaként 
említve elhasználódott bútorok, sző-
nyegek, használati tárgyak. Fontos, 
hogy az elszállításra kerülő lomhul-
ladék kizárólag lakossági eredetű 
lehet, illetve a lomhulladékon kívüli 
szelektíven gyűjtött hulladékok in-
gyenes leadására a lakosságnak a 
zöldudvarban van lehetősége. 

KZ

Lerakási díj: amely tartalmazza a 21,26% áfát
Lakossági (forint/t) Cég (forint/t)

Tiszta inert 2540.- 3810.-

Zöld
1600kg/év 

térítésmentes, 
felette 10160.-/t

20320.-

Lom hulladék
1000kg/év 

térítésmentes, 
felette 22860.-/t

22860.-

Kevert építési és 
bontási hulladék 15240.- 19050.-   

alapjellemzéssel
Gumi hulladék
(csak autó gumi)

12db/év térítésmentes, 
felette 19050.-/t 19050.-

Elektronikai 
hulladék

150kg/év 
térítésmentes, 

felette 190,5.-/kg
nem hozhat be

Veszélyes 
hulladék

50kg/év térítésmentes, 
felette 127.-/kg nem hozhat be

Állati hulladék 80kg/év térítésmentes, 
felette 127.-/kg nem hozhat be

  

SZUPERGYORS  
INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET MELLÉ TELEFON  
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS  
RENDELHET NÁLUNK.

1204www.microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.

ugyfelszolgalat@microweb.hu

A kedvezményes havidíj feltételei: 
Az előfizető vállalja a negyed éves előre 
fizető számlázási időszakot, PDF alapú 
elektronikus számlakép fogadását e-mail 
üzenetben és a számla határidőn belül  
történő pontos kiegyenlítését. További  
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

3500 Ft

10-80 Mbit/s közöttDÍJCSOM
AGOK

KEDVEZMÉNYES ÁRA

30 Mbit/s
SEBESSÉG

Ne szennyezze környezetét!
Gyűjtse össze a háztartási sütőolajat!

Sütési morzsalékkal is átveszi a MOL töltőállomás 
KŐSZEGEN.
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„Összerándul a gyomra, ha rendőrt lát”
„Az elmúlt évben Kőszeg lakos-
sága stabil közbiztonságban 
élhetett, köszönet ezért az itt 
lakóknak, mert ebben benne 
van az is, hogy a városban az 
emberek jogkövető magatartást 
tanúsítanak” – erről beszélt Su-
bán Tamás a rendőrkapitányság 
vezetője március 28-án a képvise-
lő-testületi ülésen. 
A képviselők hozzászólásában a 
gyorshajtás kapott központi szere-
pet. Rába Kálmán szerint a traffi-
pax alkalmazásánál a rendőrségi 
cél a büntetés, viszont csak akkor 
kellene büntetni, ha a sebesség túl-
lépése növeli a baleset kockázatát, 
a megelőzése legyen a cél. A város 
főutcáján néhányan száguldoznak, 
„Alig lehet a gyerekeket elrán-
tani a zebráról, hogy ne legyen 
baleset” – mondta a képviselő, és 
javasolta, hogy a belvárosban mér-
jenek sebeséget. Plechl Tibor sze-
rint a rendőrautó ne elbújva álljon 
a határ közelében, mert a hatósági 
jelzés látszata is óvatosabb veze-
tésre sarkallja az autósokat. Auszt-

ria felé időnként két-három autót 
is előznek a „bátrak” óriási kocká-
zatok mellett. Huber László polgár-
mester szerint kritikus közlekedési 
pont lett a 87-es úton az autómosó 
melletti útkereszteződés, jelentős a 
balesetveszély. Jól átgondolt sebes-
ségkorlátozást tartott fontosnak a 
87-es út várost elkerülő szakaszán. 
Csúcsidőszakokban a vasútállomás 
előtti részen a kanyarodni szándé-
kozó járművek hosszú várakozásra 
kényszerülnek.
Stubán Tamás szavai szerint a 
rendőrség a sebesség ellenőrzést 
a törvények szerint végzi. Megál-
lapítják: ki lépte túl a sebesség-
korlátot. A statisztikai adatok arról 
szólnak, hogy a közekedési balese-
teknél döntő indok a gyorshajtás. 
A 87-es útra ki lehet helyezni a 
korlátozó táblákat, ennek megvan 
a törvényes útja, kezdeményez-
ni kell a közútkezelőnél. Básthy 
Béla kérdésére elmondta, hogy 
a sebesség kontrollra vonatkozó 
táblák elhelyezésének is ugyanez a 
rendje. A rendőrkapitány tényként 

említette, hogy az elkerülő úton 
időnként történik sebességmérés. 
A traffipaxok kihelyezését döntően 
a baleseti adatok határozzák meg. 
Rába Kálmán egyik felszólalásában 
megköszönte a rendőrség munká-
ját, és megkérdezte: van-e Kősze-
gen migránsveszély. A kérdését 
azzal indokolta, hogy őt már több-
ször felhívták, mert színesbőrűek 
vannak a városban, „csináljunk 
már valamit” iránymutatással. A 
másik migránsproblémának ne-
vezte, hogy „Kőszegre jönnek az 
ukránok”,  és azt kérdezte: mek-
kora létszámban vannak jelen a 
városban a vendégmunkások.
Básthy Béla alpolgármester fáj-
dalmasnak nevezte az ukrán 
megnevezést, kérte, ne bántsuk 
a szegény magyarokat, enélkül is 
bőven megvan az ő bajuk. Stubán 
Tamás megállapította: Kőszegen 
jól működő egyetem révén vannak 
más vallást, bőrszínt, ruhát viselő 
emberek, akik a magyar törvénye-
ket betartják. A rendőrkapitány 
elmondta, hogy a tájékoztatás 

érdekében felvették velük a kap-
csolatot, és az egyik hallgatótól, 
akinek nemzetiségét nem említet-
te, idézett egy mondatot. Ez arról 
szólt, hogy a saját hazájában „ösz-
szerándul a gyomra, ha rendőrt 
lát”. A magyar rendőrökről pozitív 
képet alkottak az egyetem hallga-
tói, itt Kőszegen, nyugodt, békés 
környezetet találtak. Rába Kálmán 
felvetésére elmondta, hogy 100 – 
150 fő között van a környezetünk-
ben élő vendégmunkások száma. 
Arányaiban semmivel nincs több 
feladata velük a rendőrségnek, 
mint egy átlagos kőszegivel. Nem 
gondolja a kapitány, hogy miattuk 
bármilyen külön intézkedést kelle-
ne rendszerbe állítani.
A veszélyforrásra utaló kérdés 
alapján Kőszeg rendőrkapitánya 
szerint migrációt városok, telepü-
lések szerint nem lehet vizsgálni. 
A mélységi ellenőrzések alapján 
megállapította, hogy Vas megyé-
ben nincs migrációs veszély. Azt is 
tényként említette, hogy az ország 
déli részén lévő határ őrzésében 
részt vesznek a kőszegi kaptányság 
állományában levő rendőrök is.

Kámán Z

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Every Sunday • Každou Neděli   25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h):  20% Kedvezmény/Rabatt!

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary 

www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00

e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY 30 perc
Minutes / Min

60 perc
Minutes / Min

90 perc
Minutes / Min

120 perc
Minutes / Min ×5* ×10*

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna

3.900 HUF
13 € – – – -10% -15%

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

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

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

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel

5.900 HUF
20 €

9.900 HUF
35 €

14.900 HUF
50 €

18.900 HUF
65 € -10% -15%

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

6.900 HUF
25 €

11.900 HUF
40 €

15.900 HUF
55 €

20.900 HUF
70 € -10% -15%

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

7.900 HUF
27 €

12.900 HUF
45 €

16.900 HUF
57 €

21.900 HUF
75 € -10% -15%

Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage 
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny

– – 17.900 HUF
59 €

20.900 HUF
69 € -10% -15%

Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž – 14.900 HUF

49 €
17.900 HUF

59 €
20.900 HUF

69 € -10% -15%
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Gyártó üzem a város szélén
A Szombathely felé vezető út mel-
lett, az Alpokalja Panzióval szemben 
magasodik a többépületes üzem-
csarnok. Közel húsz éve működik itt 
a Plastunion Kft. fröccsöntő üzeme, 
ahol műanyagból különböző alkat-
részeket gyártanak. Mostanra már 
családi a vállalkozás, olyannyira, 
hogy jelenleg csak családtagok dol-
goznak itt. A fotózás időpontjában, 
április 5-én a tulajdonosok lánya és 
fia, Pálma és Péter dolgozott az au-
tomata gépeken, melyek kávéfőző 
alkatrészeket gyártottak.
A hetvenes éveit taposó Palya Tibor 
és felesége a kft. tulajdonosa. A jó 
fizikummal rendelkező férfi 1980-
ban kezdte a fröccsöntő szakmát, 
bejárta a vállalkozás hosszú és 
kemény időszakát. Találkozásunk 
napján kapta a jó hírt, hogy rövide-
sen szellőzőkhöz nagyobb tételben 
gyárthatnak alkatrészt. Mindez elő-
segíti a tíz gép kapacitásának jobb 
kihasználását, amelyre ugyancsak 
szükség lenne. A kávéfőző alkat-
részek gyártása mellett nagy tétel-
ben készülnek a Kőszegen működő 

Wienerberger Téglaipari Zrt. részére 
távtartó elemek, amelyből egy-egy 
rendelés kettőszáz ezer db. A kft. 
jelenleg két műszakban termel, de 
a 2008-tól kezdődő gazdasági vál-
ság időszakában folyamatos üzem-
ben dolgozott 15 fő. Akkor nagy 
cégeknek tömegesen termeltek 
műanyagból különböző tárgyakat. 
Az általuk készített fröccsöntött ele-
meket használta az USA haditenge-
részete. A legutóbbi projekt része-
ként a Helios Világítástechnikai Kft. 
volt nagy megrendelő. A Kőszegen 
gyártott alkatrészekből Szombat-
helyen szerelték össze a lámpá-
kat, amelyeket tovább szállították 
először a Helios Világítástechnikai 
Kft.-nek, majd a végszerelés miatt 
a Szarvasi Vas - Fémipari Zrt.-nek.
Innét ment tovább a termék az 
IKEA-nak, amely minőségi problé-
mák miatt felmondta a szerződést. 
Ennek következtében a Szarvasi 
Vas-Fémipari Zrt. és a Helios Kft. 
csődbe ment. A csőd következté-
ben a Plastunion Kft. elveszítette 
a megrendeléseit, és így 2019. ja-

nuár 1-jén felmondott minden dol-
gozójának, igy a családtagoknak is. 
Majd jobbra fordult a helyzet, mert 
kialakult egy rendelésállomány, és 
a családtagok munkába álltak. 
Palya Tibor és felesége 2000-ben 
jött először Kőszegen, akkor nya-
ralót vettek, aztán megtetszett a 
környék, és házat építettek. Majd 
elkezdődött a Pilisjászfalun mű-
ködő termelőüzem áttelepítése 
Kőszegre. Olyan területen kezdték 
el az üzem építését, ahol nem volt 

infrastruktúra. Mindent saját erőből 
végeztek, ehhez semmilyen támo-
gatást nem kaptak, de az adókat 
megfizették. A két tulajdonos nagy 
projektekben már nem gondolko-
dik, a biztonságos működés a cél, 
amely a jelenlegi helyzetben is biz-
tosított a család számára. Ez azért 
is fontos, mert nemcsak a gyártást, 
a termelő gépeket hozták el Kő-
szegre, hanem a család többi tagja 
is a városba költözött. 

Kámán Z

 
IDŐPONTFOGLALÁS 8-20 ÓRÁIG:  

 +36 30 5 870 870 

NYITVA TARTÁS: 
HÉTFŐ, PÉNTEK  8-16h 

KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK  12-20h

9730 Kőszeg, Bersek József u. 2/c

Látogassa meg 
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu
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Kertészet Kőszegfalván
Kőszegen újonnan vagy pót-
lásként elültetett fák döntően a 
Kőszegfalván lévő Gurisatti Fais-
kolában növekedtek. Egy-egy fa 
oltványból, csemetéből tíz, tizenöt 
év gondozás után kerülhet a vég-
leges helyére, így Kőszegen – csak 
néhány példát említve – Rohonci, 
Kelcz-Adelffy, Hunyadi, Festetics 
utcákba. 
Aki Kőszegfalvát elhagyja, Nemes-
csó irányába jobb oldalon rende-
zett faültetvényeket lát több mint 
harminc hektáron, a terület egy 
része a Gurisatti Faiskola Kft. tulaj-
dona, a többit bérlik. A két alapító 
– Gurisatti Gábor, és tősgyökeres 
kőszegi felesége, Szendrő Gyöngyi 
– a hetvenes éveit tapossa, mos-
tanra már csak szakmai tanács-
adásra látogatnak el a kertészet-
be. „A feleségem érdeme, hogy 
a faiskola elkezdte működését, 
és évtizedeken át megtartotta 
azt” – mondta Gurisatti Gábor 
április 6-án. Ők ketten Budapes-
ten szerezték meg az okleveles 
kertészmérnöki diplomát, elsőéves 
egyetemi hallgatóként ismerkedtek 
meg, ötven éve tart ez a kapcsolat. 
Először Egerben kaptak munkát, a 
szakmai ismereteiket a facsemeték 
gondozásában alaposan kibővítet-
ték. 1986-ban fogalmazódott meg 
a gondolat, hogy haza, vagyis Kő-
szegre kellene visszajönni. Gábor 
a Kámoni Arborétum vezetője lett, 
de a felesége nem kapott végzett-
ségének megfelelő feladatot, pedig 
ő akart igazán visszatérni a szülői 
házba. A szocializmus jogrend-
je szerint magángazdálkodó lett, 
azt csinálta, amihez értett, dísz-
faiskolai facsemetéket kezdett el 
nevelni. Először sok kis parcellán, 
szülők, nagyszülők földjein össze-
sen egy kataszter hold területen. 
Két év után építettek egy 30 m2-es 
üvegházat, így már könnyebb volt 
az oltványok aprólékos gondozása. 
„A csemetéket két-, hároméves 
nevelés után lehetett eladni, volt 
rá kereslet, sokat vásárolt tőlünk 
a Prenor cég elődje” – mondta 
Gyöngyi. Majd a férj hozzátette, 
hogy akkor ő még csak a napi mun-
kavégzés után tudott részt venni a 
csemeték gondozásában.
A rendszerváltás után a kárpótlási 

törvény változást hozott az életük-
ben. Az asszony nagyszüleitől el-
vett területek miatt közel öt hektár 
területet kaptak vissza 1993-ban 
Kőszegfalván. A nyugatról behozott 
díszfenyők divatba jöttek, kereset-
tek lettek a piacon. A nevelésük, 
szaporításuk, növényvédelmük 
speciális szaktudást, és különösen 
szakértelemmel rendelkező több 
munkatársat igényelt. Ebből pedig 

hiány volt, a két vállalkozó a sok 
ezer csemete kezelését nem tudta 
felvállalni, hiszen a mintegy száz 
növényfajhoz közel ötvenféle gon-
dozásra volt szükség. Ezért néhány 
év után úgy döntöttek, hogy a dísz-
fenyőkről lombos fák nevelésére 
szakososodnak. 
Mostanra a vállalkozás továbbvite-
lét végzi az alapítók két gyermeke, 
Gábor és Péter, akik külhonban is 
megszerzett szaktudásuk után ki-
építették a kft. nemzetközi keres-
kedelmi kapcsolatait. A környező 

országok az elsődleges partnerek, 
de az EU több országába, valamint 
keleti irányba is szállítanak. Nem-
csak szállítanak ki fákat, hanem 
alanyokat is hoznak be szaporítás-
ra. Gurisatti Gábor elmondása sze-
rint egy-egy húsz éves kort elérő 
fát többször, három-, négyéven-
ként át kell ültetni, meg kell védeni 
a betegségektől, és csak ezt köve-
tően marad életképes, amikor vég-
ső helyére kerül. Az elmúlt évek-
ben divatba jöttek a konténerben 
nevelt fák, amely azt jelenti, hogy 

szinte évenként nagyobb műanyag 
cserepekbe helyezik át, és így a 
gyökérzete sérülésmentes lesz, a 
növény életképes marad, és szinte 
bármikor kiültethető a végleges 

helyére. A szakember természetes-
séggel mondta, hogy esetenként 
az évtizeden át nevelt fákat el kell 
égetni, mert időközben a piaci ke-
reslet megváltozott, és nem lesz rá 
vevő. Egy-egy kertésznek előre kell 
gondolkodni, tudnia kell: mit keres 
a vevő tíz – húsz év múlva. 
A faiskolát alapító házaspár büsz-
ke arra, hogy a cégből csak annyi 
bevételt vettek ki, amelyre a meg-
élhetéshez szükség volt, a kft. nye-
reségét visszaforgatták gépesítésre, 
területek vásárlására. Az egykori 

öt hektár földterület 
így növekedett több 
mint harmincra. A 
másik büszkeségük 
a hét unoka, akikkel 
naponta találkoznak. 
A legkisebb Ádám, aki 
jövőre ballag az óvo-
dában, a legnagyobb 
unoka, Jázmin ugyan-
csak ballag jövőre az 
Árpádházi Gimnázium-

ban. Örömet jelent számukra az, 
hogy a két gyermekük szakértelem-
mel viszi tovább az általuk elkezdett 
vállalkozást.

Kámán Z
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Értékesítő: Racker Béla
Elérhetőségek: 06 20 599 6520 • 06 30 619 54567
E-mail: racker.bela@otpip.hu
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Horgászok
A kőszegi sporthorgászok büszkék 
arra, hogy a 4,5 hektáros vízfelü-
letű tavaikba 44 mázsa halat tele-
pítettek az elmúlt év novemberétől. 
A Csónakázótó és a Téglagyári-tó 
bőséges halállománnyal rendel-
kezik, így a horgászok gyakran 
részesei lehetnek egy-egy jó fo-
gásnak – kaptuk a tájékoztatást 
Bálint Péter egyesületi titkártól. 
Az idei horgászszezon a jó időjárás 
miatt korán elkezdődött, a tava-
szi nagytakarítást a Csónakázótó 
környékén márciusban elvégezték, 
április 13-án a Téglagyári-tó mel-
lett dolgoztak az egyesület tagjai. 
A titkár határozottan kijelentette, 
hogy nem a szemetet szedték, mert 
ilyen a tavak mellett nincs. A sport-
horgászok lelkiismereten védik a 
környezetet, a kihelyezett szemét-

gyűjtőket pedig gyakran ürítik. A 
társadalmi munkanapokon a fákat, 
bokrokat nyesték meg, a Csónaká-
zótó észak-keleti oldalára 130 mé-
ter hosszan sövényt ültettek, hogy 
megfogja az innét érkező szelet. 
Februártól a faházikójukat éjjel is 
kivilágított úton lehet megközelíte-
ni a napelemes lámpák működése 
miatt. Bálint Péter elmondta, hogy 
mindegyik tónak van gondnoka 
(Békefi István, Drescher Károly), 
akik kiváló munkát végeznek. A 
Téglagyári-tóra vonatkozó idei ter-
vek egyike esőbeálló építése.
Ügyvitelüket is faházikóban intézik, 
nagy volt a forgalom az év elején 
a horgászkártyák megújítása mi-
att, amely egyben a tagság meg-
erősítését is szolgálja. Készülnek 
a horgászszezonra, retró versenyt 
tartanak, ahol csak a ’90-es évek 
elejéig használt eszközökkel lehet 
halat fogni. Várják az érdeklődőket, 

akiktől azt is kérik, hogy hozzanak 
magukkal retró tárgyakat a ren-
dezendő kiállításra. Június 17-től 

nyári gyermektábort szerveznek, 
amelyre várják a jelentkezőket.

KZ

Április 12-én a déli órákban horgászott Sulyok Jenő. A találkozás per-
ceiben akadt a horgára egy két kg-os ponty, amelyet aztán rögtön 
visszaengedett a vízbe, mert indoka szerint ő sporthorgász. Aznap 
három óra alatt 25 db dévérkeszeget fogott, és az egy gyenge nap 
volt, mert két héttel korábban hat óra alatt 80 db 2 -3 kg-os ponty 
akadt a horgára. 

SÖVEGJÁRTÓ KFT.
Szombathely, Csaba u. 10.
www.sovegjartokft.hu • 94/513-370

KERTI MUNKÁKHOZ BANNER 
FŰNYÍRÓ AKKUMULÁTOROK
TÖBBFÉLE KAPACITÁSBAN!

AZONNAL, RAKTÁRRÓL!

SÖVEGJÁRTÓ KFT.

Utcanév: Auguszt János 
A város egyik legrégebbi utcái 
közé tartozik, mégis sokan nem 
tudják merre található. Régen 
Villa sornak is hívták, a ca.1930-
as években épült házai miatt. A 
szomszéd keresztutcában (Bajcsy 
Zs.) a bölcsőde-óvoda miatt sokan 
járnak, mégis elkerüli a figyel-
müket. Rengeteg sétáló, kutyás 
azonban ismeri, de talán a nevét 
ők sem nézték meg soha. Az utca 
egy része a Malomárok és a Gyön-
gyös-patak szigetéből is áll, saját 
fahíd is található benne. Ameddig 
a másik keresztutca a Malomárok 
utca nem volt beépítve, két (most 
már átsorolt) ház elkanyarodva, is 
hozzá tartozott. 
Az utca történetéről az idősek több 
mindent meséltek. Az orosz tisztek-
nek 1955-ig kisajátították a háza-
kat, hiszen a patak másik oldalán 
volt a laktanya. Az utca elején 
sorompó volt felállítva, orosz kis-
katonával. Azt a bizonyos hidat az 
oroszok olyan gerendákkal látták 
el (most is az szolgál), amelyen a 
T34-s tank is átmehetett. Miután a 
katonák elmentek, a fellelhető régi 
tulajdonosok kapták vissza a háza-
kat, vagy megvásárolták azokat.  
Mit is tudunk a névadóról Auguszt 
Jánosról?

1857-1929 között élt, városi fő-
jegyző, helyettes polgármester. 
Azért csak helyettes volt, polgár-
mesteri jogkörrel, mert abban az 
időben csak az lehetett polgár-
mester, akinek jogi végzettsége 
volt. A korabeli KV az írja róla: egy 
egyszerű kisember, aki iparos, céh-
vezető-csizmadia mester fiaként 
látta meg a napvilágot, és saját 
szorgalma vitte eddig. Ő fejezte be 
a gimnáziumnak főgimnáziummá 
való fejlesztését, aszfaltburkolatok 
fejlesztését, villamos telep létesíté-
sét, vasutas árvaház megszerzését, 
hidak építését, erdőgazdaság raci-
onalizálását, de a KV nagy spór-
majszterként is nevezi.
A város levéltárosai viszont nem 
jó szívvel gondolnak rá, mert nagy 
kárt okozott, az ő idejében dobták 
ki a városházáról az 1867-1917 
közötti iratokat. Csak a jegyzőköny-
vek maradtak meg, amiből meg le-
het állapítani miről döntött a város, 
de hogy mit döntött és az ügyek 
milyen eljáráson mentek keresztül, 
azt nem lehet tudni. Pótolhatatlan 
veszteség.
A család később Árbóczra magya-
rosított. Gráf Zsuzsa karnagynak ő 
az anyai nagyapja.

 Plechl Ildikó
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Lukácsháza
Március 15-én a Közösségi Házban 
a SCHOTT Lukácsháza SE szervezé-
sében pályabúcsúztató tollaslabda 
verseny került megrendezésre. 8 
férfi és 4 női induló körmérkőzéses 
formában küzdött a helyezésekért. A 
férfiaknál dr. Vaskó János lett a győz-
tes Kovács Dániel és Danka Ferenc 
előtt. A nők versenyét Németh Lili 
nyerte Albert Mónika és Debreceni-
né Imre Anita előtt.
TeSzedd mozgalomhoz Lukács-
háza is csatlakozott idén az Inno-
váció és Technológiai Minisztérium 
felhívására. Idén is meghirdették 
az árkok, közterületek, valamint 
a Csömötei-hegy hulladékmente-
sítését. Előzetes regisztrálás után  
örömteli volt, hogy több mint 
nyolcvanan jelentkeztek, volt köz-
tük sok fiatal is. Március 24-én 
jókedvű, vidám csapat gyülekezett 
a Közösségi Háznál, majd munka-
védelmi oktatás után indultak a 
csapatokba szervezett önkéntesek, 
hogy szebbé tegyék környezetüket. 
Mindenkinek a csömötei kilátónál 
ért véget a kijelölt útvonal, ahol 
babgulyás, palacsinta, aprósüte-

mény, bodzaszörp várta a csapatta-
gokat. Eredmény: 150 zsák szemét 
került összegyűjtésre a mintegy 
négyórás gyűjtés után, a nem zsá-
kolható törmelékek is megjelölésre 
kerültek. Köszönet Albert Móninak 
a kitűnő szervezésért, és minden 
aktív környezetvédőnek. 
Április 1-jén tartották a Gencsapáti 
Borvers eny 2019. programot, ame-
lyen (36 fehér, 6 rose, 40 vörösbor 
került a zsűri asztalára. A szakmai, 
gazda és a női bírálók értékelése 
alapján a következő eredmények 
születtek.
Fehér borok: A szakmai zsűri bírá-
lata alapján (4 arany, 15 ezüst, 12 
bronz, 4 oklevél minősítést értek el 
a versenyzők) a fehérboroknál az 
első helyezett Rácz Ferenc olaszriz-
ling bora, 2. helyezett Varga József 
Zöldveltelini, 3. helyezett Gáspár 
Gellért Fehér Cuvée bora lett.
Vörös borok: A szakmai zsűri bírá-
lata alapján (2 arany, 21 ezüst, 13 
bronz, 4 oklevél minősítést adott ki) 
a vörösboroknál első helyen Mucza 
Béla Zweigelt, 2. helyezett Mucza 
Béla Cabernet Sagvignon, 3. he-
lyezett Puhr Károly Kékfrankos-
Zweigelt cuvée bora lett.
Rosé borok: A szakmai bírálók 

(4 ezüst, 2 bronzminősítést adott 
ki a szakmai zsűri) Mucza Béla 
Zweigelt rosé borát értékelték a 
legjobbra.
A gazda zsűri fehérboroknál 
Bolfán Imre Chardonnay, a vö-
rösboroknál Mucza Béla Cabernet 
Savignon borát, a rosé boroknál 
Jáger József Kékfrankos rosé borát 
értékelte a legjobbra.
A borbarát hölgyekből álló női 
bírálók a fehérboroknál Gergácz 
István Rozália, vörösboroknál 
Mucza Béla Cabernet Sagvignon, 
a rosé boroknál Balogh László 
Kékfrankos-Burgundi rose  borát 
értékelte a legjobbra.
Gratulálunk a gazdáknak az elért 
minősítéshez! 
Megkezdődött a TOP 3.2.1 Mű-
velődési Ház energetikai felújítása 
elnyert pályázatának kivitelezése. 
A közbeszerzés során a legkedve-
zőbb ajánlatot adó Szárnyas Kft. a 
nagyterem és a kazánház kiürítését 
követően március 20-án megkezdte 

a belső munkálatokat is. A felújítás 
során 15 cm hőszigetelés kerül a 
külső falakra, a padozat és a födém 
is szigetelésre kerül. A nagytermi 
ablakok is cserére kerülnek. A fűtést 
kondenzációs gázkazán és levegős 
hőszivattyú biztosítja majd. Mindeh-
hez az energiát a tetőn elhelyezett 
napelemek biztosítják. Az energeti-
kai felújítás ünnepélyes átadása a 
július 13-i Falunapon van tervezve.
A kivitelező Tempó-Ép Kft.  kész-
re jelentette a kilátó alatt megépült 
Ökoturisztikai bemutató és infor-
mációs központ impozáns 144 m2-
es fából készült épületét, amely az 
ALPANNONIA plusz pályázat kere-
tében valósult meg. Az információs 
és bemutató táblák elkészítésével 
lesz majd teljes a projekt.
Április 6-án a Biotájházban a 
Lukácsházi Boszorkányok Egyesü-
lete Húsvéti foglalkozásra várta az 
érdeklődő családokat. A gyerekek 
sok húsvéti ajándékot készítettek 
az ünnepre.

95 éves
Peresznye: Kelemen Jó-
zsefné Anna néni, Peresz-
nye legidősebb lakosa, aki 
a helyi idősek otthonában 
tölti napjait. Szellemileg 
nagyon jó egészségnek 
örvend. Gyakran idézi fel 
gyermekkorát. Egy fia, 
egy lánya három unokája 
és négy dédunokája van. 
Anna nénit 95. születésnapja alkal-
mából a helyi önkormányzat részé-

ről Grüll János polgármester és Or-
bán Gyula alpolgármester virággal, 

és ajándékcso-
maggal köszön-
tötte. Továbbá 
átadták Orbán 
Viktor miniszter-
elnök köszöntő 
levelét. A szociális 
otthon vezetősége 
és lakói is köszön-
tötték Anna nénit. 
Ők verssel,  ének-
kel, zenével és 
egy szép tortával 

készültek. Isten éltesse még sokáig 
Anna nénit!

Nemescsó
Március 8-án került megrendezésre 
a nőnap a faluházban. A hölgyek kö-
szöntése után a gyerekek mondták 
el ezen alkalomra betanult verseiket. 
Ezután egy finom vacsora követke-
zett, majd a Csoki és Hutyu zenekar 
gondoskodott a további jó hangulat-
ról. A hölgyek jól érezték magukat, 
ezért köszönetüket fejezik ki. 
Az 1848-49-es szabadságharcra 
emléke ztek a falu lakói. Az ünnepi 
műsort a Tézsula Hagyományőrző 
Egyesület állította össze. A Him-
nusz után verssel, énekkel emlé-
keztek meg a hősökről.
A tavaszra hangolódva össze-
gyűltek a szülők és a gyerekek a 
faluházban, ahol szebbnél szebb 
ajtódíszeket, asztali díszeket készí-
tettek. A kézműves foglalkozások 
iránt egyre nagyobb az érdeklődés. 
Amellett, hogy nagyon szép dolgok 
készülnek jó lehetőség adódott 
beszélgetésre, játékra és kötetlen 
időtöltésre.

Szerdahelyi-Bánó Irén

Malacfesztivál
Pusztacsó önkormányzata június 14 – 15-én 
rendezi meg a  VIII. Pusztacsói  Nemzetközi Falu-
napi Malacfesztivált.  Tisztelettel várják az érdeklő-
dő vendégeket a bőséges programkínálattal:
Gyermekműsorok, Lu fibohóc, APACUKA Együt-
tes gyermekműsora,  Varnyú Country, KISGRÓFÓ, 
ott lesz az ország Tibi Bácsija: DJ. Dévényi Tibor, 
ingyenes ugrálóvár. VÉRADÁS, na és 14 malac sül 
majd a nyárson, amit nemcsak kóstolni lehet, ha-
nem falatozni a sült húsokból.

Köszönik a támogatást
A Kőszegfa lvi Önkormányzati Tűzoltó Egyesület március 
30-án tartotta évzáró  közgyűlését.  Ruisz Szabolcs ismer-
tette a 2019 évi költségvetést, Tengeri Zoltán parancsnok 
adott át  Wurst Sándor részére 40 éves,  Vaski Béla, Gyar-
mati Kálmán, Ruisz Szabolcs részére pedig 25 éves szol-
gálati érmeket. Az idei tervek között szerepel a szertár ke-
rítése és a kapuk elkészítése, valamint a víz bekötése és 
elvezetése. Az OKF pályázaton védőfelszereléseket nyert az 
egyesület. Kőszegfalva lakóinak tisztelettel megköszönik a 
2019 évi anyagi támogatást.

VID
ÉK

Bozsok: Tojáskarcolás, húsvéti dekorációk készítése, tréfás ügyességi 
feladatok és nyuszisimogatás lesz a Bozsoki Kultúrházban  nagyszom-
baton, április 19-én 15.00 – 17.00 óráig. A Bozsoki Kökörcsin Kultu-
rális és Hagyományőrző Egyesület szeretettel várja a családok apraját 
és nagyját.
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Boszorkányok pedig vannak
Lukácsháza: Virágzik a civil élet 
Kőszegen és a szomszédos tele-
püléseken is. Ezek közé tartozik a 
Lukács-házi Boszorkányok Egye-
sülete, amely már 2015 óta bűv-
körébe vonja a környékbelieket. 
Félni tőlük nem kell,  de nem árt, 
ha odafigyelünk rájuk! 
Vállalt feladatuk „közösségte-
remtő, formáló céllal, részben 
a hagyományok megismerteté-
se és újak létrehozása”. Erről az 

elnök, Bolfánné Zöhrer Mónika 
nyilatkozott: „Programjaink kö-
zött szerepel a gyereknap, túra, 
egészségmegőrző, felvilágosító 
rendezvények sora, ünnepekhez 
köthető kézműves foglalkozások. 
Elindítottuk – az azóta már önálló 
klubként működő – Pöttöm Lurkók 
Ficánkolóját, ahol az anyukák és a 
babák tanulhatnak mondókákat, 
gyermekdalokat, játékokat, és 
szakemberek előadását hallgat-

hatják őket érintő témákban.” 
Mint egy jó boszorkánygyüleke-
zethez illik, a nemes célokat szem 
előtt tartják: gyűjtést szerveztek, 
az adományokból egy félautomata 
defibrillátort vásároltak, amelynek 
a használatát is megtanították. 
Karácsonykor süteménycsomaggal 
kedveskedtek a falu nyugdíjasai-
nak, és a nagyrendezvényeken is 
ott sertepertélnek. Legutóbb április 
06-án a Húsvéti készülődés prog-
ramjukkal a Biotájházban mutatták 
meg: ha valaki találkozik a helyi 
boszikkal, kiderül: a vasorrú bába 

hasonlít az álruhás tündérekre.
„Idén is sokan látogattak el hoz-
zánk. Sok-sok koszorú és dísz ké-
szült. Uzsonnára lekváros, kakaós, 
kókuszos palacsintát kaptak a 
gyerekek, a felnőttek húsos pala-
csintát ehettek” – tudtuk meg a 
főboszorkánytól. E cikk írója azt el 
is felejtette megkérdezni, hogy a 
seprűiket hol hagyták. Talán otthon, 
hisz en a jótékonykodás után mind-
nyájuknak a családban is helyt kell 
állniuk. Mondhatnánk: „Az sem bo-
szorkányság!” Én állítom, hogy az!

Táf.

Versvarázs
Gyöngyösfalu: A Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola kilencedik alka-
lommal hirdette meg a Versvarázs 
versenyt, amelynek rajzpályázatára 
idén 186 alkotás érkezett hat in-
tézményből. A gyerekek Devecsery 
László, Tóthárpád Ferenc, Sinkó 
Adrienn, Balogh József verseit il-
lusztrálhatták.
A díjátadóra és a kiállítás meg-

nyitójára április 3-án került sor 
a Herényiek Házában. Összesen 
száz alkotásban gyönyörködhettek 
a résztvevők, melyek közül negy-
venegy lett díjazott. Nagy Kriszt i-
na köszöntötte a megjelenteket a 
Herényiek Háza nevében, a kiál-
lítást Sinkó Adrienn nyitotta meg, 
a díjakat dr. Nárai Józsefné Kolos-
tori Ágnes, a zsűri tagja adta át. A 
megnyitón közreműködött Kovács 
Henrietta 6. osztályos tanuló. A ki-
állítás április 16-ig tekinthető meg. 

Kőszegpatyra megérkezett az első 
migráns. Afrikából érkezett, nem 
hívták, csak jött, papírja nincs, tör-
vények védik, mindennek tetejében 
pucéran mászkál a mezőn. Az ön-
kormányzat tehetetlen és a polgár-
mester hallgat.  Egy lakó mondta: 
„nem beszél emberi nyelven”. Töb-
ben próbálkoztak, de nem sikerült 
vele kommunikálni.
Az alpolgármester elrettentő vá-
laszt adott a kérdésre:
– A migráns visszajött újra hozzánk 
melegedni, lenyel minden békát, 
ahogy az itteni halandó emberek-
nek ez nem mindig sikerül. Szoká-
sával és a társadalmi elvárásokkal 
ellentétben egyedül jött, és később, 
nem döntötte meg eddigi rekordját, 
itt is maradt. Olyan migráns, amely 
csak akkor érdekes a nagyérdemű 

sajtónak, ha elmegy, titkosan járja 
útjait, amelyről és a településről le-
het mindenféle marhaságot közzé 
tenni. Mutatom a meztelen fotóját.

Az első migráns

Kisfiú buktatta le
Közfoglalkoztatott személytől „lo-
pott” kerékpárt Kőszegpaty alpol-
gármestere. Mindezt magánlak-
sértéssel súlyosbította, mert egy 
családi ház udvarára a tulajdono-
sának beleegyezése nélkül besétált.
A károsult B. Lajos erről így be-
szélt:
–Sétáltam az utcán a szomszé-
dom kisfiával, aki meglátta, hogy 
a biciklimet nem én tekerem. Fel-
kiáltott: lopják a biciklidet! Aztán 
megláttam, hogy az alpolgármester 
biciklizett el mellettünk. Mondtam 
a gyereknek, nem lopta, csak nem 
akart gyalog hazamenni. Aztán ne-
kem szükségem lett volna a kerék-
párra, felhívtam az alpolgármestert 
többször is eredménytelenül. Dön-
töttem, elmegyek a biciklimért.
Az elkövető M. László István  így 
beszélt az esetről.
– Március 23-án a TeSZedd kere-
tében szemetet gyűjtöttünk a falu 
lakóival. A munka végeztével a 
polgármester több személyt au-
tóval hazavitt, K. Nórát is, akinek 

felajánlottam, hogy a biciklijét én 
viszem haza. A faluháznál felpat-
tantam egy biciklire, de az nem a 
Nóráé volt. Furcsálltam is, hogy egy 
fiatal hölgy miért használ régi férfi 
kerékpárt. Az udvarukon láttam 
másik hasonló hármat, nyugtáz-
tam, furcsa ízlése van a családnak.
Másnap Lajosbá személyesen jött 
el a bicikliért hozzám, akkor tuda-
tosult bennem a jó szándékú „ke-
rékpárlopásom” esete. Pálinkával 
kárpótoltam a kellemetlenségek 
miatt. Addig K. Nórának sem tűnt 
fel a csere, mert nem volt szüksége 
a kerékpárra.

A kicsi, de összetartó kö-
zösség levonta a tanulságot: 
Jóhiszeműen, józanul, segítő-
készséggel is lehet bűncselek-
ményt elkövetni. Ha a cselek-
mény, ha az eset a városban 
két idegen között történik, az 
elkövetőnek esélye sincs iga-
zolni magát.

VI
D

ÉK
Kőszegszerdahely: Április 13-
án Húsvétváró foglalkozást tar-
tottak a Közösségi Házban. A 
gyermekek segítséget kaptak a 
tojásíráshoz, és dekorációk ké-
szítéséhe z. A kicsik húsvéti ké-

peket színeztek, és csokitojást is 
kereshettek az udvaron. A fotón 
Jagodics Imréné, Veri néni és 
Németh Gyuláné, Annus néni a 
tojásírás rejtelmeibe avatja be 
Veronikát és Benedeket.
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Aranyérmet hoztak
Március 28-án a képviselő-testü-
leti ülésen Huber László polgár-
mester elismerő oklevelet adott át 
Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club 
öt sportolója – Benhart Dávid, Far-
kas Beatrix, Dudás Dávid, Prácser 
Roland, Varga Szabolcs –, valamint 
Barabás Krisztián edző részére, akik 
kosárlabda sportágban – Abu Dha-
biban – a Speciális Olimpia Nyári 
Világjátékokról arany éremmel tér-
tek haza. Ezzel még jobban ismertté 
tették Kőszeg hírnevét. A városve-
zető gratulált az eredményhez, amit 
a képviselők tapssal jutalmaztak.
Az Olimpiáról Barabás Kriszti-
án számo lt be. A világjátékokon 
190 ország 7500 sportolója vett 

részt. Magyarországot 62 sportoló 
képviselte 14 sportágban, a kő-
szegiek március 7-én utaztak el a 
versenyre. A kosárlabdacsapat ge-
rincét az öt kőszegi sportoló adta.  
A fiatalok öt csillagos szállodában 
laktak, elsőként a vendéglátóváros 
programjain vettek részt, látták az 
elnöki palotát és a skanzent. Márci-
us 14-től hat napig égett az olim-
piai láng. Kosarasaink a csoport-
mérkőzésen mindhárom ellenfelet 
legyőzték. Sok magyar szurkolt a 
kosarasoknak a döntő mérkőzésen, 
amikor megvédték a négy évvel 
ezelőtti olimpiai bajnoki címet. A 
sportolóinkat ünnepélyesen fogad-
ták Budapesten.

Borkorcsolya
Március 23-án a lovagteremben 
tartották a Kőszegi Borbarát Höl-
gyek a 18. Borkorcsolya versenyt.  
Rekordszámú, 42 nevezés érkezett, 
a hölgyek mellett két úr is sütött 
borkorcsolyát. Eljöttek a Csepregi 
Borbarát Hölgyek, és két nemrég 
alakult csapat: a gencsapáti és a 
perenyei borbarát hölgyek is. Az 
érdeklődök a zsűrivel együtt ér-
tékelték a falatokat, amelyekhez 
Kőszeg-hegyaljai gazdák által fel-

ajánlott borokat kóstolhattak.
Az év borkorcsolyája címet és a 
közönségdíjat is Muczáné Bárdosi 
Eszter Tökmagos túrókrémes há-
romszöge nyerte. Második he-
lyen Noszek Terézia Sajtos rúdja, 
a harmadikként pedig Komondi 
Péter Velős párnácskája végzett. 
A gluténmentes kategóriában 
Kercselics Szabina Tökmagos tú-
rós rudacskái nyertek. Különdíjat 
kapott Noszek Terézia Sonkás ko-
sárkája. (A nyertes receptek meg-
találhatók a http://koszegibor.hu 
internetes oldalon!) 

Tollaslabda
A Pillangó Tollaslabda Klub Kősze-
gen és Gyöngyösfaluban tartott 
bemutatót/toborzót az általános 
iskolásoknak. Először az Árpád-
házi iskola tornacsarnoka volt a 
sportbemutató helyszíne. Az egye-
sület tagjai tanóránként 60 – 90 
gyerekkel, összeségében 300 fővel 
ismertette a tollaslabdázás rejtel-

meit. A diákok részéről jó volt a fo-
g adtatás, a szervezők remélik, hogy 
többen csatlakoznak majd a klub-
hoz, hiszen a tollaslabda könnyen 
elkezdhető, élvezetes sport.
A bemutató második állomása a 
Gyöngyösfaluban működő Dr. Tol-
nay Sándor Általános Iskola volt. 
A gyerekek itt is felfedezték a sport 
élményeit. A szervezők várnak min-
denkit a klubtagok sorába, a spor-
tolás öröméért.

Bor-Korzó
„Évek óta együttműködünk a bo-
rászokkal, hogy egyre többször 
legyen alkalmuk bemutatni a 
boraikat” – mondta Pócza Zoltán.
Április 8-tól lehetett nevezni a Vas 
Megyei és Nemzetközi Borverseny-
re, amelyre Olaszországtól Etyekig 
érkeztek minták, és képviseltették 
magukat a testvérvárosok, part-
nervárosok gazdái is. A nemzetközi 
összehasonlítások arról is szólnak, 
hogy egy-egy szőlőterület milyen 
jellemzőkkel ismerhető fel, miben 
hasonlítanak és különböznek egy-
mástól. 
A Magyar Bor Akadémia örökös 
elnöke, Kállay Miklós professzor is 
dolgozott a neves zsűriben. Április 
12-én nyílt szakmai bírálat értékel-
te a helyi termelők borait. Erre az 
alkalomra öt olasz borász is érke-
zett, hogy megismerkedjen a helyi 
zamatokkal, és hogy tanácsokat 
adjanak. Másnap Szövényi Áron 
vezetésével értékeltek a szakértők. 

Harminc bíráló mintegy 100 min-
tát kóstolt. (Az eredmény a városi 
honlapon megtalálható.) 
Április 13-án 18.00 órától a Bor-
Korzó helyszíne lett a lovagterem, 
kilenc borászat ajánlotta kóstolásra 
borait a vendégeknek. Pincészetek 
posztereken hívták fel magukra 
a figyelmet, elegáns környezet-
ben ajánlották Kőszeg és Hegyalja 
borait. A vendégek a bejáratnál 
poharat kaptak a kóstoláshoz. Az 
indulásnál kevesen voltak, aztán 
egyre többen érkeztek a borozgatás 
szándékával. Az első húsz percben a 
Borbarát Hölgyek értékelték az ál-
taluk kiírt versenyre érkezett 36 féle 
bort. Alasz László Kékfrankos bora a 
Hölgyektől arany minősítést kapott, 
a gazdának alig volt ideje örülni 
az elismerésnek, mert megkezdte 
a Városi Borverseny eredményhir-
detését. A 34 féle bor közül három 
fehérbor, és három vörösbor kapott 
arany minősítést. Alasz László arról 
beszélt, hogy ez a verseny a kister-
melőkről és arról szól, hogy lássák a 
helyüket a helyi boros életben. 

Gratulálunk!
Március 14-én Áder János köztár-
sasági elnök Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje polgári tagozatát 
adományozta dr. Vágó Attilának. 
Az indoklás szerint a települések 
fejlesztésért végzett tevékeny-
ség okán érdemelte ki a magas 
rangú kitüntetést. 
Lukácsháza alpolgár-
mestere, 2017-től 
Díszpolgára 30 évvel 
ezelőtt, szeptember 
16. dátummal ér-
kezett orvosként a 
faluba, jelenleg öt te-
lepülés háziorvosa, a 
Markusovszky Kórház 
címzetes főorvosa. 
A díszpolgári okle-
vél átvételekor így 
nyilatkozott: „Min-
dig orvosnak tekin-
tettem a magamat. 
Amikor szólítottak a 
közügyek, akkor sem 
szakadtam el a gyó-
gyítástól”. A Magyar 
Érdemrend átvételét 

követően köszönete szólt a község 
lakosságának, a választópolgárok-
nak. 
Szakmai pályafutását, elvégzett 
munkáját több könyvben lehetne 
leírni, a lakosság iránta érzett tisz-
teletét nagy terjedelmű, irodalmi 
műben sem lehetne teljességgel 
rögzíteni.
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Álomkór a dobogón
Négy versenyen szerzett kiemelt 
arany minősítések és több dobo-
gós helyezés jellemzi a Dance Jam 
Tánccsoport márciusi tevékenységét. 
Mindez folytatása, eredménye a pró-
bákon befektetett sok munkának. 
„Az út a fontos, nem a cél” – jel-
mondatot Földesiné Németh Csilla 
rendszerint kiemelten hangsúlyozza. 
Az út kezdete a vasárnaponként gya-
korló lányokkal megtelt próbaterem, 
a cél a közönséget vonzó előadás, 
amelynek egyik jó példája a III. Bi-
ennálén bemutatott produkciók. A 
tavaszi versenyeket március 9-én 

a Városi Művészeti Szemle nyitotta 
meg. Az itt szerepelt Álomkor című 
koreográfia kiemelt arany minősí-
tést kapott, és a Kőszeg és Vidéke 
márciusi lapszámában címlapra ke-
rült. Összesen három kiemelt arany, 
valamint két arany és egy ezüst 
minősítést érdemeltek ki a lányok 
a zsűri döntése alapján. Mindezek 
értékét a táncművész, Gergye Krisz-
tián elismerő szavai tovább növelték, 
megerősítve azt, hogy a Dance Jam 
Tánccsoport jó úton jár. 
Majd a március 20-án kezdődött  
Agora Gyermek Művészeti Fesz-

tiválon elért hat arany minősítés 
bizonyította, hogy a Dance Jam-es 
lányok tánctudását Vas megyében 
is elismerik. A versenyek sorában a 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
kvalifikációs versenye következett 
Győrszentivánban. A 16 új koreográ-
fia mindegyike a magasabb szintű 
„A” kategóriában indult. Néhány 
táncos első ízben szerepelt szóló, duó 
kategóriában, kiválóan teljesítettek, 
három különdíjat kaptak a zsűritől.
A legnehezebb versenyük lesz a 
Modern Táncsportok Magyarországi 
Szövetségének Tavaszi kupája, amely 
pontszerzés szempontjából fontos. 
A szövetség által rendezett három 
megmérettetésen kell összegyűjte-

ni a pontokat, amely alapján jogot 
szerezhetnek a júniusban megren-
dezésre kerülő nemzetközi versenyen 
való részvételre. Az első eredmé-
nyek megszülettek, a 3. osztályosok 
„Álomkór” című koreográfiájával a 
dobogó legfelső fokára állhattak. A 
szóló táncosok 2. - 3. - 4. helyezése 
is nagyszerű eredménynek számít. 
Mint ahogyan a felnőtt kategóriában 
az „Egy bőröndnyi élet” című koreo-
gráfiával elért 2. helyezés is, amely 
kiérdemelte Grecsó Zoltán dicséretét.
Földesiné Németh Csilla művésze-
ti vezető büszke tanítványaira, és 
külön köszönetét fejezte ki a szü-
lőknek, akik nélkül aligha lehetne 
sikeres a tánccsoport. 

Kell egy jó kolompos
A belvárosban sétáló is látogató-
ja lesz április 23-ig a III. Kőszegi 
Nemzetközi Képzőművészeti Bien-
nálénak. A Csók István Művészkör 
Egyesület ismét kitett magáért egy 
átfogó szervezéssel, három ország-
ból 74 művész mintegy 168 al-
kotását tette közkinccsé. Két nagy 
kiállítási helyen, a Jurisics várban 
és az Írottkő Hotelban mutatják be 
a festményeket, a belvárosi üzletek 
kirakataiban rejtették el az egye-
sületi tagok alkotásait, amely az 
arrajárók tekintetét gyorsan leköti. 
A vendégművészek méltó kiállító 
helyen mutatkozhatnak be, és ezzel 
a helyiek példás hozzáállásról tet-
tek tanúbizonyságot. Április 5-én a 
Jurisics vár lovagtermében Huber 
László polgármester a művészeti 
egyesület jó kollektívájáról beszélt, 
kiemelte, hogy fontos szerepet 

töltenek be a város 
kulturális életében, 
rendezvények soka-
ságával, jótékony-
ságukkal hívják fel 
magukra a figyelmet 
úgy, hogy a tárlatok 
látogatóinak művé-
szeti élményt nyújta-
nak. Ehhez a köszönet 
mellett további kitar-
tást, erőt kívánt az 
egyesület tagjainak. 
A Biennáléról megfogalmazta: „Jó 
érzés kimondani, hogy szemmel 
láthatóan egyre szélesebb kör-
ben népszerű a kiállítás”. Majd 
arról beszélt, hogy minden csapat 
élére kell egy „jó kolompos”, aki vi-
szi magával a többieket, vállalva az 
ezzel járó sok munkát. Amikor ezek 
a mondatok elhangzottak, Huber 

László a tekintetét a mellet-
te álló Palcsó Juliannára for-
dította. Talán ezzel jelezte, 
hogy szavai az egyesület el-
nökére vonatkoznak. A pol-
gármester köszöntötte a két 
testvérvárosból – Mödling, 
Vaihingen – érkezett kiál-
lató művészeket, és jelezte, 
hogy az idei esztendő már 
a városok közötti kapcsolat 
30. éve. Az erről szóló ünne-
pet szeptemberben tartják, 
de a Biennálé megnyitása is 
része az évfordulónak.
A Jurisics vár kiállító ter-
meiben, a folyosón és a 

lovagterem oldalfalán helyezték el 
a különböző művészeti szemléletet 
tükröző alkotásokat. Érdemes ala-
posan körülnézni, a tárlat rendezése 
is felhívja a figyelmet a sokszínű-
ségre. Az érdeklődők a lovagterem 
széksorain foglaltak helyet, nagy 
tér állt rendelkezésre a Dance Jam 
Tánccsoport produkcióihoz. A moz-
gás kis táncosai által bemutatott 
négy koreográfiát Földesiné Németh 
Csilla művészeti vezető válogatta. A 
két művészeti ág összehangoltan 
hívta fel magára a 
figyelmet, a táncos 
lányok hajlékony-
sága, mozgáskész-
sége lenyűgöző 
volt. Torjay Valter: 
Magamra zárom 
az ajtót festménye 
előtt ülő három 
hölgy (fotó) is 
tapssal jutalmazta 
a táncosok produk-
ciót.

A lányok a tapsot ki-
érdemelték az Írottkő 
Hotelben bemutatott 
táncokért is, ugyanis 
a III. Biennálé máso-
dik megnyitóját ott, 
az aulában tartották. 
Az egyesület ebben a 
kiállítási csarnokban 
otthon érzi magát, 
hiszen évek óta – a 
jó szándék jegyében 
– itt kapnak a képeik 
bemutatására lehe-
tőséget. Básthy Béla 
alpolgármester nem-

csak tolmácsként állt a közönség 
elé, hanem megnyitotta a Soproni 
Képzőművészeti Társaság, Győr ÁRT 
9000, és a Vonyarcvashegyről ér-
kezett Balaton ÁRT művészcsoport 
kiállítását. Mindezt egyben az alko-
tók találkozójának is nevezte, amely 
nemcsak számukra, hanem a láto-
gatók számára is többletet jelent. 
Ezt a többletet a sokéves baráti 
szálak jelentik, amelyről Palcsó Ju-
lianna beszélt a közös fotózás előtt. 

Kámán Z
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„A remény és az álmok bőröndje”
Nemrég egy hetet töltöttem egy, az 
olasz-francia határon található tele-
pülésen, Oulxban  a „A küzdelem a 
toleranciáért” című nemzetközi pro-
jekt keretében. A projektmunkában 
Olaszország, Csehország, Spanyol-
ország, Portugália, illetve Magyar-
ország delegációi dolgoztak együtt. 
A Jurisich Miklós Gimnázium három 
tanára és nyolc diák képviselte. 
Nagy várakozással indultunk a ta-
lálkozások központjaként emlege-
tett községbe, amely napjainkban is 
fontos szerepet tölt be a többnyire 
Afrikából érkező bevándorlók foga-
dásában, illetve segítésében. A Susa 
völgyben elhelyezkedő Oulxba való 
érkezésünkkor a környező hegyek 
lenyűgöző látványa és a történelem 
„lábnyomai” fogadtak bennünket. 
Olaszország északi régiójában, így 
ebben a falucskában is sokan van-

nak, akik az ország déli részéről 
jöttek egy jobb és élhetőbb élet re-
ményében. A hetet nagyrészt ilyen 
családoknál tölthettük, melynek so-
rán nem csupán azt láthattuk, hogy 
élnek ott az emberek, hogy telik 
egy család napja. Az iskolában folyó 
műhelymunkák során a delegációk 
a diákok előadásai, prezentációk 
révén megismerkedhettek egymás 
kultúrájával, városával, iskolájával 
és országuk belső migrációhoz való 
hozzáállásával. A diákoknak így le-
hetőségük nyílt angol nyelvtudásu-
kat a legegyszerűbb hétköznapitól 
fejleszteni, tökéletesíteni. Büszke-
ség volt számomra látni diákjaink 
önálló és felelős tevékenységét, 
amely egyben hatalmas visszaiga-
zolás nekünk, tanároknak.                                                                            
Nyelvtanárként azt vallom, hogy a 
nyelvtudás egyfajta szabadság, hi-
szen megszűnnek a határok és kitá-
rul a világ.  A projekthéten lehetősé-
günk nyílt egy 18 és egy 25 évesen 
Afrikából vadregényes körülmények 
között Olaszországba érkezett fia-
talember történetét meghallgatni, 
hozzájuk kérdéseket intézni, ami 

megerősített abban, hogy ez nem-
csak a szó átvitt, hanem szoros ér-
telmében is igaz. Üzenetük mélyen 
bevésődött diákjaink fejébe is: A 
nyelvtudás és a segítőkész embe-
rek nélkül elvesztünk volna. S talán 
a legszívhezszólóbb útravalót egy 
Dél-Olaszországból szüleit, testvé-
reit és otthonát hátrahagyva észak-
ra utazott, idős úrtól kaptuk. Egy 
bőrönddel érkezett Oulx környékére 
19 évesen, hatalmas gyermekkori 
álmával, hogy mérnök lehessen, 
gépeket tervezhessen, amelyek 
aztán megkönnyítik az emberek 
munkáját. Nappal nagy kitartással, 

példaértékű szorgalommal és alá-
zattal dolgozott, éjjel pedig tanult 
saját hazájában, de mégis idegen 
helyen, idegen dialektussal beszélő 
emberek között, ahol nem szívesen 
fogadták a „bevándorlókat”. Az 
úriembernek sikerült valóra váltani 
álmát.  Kérése a fiatalokhoz: „Min-
dig legyenek céljaitok, terveitek, 
amelyekért keményen meg kell 
dolgozni. A befektetett munkátok 
határoz meg benneteket. Minden 
körülmények között higgyetek az 
álmaitokban és soha ne adjátok fel 
a reményt!” 

Gazsi Izabella

Bersekes diákok eredményei 
• Zrínyi Országos Matematika 
Verseny megyei döntőjében Varga 
Samu 3. évfolyamos 13. helyezést, 
illetve Géró Balázs Levente 8. évfo-
lyamos tanuló 15. helyezést ért el.
• Lovagi Amanda, Géró Balázs Le-
vente, Kovács Szilárd 8.b osztályos 
diákok (fotó) a „Tiéd a Szó-Tár” né-
met nyelvi és szótárismereti orszá-
gos döntőben 2. helyezést értek el!
• Krisztián-Rudolf Kira 4. osztályos 
tanuló arany minősítést ért el a 

szombathelyi Derkovits Gyula ál-
tal megrendezésre került „Komm, 
wir hören Dich” német versmondó 
versenyen.
• „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te 
csillag” irodalmi-történelmi komp-
lex versenyen „Márciusi Hölgyek” 
csapata a 8. hely mellett még kü-
löndíjat is kiérdemelt. 
• Kőszegről csak a nyolcadikos 
diák, Lovagi Amanda Doroti jutott 
be a Simonyi Zsigmond Megyei He-

lyesírási Versenyre.
• A Városi Művészeti Szem-
lén vers- és prózamondásban, 
éneklésben az alsó tagozaton 
3 ezüst és 3 bronz, míg a felső 
tagozaton 1 kiemelt arany, 3 
arany, 1 ezüst és 1 bronz okle-
velet szereztek az iskola tanu-
lói. A BE-JÓ lányok 3 ezüst és 
3 bronz minősítéssel toldották  
meg a listát.
• Március 16-án a BE-JÓ 
Táncegyüttes több korcsoportja 
versenyzett a Magyar Látvány-

tánc Sportszövetség Területi Baj-
nokságán Győrszentivánban három 
arany, három ezüst minősítést és 
egy III. helyet szereztek. Majd már-
cius 20 – 21-én Szombathelyen 
részt vettek az AGORA Gyermek 
Művészeti Fesztiválon is. Vers- és 
prózamondásban, éneklésben négy 
arany, két ezüst, egy bronz minősí-
tést értek el. Az alsó és felső tago-
zatos BE-JÓ lányok egy arany, há-
rom ezüst és két bronz minősítést 
érdemeltek ki.

• Március 4-én tartott Bersek Kupa 
asztalitenisz versenyen a harmadik 
korcsoportos lányok megszerezték 
az  első négy helyezést.  A fiúk a 2. 
korcsoportban dobogós helyezést 
értek el. A Megyei Mezei Futóbaj-
nokságon Kumánovich Kristóf 5.o 
tanuló a 7. helyen végzett. 
• Március 15-én az iskola névadója 
tiszteletére tartott rendezvényen a 
3.a és a 7.b osztályok szenzációsan 
ötletes, modern műsort adtak elő a 
megjelenteknek.

ISKO
LÁK
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Kutyások hírei
A Közösen a Kutyákkal Egyesületet 2019. már-
cius 21. dátummal bejegyezték, ettől kezdve 
hivatalosan is működik. Még a nyilvántartásba 
vételük előtt a tagok sokat tettek a közös céljaik 
érdekében. Mindenkit várunk tagjaink sorába, 
akik elkötelezettek a gondos és közösségi ku-
tyatartás irányába.
Köszönjük mindazoknak, akik az első közös 
túránkon március 23-án a zsidányi kiserdőn 
keresztül eljöttek velünk Ólmodig. Az egy kü-
lön öröm, hogy sokan vállalták a közös túrát, 
mondhatom érdemes és élménydús volt. Csak 
közösen tudjuk megígérni, hogy lesz folytatás 
többször is.
Április 27. a biztos időpont, amikor Tangl Roland 
meghívására az egyesület tagjai kutyáikkal el-
indulnak Kőszegfalvára, a Szarvas-forráshoz. 
Nemcsak egy szép séta, túra lesz, hanem a vál-
lalkozó szellemű kutyás barátaink megismerhe-
tik a felújítás alatt, illetve annak vége felé tartó 
forrást, és annak környezetét.  
Március utolsó vasárnapján az egyesület tagjai 
zsákokkal, gumikesztyűvel felszerelve, a tiszta 
környezet érdekében tisztították meg az Abért-
tó környékét. Erről az akciójukról a Szombat-
helyi Tv és a Kossuth Rádió is tudósított. Ösz-
szeszedték a kutyapiszok mellett az elhajított 
hulladékokat. Továbbra is egyik legfontosabb 
feladatunk, hogy az ebtartók szedjék össze ku-
tyájuk után a piszkot. Ezt a „Szedd fel! Dobd el!” 

Védett faj
Ha itt az eső – jönnek a szalamandrák!
A foltos szalamandrát 2019-ben az év kétéltű-
jévé választották. E címet veszélyeztetettsége 
okán érdemelte ki ez a feltűnő küllemű védett 
faj. Vízhez kötött életmódjából fakadóan az ég-
hajlat szárazabbá válása kedvezőtlenül hat a 
faj fennmaradására, ezen túlmenően egy nem-
régiben megjelent gombabetegség tizedeli ál-
lományait, és az egyre terjeszkedő úthálózat is 
veszélyezteti. Magyarországon a középhegysé-
gekhez kötődik az előfordulása,  a Dunántúlon a 
nyugati határszélen az Őrségben, a Soproni- és 
a Kőszegi-hegységben ismert. 
Hazai legnagyobb farkos kétéltűnk alapvetően 
rejtőzködő életmódú, de nyirkos, esős napokon 
gyakran felbukkan a Kőszegi Tájvédelmi Körzet-
ben. Sajnos sok esetben elpusztult állapotban 
találkozunk vele, mert lassú mozgásuk során 
hegyi utakat kereszteznek, ami többnyire vég-
zetes számukra. Különösen igaz ez április-május 
környékén, amikor a szaporodásukhoz szüksé-
ges patakokat keresik fel, illetve ősszel, amikor  
telelőhelyeikre tartanak. Az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság elhatározta, hogy figyelemfelhívó 

táblákat helyez el a hegység területén a legfor-
galmasabb utak mentén, hogy ezzel csökkentse 
az állatok autók által okozott pusztulását, és 
segítse a faj fennmaradását. A táblákat a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. támogató beleegyezésé-
vel öt helyszínen tettük ki.
Mivel segíthetjük a szalamandrákat, és mit ne 
tegyünk?
• Vigyázzunk természetes vizeink tisztaságá-
ra! Bár általános iskolában már megtanultuk, 
hogy nem szabad szennyező anyagokat önteni 
a patakokba, felnőttként mégis gyomirtózzuk a 
patakpartot, autót mosunk a patak fölött, kom-
munális szennyvizet engedünk a vizeinkbe stb. 
• Körültekintően közlekedjünk a hegyen és 
azokon a külvárosi utcákon, ahol vízfolyás van 

a közelben! Ha számítunk kétéltűek jelenlétére, 
kis odafigyeléssel elkerülhetők a járműtaposá-
sok. Lassítsunk, várjuk meg, amíg áthaladnak az 
állatok az úton! 
• Az odvasodó, üreges fák, fatuskók kiváló bú-
vóhelyet jelentenek számos állat számára, így a 
szalamandráknak is. Ne tüntessük el ezeket ma-
radéktalanul, sőt, mi magunk is alakíthatunk ki 
a kertünkben megfelelő élőhelyeket!
• Ne fogjuk meg a szalamandrát! Sárga-feke-
te színezete veszélyre figyelmezet: bőrmirigyei 
mérgező váladékot termelnek, amelyek irritáló-
ak lehetnek az emberi kéz számára is.

 Kóródi Blanka tájegységvezető
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

kampányunk keretében tesszük közzé, hogy ez 
legyen természetes és elfogadott. 
Köszönet a társaknak, a Balog iskola 6.b és a 
Bersek iskola 7.a osztály tíz tanulójának, akik 
április 14-én 9.00 órától eljöttek szemetet szed-
ni a Malomárok környékén. A tűzoltóságtól in-
dultunk, és elkeserítően sok volt a szemét, amit 
gyűjtöttünk. Fontos elmondani újra és újra, hogy 
a Közösen a Kutyákkal Egyesület továbbra is 
várja azoknak a gazdiknak és kutyabarátoknak 
a jelentkezését, akik számára fontos a felelős 
kutyatartás meghonosítása, népszerűsítése. Kér-
jük írjon levelet vagy telefonáljon.  E-mail:  joco.
prim@gmail.com.  Tel-szám: +36202499843.

PJ

Döntőben
Április 6-án az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
rendezte meg  a Bechtold István Természetvédel-
mi Látogatóközpontban natúrparki vetélkedőjét. 
A felsősök közül hét csapat – a Bersek, a Balog 
iskola és a Dr. Nagy László EGYMI csapatai – 
jutott be a döntőbe.
A Bersek iskola felsős csapatversenyének 
győztesei: Weidl Mónika, Zsótér Rebeka, és 
Kumánovich Kata, akik mindannyian jól felké-
szültek, és verhetetlennek bizonyultak. Elismerés 
illeti Kovácsné Zsolt Andrea felkészítő tanárt. Ta-
valy az országos vetélkedőt is megnyerték! Idén 
is a Bersek iskola csapata indulhat el a május 
17-19. között a Cserhát Natúrpark által szerve-
zett Országos Natúrparki Vetélkedőn, amelynek 
a  Hollókő melletti Felsőtold ad otthont.
Valójában nemcsak a győztesek nyertek, hanem 
mindhárom iskola döntőbe jutott 22 verseny-
zője. Köszönet illeti a dobogós csapatok felké-
szítő tanárait: Tóth-Percze Máriát, Vértes Ildikót, 
Kovácsné Marton Erikát. Egy különlegesség, és 
a szervezők részéről egy köszönet: a Dr. Tolnay 
Sándor Általános Iskola az alsótagozatosok ver-
senyére hat csapatot küldött.
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Nyolc évesek
Március 23-án nyílt meg a Csók 
István Művészkör Egyesület nyol-
cadik születésnapi kiállítása a Hotel 
Írottkőben. Ismét elindult a tevé-
kenységüket bemutató újesztendő. 
Básthy Béla alpolgármester az 
elmúlt években végzett munkáju-
kért köszönetet mondott, kifejezte 
reményét, hogy az egyesület tagjai 
a jövőben is részt vesznek Kőszeg 

kulturális életében. Palcsó Julian-
na elnök is pozitívan értékelte a 
művésztársak munkáját, és előre 
vetítette az idei évre szóló terveket. 
A kiállítás díszvendége volt 
Bánhegyi Adrienn világbajnok 
kötélugró, és ugyancsak népes 
közönség előtt mutatkozott be az 
Árpád-házi iskolában szeptem-
berben alakult kötélugró csoport. 
A kiállítás zárásaként kötetlen be-
szélgetés mellett elfogyott a szüle-
tésnapi torta. 

Hajnalcsillag – 30
Három évtizedes munkásságát 
ünnepli a Hajnalcsillag Néptánc-
együttes a lovagteremben május 
18-án 18 órakor. Az elmúlt hóna-
pok, hetek és napok arról szólnak, 
hogy összeállítsák a műsort. Új 
köntösbe öltöztetve az eltelt évek 
táncaiból válogat a művészeti cso-
port, de láthatunk majd új koreo-
gráfiákat is.
Az óvodásoktól kezdve, a szenio-
rokkal bezárólag, a négyévestől a 
hetven évesekig sokan, mintegy 
hetvenen lépnek majd színpadra, 
és a régi táncosok közül is többen 
csatlakoznak.  
Az ünnepi alkalomhoz illő muzsika 
szolgáltatja majd a talpalávalót. 
Kibővített zenekart igényelnek a 
megszólaltatott dallamok. „A jubi-
leum alkalmával megemelt támo-

gatást kaptunk a várostól, és 
az EMMI Csóri Sándor Alap-
jából is nyertünk a műsorra, 
így megengedhetjük ma-
gunknak, hogy hatfős zene-
karral táncoljunk” – mondta 
Dvorák László az alapítvá-
nyuk főkurátora.
A felkészülés napjaiban még 
az álmok is a próbákról, a 
szereplésről szólnak. A ren-
geteg erőfeszítés biztosan 
meghozza a sikert. A csoport 
olyan segítőkre is támaszkod-
hat, mint Gerlecz László és felesége 
Gerlecz Edit, valamint fiúk Gábor. 
„Ők is beszálltak a munkába, ennek 
nagyon örülünk, hiszen jól képzett, 
kiváló táncpedagógusok” – nyi-
latkozta Dvorákné Kővári Anikó, a 
csoport művészeti vezetője.

A kitartó munka hová vezet? Hová 
sorolható a Hajnalcsillag a hazai 
néptánc mozgalomban?  A Dvorák 
házaspár szerényen csak így fogal-
mazott: „Nincs szégyellnivalónk!” 
Az eredeti, harminc évvel ezelőtti 
cél az volt, hogy ne menjen fele-

désbe a kőszegi néptánc, hi-
szen innen indult az Ungaresca 
és a Szökős Együttes is. A 
Hajnalcsillag megmaradásért 
folytatott munka vitathatatlan. 
Amellett, hogy közösségként 
is jelesre „vizsgáztak”, a gye-
rekek megtanulták a Kárpát-
medence táncait, amelyeket 
táncos anyanyelvként művel-
nek. Besorolhatóságukról árul-
kodik, hogy március elején, az 
Országos Szólótáncversenyen, 
jeles zsűri előtt, három pár és 
egy táncos képviselte a Haj-
nalcsillag Néptáncegyüttest, és 
szép sikereket értek el, szakmai 

értékelésük: Kiváló! 
Gondolhatjuk, hogy messziről jött 
ember bármit mondhat, de mi az 
igazolást meg is tapasztalhatjuk. 
Találkozzunk május 18-án, ünne-
peljük együtt néptáncosainkat!

Tóthárpád F.

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján

• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús

padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, • 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos, 

kertes házak, lakásonként kettő gépko-
csiparkolóval és tárolóhelyiséggel

• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában, 

Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717

Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu 

SOL PRO
Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés

1%
A Segítő-Kéz Közalapítvány 
2018. évben 11 esetben, 
342.000 Ft összegben tudott 
nehéz élethelyzetbe került, 
kőszegi embereknek támoga-
tást adni. Szeretnénk folytatni 
munkánkat, melyhez személyi 
jövedelemadója 1 %-ával Ön is 
hozzájárulhat. 
Kérjük támogatását!

Segítő-Kéz Közalapítvány 
adószáma: 19247689-1-18

Köszönjük 2017. évi felajánlá-
saikat!

Sárközi Antalné
kuratóriumi elnök

Már csa
k egy lakás va

n!
KU

LTÚ
R

A

Anyakönyvi hírek
Születések: Katona Richárd és Varga Kinga fia Ádám, Szabó László és 
Schönfeld Nikoletta lánya Noémi, Kiss János Szabolcs és Mailach Mária 
fia Szabolcs, Mikus Imre és Kiss Beáta lánya Flóra, Csitkovics Zsolt és 
Varga Dorina fia Vencel, Maitz István és Maitz  Szandra lánya Madlen 
Malia, Eredics Edina és Lakner Szabolcs fia Noel, Budai László és Nagy 
Melinda lánya Izabell, Dóczi Máté és Sirhuber Enikő lánya Panna.
Házasság: Máté Hajnalka – Plechl Dávid, Szatmári Szilvia – Nagy 
Zsolt.
Halálozás: Horváth Sándorné szül. Zacsik Edit, Debreceni Józsefné 
szül. Bősze Judit,  Torda István.
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Vesele i blagoslovljene Vazme željim 
svim čitateljem naše stranice!
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Pavao Nickl s plaketom priznavanja

Županijska nagrada Pavlu Nicklu
Željeznožupanijska skupšćina 14. marciuša u 
okviru svetačnosti na spomin Ugarske revolu-
cije 1848. nagradila je Pavla Nickla za narod-
nosno djelovanje u svojem zavičaju u Prisiki. 
Peljač mjesne Hrvatske samouprave rodjen je u 

hrvatskoj familiji, a prve korke na društvenom 
polju  preživio je kot dite. Ministrant sam bio 
pri hrvatskih maša, hodio sam škrebat na Vazme, 
nosili smo betlehem na Božiće, a kot ditić sam 
već pomagao postavljati majpan, a na kiritofe 
šator. Med tancoše, med „Vesele Gradišćance” 
sam se uključio u Undi 1986. ljeta. Srce me je 
ali vuklo domon na Prisiku. Ovde sam tancal 
dalje a od 1995. ljeta peljač sam nastal prisičkih 
tancošev. Od Monike Nickl 2001. 
sam naprik  zeo  peljanje „Zviranj-
ka”. - nabraja  Poli  Nickl termine 
svoje aktivnosti u kulturnom živo-
tu rodjenoga mu sela. No njegova 
oduševljenost prema hrvatskoj 
kulturi, prema organiziranju na-
rodnih društvenih dogadjajev do-
primila je odluku mjesnih Hrvatov 
da ga izaberu 2006. za predsjed-
nika Hrvatske samouprave u Prisi-
ki. Svoje mandate on tako oživi da 
si svoje  slobodno vrime med ljudi, 
med mladinom upotribi /potroši. 
Kot je rekao, med najbolji doživ-
ljaji mu je ostalo organiziranje 
onih logorovanja kada je mladi-
na hrvatskih sel na 3-4 dane bila 

namješćena u svenek drugom hrvatskom selu u 
šatori i tamo su non-stop hrvatska predavanja 
slušali  ili na hrvatski priredba su se družili. „Ve-
selim se  ovom priznamju, nač me je preporučila 
HS Željezne županije. Cilj mi je na dalje njego-
vati jezik i kulturu u Prisiki, uključiti mladinu u 
ove programe, jer šansa za ostat su oni…”

Március 14-én Vas Megye Szolgálatáért Nem-
zetiségekért Tagozata díjban részesült Nickl 
Pál a peresznyei Horvát Önkormányzat elnöke.

Marija Fülöp Huljev

Wettbewerb in der Balog Schule /Ostern, Osterbräuche
A tavalyi karácsonyi vetélkedő sikerén felbuz-
dulva a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános 
Iskola német nyelvi munkaközössége egy inter-
aktív húsvéti versenyre hívta a felső tagozatos 
diákokat. 
Kilenc három fős csapat mérte össze tudását 
a húsvéti ünnepkör bibliai hátteréről és a ma-
gyarországi németek húsvéti szokásaiból egy 
online kvízjáték segítségével. A második körben 
azt mutathatták meg a gyerekek, mennyire fel-
készültek a tavaszi virágok, madarak, időjárás 
témakörben. A virágokat leírás alapján kellett 
beazonosítaniuk, míg a madarakat hangjukról 
kellett felismerniük. Egy tavaszi keresztrejtvény 

is megdolgoztatta a csapattagok szó-
kincsét. A versenyre való felkészülésü-
ket Kolarich Edina tanárnő által készí-
tett gyönyörű tavaszi falitábla segítette.  
Az udvaron lévő állomáson pedig to-
jásdobálásért járt a „pont”. Az alka-
lomhoz illően ugyanis a gyerekek nem 
pontokat kaptak, hanem csokitojásokat 
gyűjthettek kis kosárkáikba. Ahhoz, 
hogy a versenyen elért pontszámaikat 
meg tudjuk számolni, egyetlen pon-
tot érő csokitojást sem ehettek meg a 
gyerekek a verseny végéig, így ezen a 
délutánon nem csak a némettudásuk-

ról adhattak számot, hanem ön-
uralomból is vizsgáztak. Az 5-6. 
osztályosok közül Máté-Nemes 
Krisztina, Németh Kristóf, Te-
mesi Flórián csapata, míg a 7. 
osztályosok közül Baráth Blan-
ka, Kohl Hédi, Pásztor Anett 
csapata lett a győztes. Egy igazán 
izgalmas, játékos húsvétra han-
golódás volt mindenki számára 
ez a délután. Gratulálunk minden 
résztvevő csapatnak! 

 Ambrusné Kluk Andrea 
német munkaközösség vezető

Wir wünschen den Lesern 
ruhige Fastenzeit und ge-
segnete Ostern!                     

                        Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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A kőszegi Kárpáti
Április 6-án a lovagteremben 
Kárpáti Sándor műveiből egy kü-
lönleges összeállítást adtak elő a 
közönségnek a Kőszegi Vonósok. A 
terembe lépőket a zeneszerző kive-
tített arcképe fogadta, és róla szólt 
egy rövidfilm is. A koncerten jelen 
volt feleségével a szerző dédunoká-
ja is. (A kőszegi előadás előzménye 
március 17-én a Soproni Liszt Fe-
renc Szimfonikus Zenekarral tartott 
Kárpáti Sándor Emlékhangverseny, 
ahol Dárdai Árpád volt a karmester.)
A lovagteremben három hegedűre 
írt Magyar ábránd lassú, és friss 
tételeit szólaltatta meg elsőként 
az együttes, majd elhangzott a 
négy hegedűre komponált a KV-ra 
hangszerelt Andantino, amit a fia-
inak, házi muzsikálásra írt. Ezzel a 

hegedűre és orgonára komponált 
mű. A Kőszegi Vonósok kíséretében 
a szólistákkal: Kalmár Zsuzsával 
(ének) és Scheer Bernadettel is-
merhettük meg a dalt. A műsor-
összeállítás végén a Kis éji zene 
csendült fel. A korábbi művek után 
meglepően hatott az izgalmas zenei 
„képletek”, a tempóváltások és a 
„zaklatott” futamok összessége. A 
három tétel rámutatott Kárpáti Sán-
dor sokoldalúságára, zeneszerzői le-
leményességére, arra, hogy „furcsa 
harmóniáival” messze meghaladta a 
keringők édes-kedves zenei világát.
A ráadással, útravalóként elringató 
dallamokkal jutalmazta hallgató-
ságát a zenekar. Az Ilonka-keringő 
akár „engesztelésül” is felfogható, 
hiszen az együttes továbbra is bízik 
a közönség szeretetében és érdek-
lődésében. 

Tóthárpád F.

Kárpáti Sándor

1872-ben, Kőszegen született. 
Alapiskoláit szülővárosában 
végezte. Zenei tehetsége korán 
megmutatkozott. A polgári is-
kola után alig tizennégy évesen 
került Sopronba, ahol az Evan-
gélikus Tanítóképző növendéke 
lett. 1890-ben vehette át taní-
tói oklevelét. 
Budapesten, Orosházán volt 
tanár, majd 26 évesen vissza-
tért tanítani a Polgári Iskolába, 
Kőszegre. A Polgári Kaszinó és 
Kerékpáros klub tagjaként is 
tevékenykedett. 

Vezetéknevét még Budapes-
ten magyarosította Alexander 
Flamischról Kárpáti Sándorra. 
1905-től a soproni tanítóképző 
zenetanára. 1908-ban felesé-
gül vette Tiefbrunner Irmát. Há-
rom fia született: Zoltán, Elemér 
és László. 
Az I. világháború alatt egyen-
ruhásként a karmesteri pálcát 
forgatta a pozsonyi katonaze-
nekar élén. Tevékeny részt vál-
lalt Sopron kulturális életében. 
Művészbarátaival kulturális 
központot alakítottak ki.  Zene-
kritikusként, zenetanárként és 
zeneszerzőként ismerték meg. A 
zeneakadémián zeneszerzésből 
szerzett bizonyítványt. Tíz opera, 
számtalan zene- és kórusmű, 
orgonaművek, vonósnégyesek, 
kortárs költők megzenésített 
versei fémjelzik életművét. 
1939-ben 67 éves korában 
hunyt el.

darabbal a Kőszegi Tücskök is szín-
padra léptek, szépen, magabiztosan 
zenéltek, kiérdemelték a tapsot.
Csak ezután foglaltak helyet a 
többiek között a bőgőt és a csellót 
megszólaltató zenészek. Az együt-
tes hangzása ekkortól teljesedett ki. 
Felcsendülhetett egy igazi „sláger”, 
a közel hétperces Terka-keringő. 
Szinte megelevenedett az elegáns 
táncoló párok hullámzása. (A kotta 
a Kőszegi Városi Múzeumból került 
elő. A szerző a művet Waisbecker 
Edéné Teréziának ajánlotta.) 
Kárpáti Sándort, az evangélikus 
templom orgonistáját az egyházi 
zene is foglalkoztatta. Ezt mutatja 
az In Deo speravit templomi éneke. 
Az istentisztelet részeként hangoz-
hatott el az eredetileg énekhangra, 

Hastáncos lányok
Március 14-én utazott el a Kőszegi 
Orientális Táncklub négy tagja – 
Esőné Finta Nóra, Vargáné Telefai 
Tímea, Zelles Ildikó és Endrédi Esz-
ter – önként vállalt útjukra Spa-
nyolországba, ahol Granadában 

egy nemzetközi hastáncfesztiválon 
vettek részt, és színpadra léptek a 
gálaműsorban.
A szervező, Helena Rull táncisko-
lájában március 16-án workshop 
keretében hat kiváló tanár tartott 

oktatást különböző koreográfiák-
ból, egy beduin tánc, libanoni nép-
tánc is a tanultak között szerepelt. 
A nemzetközi gálaműsort Granada 
színházában tartották, amely kiváló 
dopping volt a Kőszegi Orientális 
Táncklub tagjainak. Másnap foly-
tatódott a workhshop, ahol újabb 
szakmai ismeretekkel gazdagodtak 
a lányok. Ezen kívül maradt idő 
megismerni a mediterrán környe-
zetet, Gibraltáron majmok köze-
lében élvezhették a kilátást, és a 
tánc gyakorlása sem maradt el. A 
mozgás élményét átélték a Malagai 
tengerparton is.
Bejutottak Alhambrába, egy mór 
építésű erődbe és palotába, amely-
nek különleges építészete nemcsak 
a kőszegiek számára volt lenyűgöző. 

nyolországba, ahol Granadában 

VÁR-KÖZ-SÉG
A Jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és Várszínház, EFOP-3.3.2-
16-2016-00170 jelű VÁR-KÖZ-
SÉG pályázatának köszönhetően, 
2018.03.01-től élményekben 
bővelkedő, a gyerekek készsége-
it fejlesztő szakkörök, tematikus 
versenyek és témanapok valósul-
hattak meg. Az oktatási intézmé-
nyektől folyamatos pozitív vissza-
jelzések érkeznek a tanórán kívüli 
tevékenységekkel kapcsolatban. A 
gyermekek és pedagógusok lelke-

sen vesznek részt a projekt minden 
tevékenységében, ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a versenyeken, 
témanapokon résztevő diákok szá-
ma: 690 fő volt 2018-ban.
A megvalósult tevékenységekkel 
elértük az alábbi szakmai tervben 
meghatározott céljainkat: 
• Élmények, melyek a diákok ké-
sőbbi életében hasznosíthatók • 
Személyiség-, és kommunikációs 
készségek fejlesztése • Szabadidő 
(rekreációs) programok biztosítása 
• A gyermekek/tanulók integrá-
ciós képességeinek fejlesztése - 
úgymint a másság, az etnikumi, 

a mássággal kapcsolatos, vagy a 
nemek közötti különbségek elfo-
gadásának elősegítése • A társa-
dalmi beilleszkedés elősegítése, 
készségek és képességek fejlesz-
tése.
Az esélyegyenlőségi szempontok-
nak megfelelően, a dr. Nagy László 
EGYMI tanulói 3 féléven keresztül 
vehettek részt témanapokon az 
alábbi 3 témában: Kőszeg ostro-
ma. Kőszeg a szabad királyi város. 
és Kőszeg és a szőlő kapcsolata. 
Nyáron az iskolából táborozási le-
hetőséghez is jutott 40 gyerek és 
10 kísérője.



 XXX I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2019 . ÁPR IL I S  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

KU
LT

Ú
R

A

A májusi kórusfesztiválról
A 160 éves Concordia - Barátság 
Énekegyesület a lehető legtöbb 
helyen igyekszik terjeszteni a május 
25-én esedékes kórusfesztivál hí-
rét. De miben is lesz ez a kórusfesz-
tivál más, mint egy hagyományos 
kórustalálkozó?
A fesztiválra való előkészületek már 
most is zajlanak, de ez alatt nem 
csak a szokásos, heti próbákat kell 
érteni, hanem az egyéb szervezési 
feladatokat is. Városunk kórusa az 
általában szokásos 3-4 kórussal 
szemben előreláthatólag nyolc 
kórust lát vendégül, és ez még 
akkor is pontos szervezést kíván, 
ha ebből kettő maga is kőszegi.
Az első látványosabb megmozdulás 

a Kőszegi ének című darab próbája 
lesz május 18-án délután 2 órától 
a kórus új, Petőfi téri próbatermé-
ben. Az összkarban való részvételre 
már most több mint harmincan 
jelentkeztek, de egészen az emlí-
tett főpróbáig nincs elkésve senki, 
aki szeretne részese lenni ennek a 
nagyszabású előadásnak. (Jelent-
kezni a kórustagoknál lehet névvel, 
telefonszámmal és/vagy e-mail 
címmel.)
Május 25-én már délelőtt kezdetét 
veszi az események sora. Délelőtt 
10 órától Tamás Katalin zenetör-
ténész előadását lehet meghall-
gatni a Jurisics-vár lovagtermében 
„Humor a zenében - zenei humor” 

címmel. Fontos kiemelni, hogy nem 
szakmai előadásról van szó, hanem 
egy, a nem zenészek számára is 
érthető tudományos ismeretter-
jesztő programról, aminek nem tit-
kolt szándéka, hogy megmutassa: 
a zenetudomány is lehet ember-
közeli, élvezhető, és ami talán még 
fontosabb, szerethető.
Az ebédszünet után várhatóan 
14.00 órától kezdődik a műsorfo-
lyam a vár belső udvarán. Ebben 
az esetben nemcsak hagyományos 
koncertre kell gondolni, bár a kóru-
sok egymást követik majd a színpa-
don, de a két fellépő közötti időben 
a közönséget is bevonják a közös 
éneklésbe, a műsorvezető szerepét 
Szilágyi Miklós karnagy vállalta. 
Az énekkarok műsorait a Concordia 
- Barátság Énekegyesület fellépé-

se zárja várhatóan 18.00 órakor a 
korábban már megígért különleges 
műsorválasztással. A fesztivál zárá-
saként pedig elhangzik az összkar, 
amiben ahogy már sokszor elhang-
zott, nem csak az „önkéntesekkel” 
kiegészített városi kórus, hanem a 
vendégkórusok is részt vesznek, így 
Bárdos Lajos művét remélhetőleg 
egy több mint 400 fős énekkar 
adja majd elő, amit mindenképpen 
érdemes lesz meghallgatni.
Az egész rendezvény ideje alatt 
kézműves vásár várja az érdeklő-
dőket a vár külső udvarán, így a 
szervezők remélik, hogy a kórus-
fesztivál minél több érdeklődő szá-
mára vonzó és érdekes lesz, és ezen 
keresztül nem csak a közönségük 
létszáma, de a kórusuk t agsága is 
gyarapodni fog.

Színházi kaland
(beharangozó)

A szabadtéri színházak (a Kőszegi 
Várszínház is) kész koncepciókkal 
várják a nyarat. E várakozás azon-
ban sok izgalommal jár, hiszen 
nem elég az elképzelés a kidol-
gozott terv, a megvalósításhoz a 
legfontosabb a pénz. A pályázatok 
kiérdemelt összegei lassan érnek 
célba. A szerződések megkötései is 
nehézségekbe ütköznek. Bármeny-
nyire is szívesen jönnek hozzánk a 
művészek, a színészek filmes mun-
kái hosszabb ideig nyújtanak biz-
tos elfoglaltságot és jövedelmet, 
mint egy „nyári színházi kaland”. 
„A mai napig nem derült ki sem 
az EMMI, sem a TAO, sem az NKA 
pályázatok támogatása. Ezért még 
nem tudunk szerződni” – nyilat-
kozta Pócza Zoltán igazgató.
A nehézségekkel együtt – a ter-
vek szerint – a Kőszegi Várszín-
ház folytatja vállalását. Ebben 
az esztendőben is négy bemu-
tatót tervez. A nagyszínpadi elő-
adás sikervárományosa Bolba 
Tamás – Szente Vajk – Galam-
bos Attila: Csoportterápia című 
„mjúzikelkámedi”-je. A Madách 
Színházban már nagy sikerrel 
játszott hatszereplős zenés da-
rab rendezője Mészáros Tibor. A 
múlt évi Hajmeresztő (a képen: 
a Hajmeresztő próbája) rendezője 

Göttinger Pál szereplő-
ként tér vissza. Biztos 
fellépő még Grisnik Pet-
ra, Némedi Árpád és a 
szintén ismert Szi-lágyi 
Csenge.
Megint itt lesz Gergye 
Krisztián Társulata, a 
Levitáció egy új válto-
zatával. A Mesebolt Báb-
színház a Boldog herceg 
című, hajléktalanokról 
szóló, nem klasszikus 
bábszínházi előadással 
szólítja meg a felnőtt közönséget. 
A Kőszegi Várszínház negyedik be-
mutatóját a Soltis Lajos Színház és 

a Kb 35 Inárcs – RÉV Színházzal 
tervezik. A Cinóber hadművelet 
arról szól, hogy mennyire minden-
napjaink részévé vált, és mennyire 
„öröklődik” az erőszak. 
Gelencsér Ildikó a színház művé-

szeti vezetője elmondta, hogy 
több fogadott előadással is bő-
vítik a szezont. A szokásoknak 
megfelelően kiállítás megnyi-
tóval és KV-koncerttel indul 
az évad. A színház menedzs-
mentje különböző karakterű 
darabokat gyűjtött össze: Itt 
lesz a Pesti Művész Színház a 
Kaviár és lencsével, a Rózsa-
völgyi Szalon a Táncórák című 
darabbal, a Pannon Várszínház 
a Pál utcai fiúkkal… A Pa-
pírvarázs a csecsemőszínház 
előadása. A Magyar Népmese 
Színház a családok számára 
nyújt majd szórakozást. Termé-
szetesen az operett és musical 

gála sem marad ki. Külső helyszín-
ként az Evangélikus templom csat-
lakozik a Custos Consort Régizene 
Együttes koncertjével.

Tóthárpád F.Köszöntések
Huber László polgármester ké-
peslappal köszöntötte szüle-
tésnapjuk alkalmából a város 
szépkorú lakóit:  
Németh Józsefné Bognár Hermi-
nát (94 éves), Németh Lászlóné 
Bősze Máriát (95 éves), Kosztra 
Pálné Font Magdolna Rozáliát(93 
éves), Tóközi Józsefné Mars Ro-
záliát (95 éves), Torda Lászlóné 
Nagy Máriát (93 éves), Thuróczy 
Károly Lajosné Kiss Annát (90 
éves), T. Szűcs Ivánt (94 éves).



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2019 . ÁPR IL I S  15 .

26

ISKO
LÁK

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz

• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások

Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

A Jurisich gimnázium
Műveltségi állapot és igény tekin-
tetében Kőszeg régóta kiváló he-
lyet foglal el valamennyi magyar 
város között. Ehhez régtől fogva 
hozzájárul a város gimnáziuma 
is. A Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium több mint 340 éves 
működési tapasztalattal rendelke-
zik, Vas megye legrégebbi gimná-
ziuma.
Az 1660-as években működő pro-
testáns gimnáziumot az ellenre-
formáció megszüntette. Katolikus 
gimnázium alapítására Pázmány 
Péter is gondolt 1626-ban, de az 
alapkőletételre 1677. június 5-én 
került sor, a Szent Jakab templom 
szomszédságában. A gimnáziumot 
a jezsuita, majd 1777-től a pia-
rista rend, 1815-től pedig a ben-
cés rend működtette. 1888-ban 
merült fel először a főgimnázium 
létrehozásának gondolata. Ehhez 
új épületet kellett építeni.
1896-ban Kőszeg városa I. Ferenc 
József nevét viselő főgimnáziumra 
százezer forint alapítványt tett. Az 
épület helyére Eszterházy herceg 
birtoka bizonyult a legalkalma-
sabbnak. A terveket Herczegh 
Zsigmond készítette, az építést 
Laas József kőszegi építész vezet-
te, de az építési tervet készítő és 
felügyelő csoportban ott találjuk 
Hajós Alfréd nevét is. Számos 
akadályt kellett még leküzdeni az 
épület 1908. évi átadásáig. A kő-
szegi gimnázium történetében elő-
ször 1910. május 17-én került sor 
érettségi vizsgák megrendezésére.
Az első világháború és Trianon a 
kőszegi diákokat is megrázta. A 
harctéren sok kőszegi bencés diák 
veszítette életét. A II. világháború 
kitörésekor az oktatás folytató-
dott, a hadiesemények csak az 
1944/45-ös tanévben szakították 
meg a folyamatosságot. A háborút 
követően 1945 májusában indult 
meg újra a tanítás. 1948. augusz-
tus 13-án került a gimnázium ál-
lami kezelésbe, és ekkor vette fel 
Jurisich Miklós nevét. Az épületből 
ekkor a bencés tanárokkal együtt 
számos más érték is „távozott”. 
Ekkor került el például a jelenlegi 
Mikszáth mellszobor helyén valaha 
állt Szent Imre szobor is. A díszte-
remben levő Szent Imrét ábrázoló 

ólomüveg-ablakot elvinni nem 
lehetett, de az új rend nem tűrte 
a jelenlétét. A díszterem felől be-
deszkázták és levakolták. Így vé-
szelte át a kép 57 éves „száműze-
tését”, míg 2005 nyarán a Jurisich 
Miklós Gimnázium és Kollégium 
Baráti Társasága anyagi támoga-
tásával, valamint több tanár, diák 
és technikai munkatárs tevőleges 
segítségével a képet kibontattuk 
és helyreállíttattuk.

A gimnázium épületének álla-
ga az egy évszázad alatt csak a 
természetes mértékben romlott. 
1977-ben rekonstrukció vált ese-
dékessé, felújították a dísztermet 
és a homlokzatot is, kiépítették a 
központi fűtést, és leparkettázták 
az osztálytermeket.
Azóta több is történt. 1983-ban el-
készült a sportudvar, futópályával, 
távolugró-gödörrel, gerelyhajító 
pályával és súlylökő szektorral, ki-
alakítottak újabb szaktantermeket: 
Lieb terem, biológia labor, infor-
matika termek. A 2007/2008-as 

tanévre elkészült a fűtés-korsze-
rűsítés, új körülmények közé költö-
zött a könyvtár.
2018-ban EFOP és KEHOP pá-
lyázati lehetőségeknek köszön-
hetően valósult meg a gimná-
zium majd’ teljeskörű felújítása. 
A széppé vált homlokzat még 
inkább láthatóvá vált, mivel a 
csaknem 100 éves lucfenyőket, 
méretük és veszélyességük miatt 
ki kellett vágatni.

Trifusz Péter összefoglalója 
(2008) nyomán Keszei Balázs
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Evangélikusok hírei
Böjti hangverseny és zenés is-
tentisztelet. 
Az idei böjti időben több zenés 
alkalomnak is helyt adott a kő-
szegi evangélikus templom. 2019. 
március 30-án, szombaton este J. 
S.Bach, André Cardinal Destouches, 
G. F. Händel, Kárpáti Sándor és Jo-
seph Stamitz művei szólaltak meg 
a templomban kőszegi evangélikus 
muzsikusok tolmácsolásában. 
Először az evangélikus gyülekezet 
kórusa énekelt Fülöp Zoltánné ve-
zetésével, Szász Judit zongora- és  
Bolemányi Gábor trombita-kísére-
tével. Majd Becze Botond, Farren 
Hanna és Marton Emese zeneis-
kolai növendékek gordonkajátékát 
hallgathattuk. Ezt követően pedig 
Bozsodi Elemér – hegedű, Gamauf 
Márta – gordonka, Gusztos Daniel-
la – brácsa, Kalmárné Asbóth Zsu-
zsanna – fagott, Kalmár Zsuzsanna 
– gordonka, ScheerUwe – hege-

dű és Szász Judit – orgonajátéka 
emelte fel lelkünket. Az összegyűlt 
perselypénz a kiszsidányi gyüleke-
zeti ház felújítását szolgálta.
Április 7-én, Böjt 5. vasárnapján 
pedig  Haydn: Krisztus hét szava 
a keresztfán című művének vo-
nósnégyes változata csendült fel a 
templomban, melyet Stuller Géza, 
Hoffmann Katalin, Hatos Cecília, 
Brüssing-Andrásfalvy Mária ad-
tak elő a vasárnapi istentisztelet 
keretében. Az egyes tételek között 
pedig a hét jézusi mondat, és azok-
hoz kapcsolódó igei gondolatok 
hangoztak el B. Rohn Erzsébet és 
Baranyay Csaba lelkészek tolmá-
csolásában. Az elmélyülést kive-
tített képzőművészeti alkotások is 
segítették.  

Istentiszteletek a húsvéti ün-
nepkörben.
Nagycsütörtök 18.00 óra Úrvacso-

rai istentisztelet. 
Nagypéntek 9.00 óra Úrvacsorás 
istentisztelet, 18 óra Ünnepi isten-
tisztelet passióolvasással.
Nagyszombat 18.00 óra Esti áhítat 
a templomban.
Húsvétvasárnap 5.00 óra Hajnali 
istentisztelet, utána közös húsvéti 
reggeli a gyülekezeti házban, 9.00 
óra Ünnepi úrvacsorás istentiszte-
let, 10.30 Családi úrvacsorás is-

tentisztelet a templomban, 11.00 
óra Úrvacsorás istentisztelet Kiszsi-
dányban.
Húsvéthétfő 9.00 óra Ünnepi úrva-
csorás istentisztelet.

Konfirmáció
Az idei konfirmációi ünnepi isten-
tisztelet április 28-án, Húsvét utáni 
első vasárnap 10.00 órakor lesz az 
evangélikus templomban. 

Elsősorban értük
„A keresztfához megyek …” – 
énekelte március 22-én 14 órakor 
175 egyházmegyei karitászos a 
Kálvária-hegyen  az első stációnál. 
Dr. Székely János megyéspüspök 
által kezdeményezett hagyomány 
érkezett meg először Kőszegre, 
amikor Zala és Vas megyét ösz-
szefoglaló egyházmegyében lévő 
karitászosok keresztutat jártak. 
A megyéspüspök egy idős atyát 
idézte  mondataiban: „A nagyböjt 
egy tekintet Jézus keresztjére, 
egy kérdés mit tett Ő értem. Egy 
második kérdés: mi teszek én 

őérte? Amikor 
Jézus keresztjére 
tekintünk, ebből 
a szeretetből 
ered a karitász. 
Munkánk is ez, 
ezt szeretnénk 
tovább sugároz-
ni. Ahogy Jakab 
apostol mondja: 
ne szeressünk 
szóval, hanem 
tettel és igazsággal. … Számtalan 
szenvedés van körülöttünk”.
Majd a püspök azt kérte, hogy a  

„keresztúton gondoljunk a sze-
gényekre, betegekre, idősekre, 
nyomorban élőkre, a kisgyerme-

kekre, akiknek nem adatik 
meg a szép és szerető csa-
lád. Elsősorban értük vé-
gezzük ezt a keresztutat”. 
Aztán elindult „Szívünk, lel-
künk most kitárjuk” ének-
kel a 175 fő karitászos ke-
resztútja a Kálvária-templo-
mig. Amikor felértek, többen 
továbbmentek a Trianoni 
keresztig, amely már egy 
másik keresztút gondolatait 
hordozta. A kőszegi kari-
tászosok nem a stációkat 
járták végig ezen a napon, 

hanem készültek a vendégek fo-
gadására a Boldog Brenner János 
Közösségi Házban. Szendvics, ott-
honról hozott sütemény várta az 
érkezőket a nagyteremben, ahol 
volt lehetőség kapcsolatokat erősí-
tő beszélgetésre.

KZ

Kőszegi Plébánia köszöne-
tét fejezi ki a kedves híveknek, 
akik adományokkal segítették 
a Katolikus Karitász közremű-
ködésével a rászorulókat. Az 
eredmény: 132 kg élelmiszer és 
13.500 Ft pénzadomány. 

Plébánia hirdetései
Nagypéntek:
Krisztus Urunk szenvedésének 
megünneplése. A szertartás du. 
3 órakor kezdődik a Jézus Szíve-
templomban, keresztúttal. 
Este, 20.30 órai kezdéssel meghív-
juk elsősorban városunk fiataljait, 
az ifjú házasokat, de az időseb-
beket is a Kálváriára „fáklyás-
gyertyás” keresztútra, amelynek 

a végén a Kálvária-templomban 
elimádkozzuk a Szent Vér litániát. 
Aki eljön, hozzon magával gyertyát 
és lámpát.
Kőszegszerdahelyen és Bozsokon is 
15.00 órakor a templomban nagy-
pénteki szertartás lesz. 

Nagyszombat:
Krisztus Urunk sírban pihenésének 

napja. Reggel 8.00 órától 12.00 
óráig lesz látogatható a Szentsír a 
Jézus Szíve-templomban. 
A Kálvária-templom 13.00 és 
17.00 között lesz nyitva. A Hús-
véti Vigília szertartása 20.00 kez-
dődik a Jézus Szíve-templomban. 
A szentmise végén jó idő esetén 
megtartjuk a Feltámadási kör-
menetet a szokásos útvonalon. A 
körmenet után pedig megáldjuk a 
húsvéti eledeleket. 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXX I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZÁM   2019 . ÁPR IL I S  15 .

28

KÁVÉSZÜ
N

ET
IR

ÁN
YTŰ

Könyvtári hírek
Április 17. (szerda) 17 óra A Nagy Füzet című film vetítése, majd azt 

követően Gyerekek a háborúban / Kristóf Ágota ÷háborúja” 
címmel beszélgetés Molnár Piroska színművésszel.

 Beszélgetőtárs: Murai András filmtörténész.
Április 24. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház, Kerekítő Med-

gyesi Anna foglalkozása.
Április 25. (csütörtök) 14 óra A Nagy Füzet, rendhagyó óra Fűzfa Ba-

lázs irodalomtörténésszel.
Május 3. (péntek) Ifi olvasókör. Téma:  Beck Zoltán.
Május 6. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kézi-

munka-kör (a 2. emeleten).
Május 9. (csütörtök) 17 óra Aurora Borealis - északi fény című film vetí-

tése, majd azt követően Alkotó nők címmel beszélgetés Mészáros 
Márta rendezővel. Beszélgetőtárs: Murai András filmtörténész.

Május 21. (kedd) 17 óra Fűzfa Balázs irodalomtörténész beszélget Beck 
Zoltánnal (egyetemi adjunktus, zenész, dalszerző) Párhuzamos 
univerzumok: A dalszövegírás titkai címmel.

Áprilisban a könyvtárban minikönyvekből láthatnak kiállítást az érdeklődők.

Fotózás
Kedves Kisgyermekes Családok!
Örömmel értesítünk minden-
kit, hogy Kőszegen és Vasváron 
megkezdte működését a Csa-
lád és KarrierPONT. A Család és 
KarrierPONT létrehozását, Magyar-
ország Kormánya és az Európai 
Unió támogatja, az EFOP-1.2.9-
17-2017-00040 kódszámú pá-
lyázat keretében.
A kőszegi Család és Karrier Pont 
ingyenes anyák napi-tavaszi FO-
TÓZÁSRA invitálja Önöket 2019. 
április 29-én és 30-án!

A fotózáson való részvétel re-
gisztrációhoz kötött, melyet meg-
tehet telefonon, e-mailben vagy 
facebook-on keresztül is.  
További részletek, a Család és 
KarrierPONT Kőszeg Facebook ol-
dalán találhatóak, minta fotókkal 
és a választható fotó hátterekkel.
Regisztrálni az alábbi elérhetősé-
geken lehet:  
E-mail: csaladeskarrier@koszeg.hu;
Tel.: +36/70/425-3314; 
facebook: Család és Karrier Pont 
Kőszeg; Helyszín: 9730 Kőszeg, 
Dózsa György utca 24. (Gondozási 
Központ); Támogatónk: Fuji Foto 
Kőszeg – Szigma Bt.

  

 

 ÁLLÁS 
 

 

  

 KŐSZEGEN 
 

 

 
 

Helybe jönnek a munkáltatók  
álláskínálatukkal! 

 

 Szolgáltatások a börze ideje alatt: 
- önéletrajz írás segítése, munkavállalási tanácsadás, 
- vállalkozói tanácsadás-érzékenyítés,  
- vállalkozóvá válás segítése. 

 

Jöjjön el akkor is, ha van munkája! 

Kérdezzen és válogasson a helyi és sok más  
Vas megyei munkáltató álláskínálatából! 

 
 

Szervezők: 
 

Változó Világért Alapítvány Család és Karrier Pont Kőszeg 
www.valtozovilagert.hu https://www.facebook.com/CSAKPONTKOSZEG/ 
 

 
 

BÖRZE 
 

2019. május 7. – kedd 
Jurisics-vár Művelődési 

Központ lovagterem 

8.30 - 12.00 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Programajánló
Április 16. Gyermekszínházi Bérlet: Jancsi és Juliska Soltis 

Színház – lovagterem
Április 22.  Táncház a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel  

Jurisics vár, KÖSZHÁZ   
Április 24. Bejegyzés a Szőlő Jövésnek Könyvébe  

Kőszeg, Jurisics vár   
Április 25. Tájképek dícsérete - ösvények a fényben, Christian 

Burkhardt kiállítása nyílik – Jurisics vár lovagterem 
Április 26.  20.30 Vujity Tvrtko előadása – Jurisics vár lovagte-

rem
Április 26-27. 11. Szőlő és Klíma Konferencia – Zwinger
Április 26-27. Natúrparki földnapi kalandok 
 Tanséta tízlábú rákokkal és Gyöngyös-mesékkel
 Fedezd fel a Gyöngyöst! – élményteljes kenuzás
Május 4-5. IV. Kézműves-Sör-Majális – Fő tér 
Május 4.  19.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara kon-

certje – Jurisics vár lovagterem
Május 9.  15.00 „Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virá-

gom…” című rajzpályázat eredményhirdetése és 
kiállításmegnyitó – Jurisics vár Bástya Galéria

Május 10-11. Miénk itt a rét! Madarak és Fák napja a kőszegi Al-
só-réten    

Május 11.  Borbarát Hölgyek 20 éves évfordulója  
Jurisics vár lovagterem   

Május 18.  30 éves a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes  
Jurisics vár  

Június 1. 17.00 Írottkő aulájában Baradács Anett Színnel - lé-
lekkel című festmény kiállítása

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület a FÖLD NAPJA alkalmából
TISZTASÁGI AKCIÓT hirdet április 1 – 30. között. 

Várják a lakosság, az oktatási intézmények,
civil és gazdasági szervezetek jelentkezését, részvételét!

9730 Kőszeg, Fő tér 2.; 94/563-121; 
ine@t-online.hu, koszeg@tourinform.hu
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ÁPRILIS 24. (szerda)
SZŐLŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE ÜNNEPSÉG

Kora reggel a szőlőhajtásokat lemetszik a gazdák: Alasz László, Albert 
László, Stampf Ervin és Kaibinger Tamás, Jagodics Attila, Láng József, 
Petrovics István, Szőlőtermelők Szövetkezete, Tóth Sándor .                                   

08.30 – temető
KOSZORÚZÁS Bechtold István és Szövényi István díszpolgárok,

valamint Szövényi Ernő sírjánál.
09.00 – Európa Ház

POLGÁRMESTERI FOGADÁS
09.45 – Borok Háza

ZENÉS MENET a város utcáin a Borok Házától a Jurisics térre
10.15 – Jurisics tér

A SZŐLŐHAJTÁSOK BEMUTATÁSA a polgármesternek
A SZŐLŐHAJTÁSOK MEGÁLDÁSA a Városháza előtt

BORHÖLGYEK AVATÁSA és a HÖLGYEK BORA
nyertesének kihirdetése

11.00 – Jurisics vár lovagterem
SZŐLŐHAJTÁSOK BEJEGYZÉSE A SZŐLŐ JÖVÉSNEK 

KÖNYVÉBE és a VAS MEGYEI és NEMZETKÖZI BORVERSENY 
eredményhirdetése

15.00 SZŐLŐHEGYI BORTÚRA – a Jurisics vártól a Napostetőig
Vezető és házigazda: Láng József
18.00 – Jurisics vár lovagterme

General Harmony Singers koncertje

ÁPRILIS 26-27. (péntek-szombat)
Zwinger – XI. SZŐLŐ ES KLÍMA KONFERENCIA

Idén újra két napos rendezvénnyel köszönti a májust a Művelődési Köz-
pont. Szombaton délelőtt gyerekprogramokkal kezdődik a majális: rajz-
verseny, kerékpáros ügyességi verseny, gyerekműsor. Vlasits György har-
monikajátéka után musical és operett műsor, majd gólyalábas produkció 
lesz a Fő téren, ahol késő délután fellép a Be-Jó Táncegyüttes, este pedig 
a KVARC muzsikál. 19.00 órától a lovagteremben Kőszeg Város Koncert 
Fúvószenekara ad hangversenyt. Vasárnap délidőben harmonikaszó hívja 
teraszra az érdeklődőket. Gulyás László gyermekműsora után az ATARU 
TAIKO lép fel. Pál Dénes lesz a délutáni sztárvendég, aki után a Hajnalcsil-
lag Néptáncegyüttes ad műsort. Ezután állítják fel a Májusfát. A rendez-
vényt a GLOBE koncertje zárja. Természetesen mindkét nap kirakodóvásár, 
kézműves sörök, zamatos borok és ízletes ételek várják a látogatókat! 
További részletek: koszeg.hu. 

Kőszegi Forrás HACS
A Kőszegi Forrás HACS első kulcs-
projekt helyi felhívását „Civil aka-
démia” címmel, 2018. 06. 01-én 
tette közzé weblapján. A pályáza-
tot országosan az első beérkezett 
pályázatként: TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2018-00001 kódszámmal 
2018. október 17–én érkeztette 
az EPTK rendszer. A támogatási 
kérelem jelenleg „szerződéskötés 
alatt” státuszban van. A pályázó 
saját felelősségre 2018 októbe-
rében megkezdte a megvalósítást.
A Civil Akadémia, mint kulcspro-
jekt megkezdésének köszönhető-
en az ügyfélszolgálati időn kívül 
nyílt a Kőszegi Nonprofit szerve-
zetek számára egy olyan fórum 
lehetőség, ahol szakértőkkel és 
egymással szoros együttműködés-
ben készülhettek fel a TOP-CLLD 
keretében biztosított források 
felhasználására. Megvitathatták 
problémáikat, együtt egymást 
segítve értelmezték a megjelent 
felhívásokat.
Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy a 

helyi felhívásokra összesen a 2 db 
Kulcs projekten kívül 28 db Helyi 
támogatási kérelem érkezett be, a 
2018 decemberéig meghirdetett 
11 db Helyi felhívásra. 
„Közösségi tevékenységek szer-
vezése, közösség bevonása” című 
TOP-7.1.1-16-H-017-2.3 kód-
számú helyi felhívásra 10 db, a  
„Közösségi funkciók ellátásához 
szükséges kis léptékű infrastruk-
turális és eszközfejlesztések.” 
című TOP-7.1.1-16-H-017-2.2 
kódszámú Helyi felhívásra 18 db 
helyi támogatási kérelem érkezett 
be az utolsó határnapig.
A megvalósítást nem csak a köz-
ponti lassú ügyintézés nehezíti, de 
a civil szervezetek csak 25% elő-
leget hívhatnak le nyertes pályá-
zatukhoz, miközben a cél megva-
lósítását már meg kell kezdeniük. 
Az eredetileg 2019. év végéig 
tervezett projekt megvalósítá-
sa valószínűleg 2020. év végé-
ig kitolódik. Információ: www.
koszegiforras.hu
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Boksz: Szalacska Kupa

Március 15-16-án rendezték a XI. Szalacska Ökölvívó Kupát Nagyber-
kiben. A kétnapos megmérettetésen számos hazai egyesület ökölvívója 
– köztük a Fitt-Box ÖE négy bunyósa – lépett szorítóba. Buza Rafael 
(junior 54 kg) a nyitónapon egy menetet sem engedélyezett ellenfelének, 
s mivel a második napon is győzött, aranyérmet akasztottak a nyakába. 
Buza Rómeó (junior 52 kg) ellenfél híján erőnyerőként kezdett, második 
napi meccsét behúzta, így ő is aranynak örülhetett. Málics Norbert (Büki 
Szakosztály, ifjúsági 75 kg) az első versenynapon kicsit többet engedett 
ellenfelének, mint Buza Rómeó, de az ő ellenfele is hamarabb mehetett 
zuhanyozni: a harmadik menetig bírta. A döntőben is sikerrel járt szapo-
rítva a klub aranyérmeit. Teljesítményét a „Legharcosabb ifjúsági ökölvívó” 
különdíjjal is elismerték. Jankó Krisztián ellenfél hiányában egy súlycso-
porttal feljebb kényszerült. Az elit (felnőtt) 69 kg-ban is mindent megtett a 
győzelemért, de ez ezúttal kevésnek bizonyult. Hogy nem bokszolt rosszul 
azt bizonyítja, hogy a bronzérem mellett, a „Legharcosabb elit ökölvívó” 
díjat is átvehette.
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Labdarúgás: Sovány termés
Pontszerzéssel kezdődött a KFC utolsó időszaka. Jánosházáról, hátrány 
után Marti Christofer találatával rabolt pontot Őri Gábor csapata. Utána 
olyan ellenfelek következtek, akikkel, az ősszel rémálomszerű mérkőzése-
ket játszott a gárda (a Cell a listavezető, a Király második és az Egyhá-
zasrádóc is az 5-6. helyen áll). Ezúttal megőrizték méltóságukat, szoros 
eredmények születtek. Sajnos a vereségért így sem jár pont, így a Kőszegi 
FC a 14. helyre esett vissza. A becsületgólt a Király ellen Csák, Egyházas-
rádóc ellen Réti szerezte. Jönnek még könnyebb ellenfelek is, de a stabil 
középmezőny eléréséhez egyre inkább bravúr-győzelmekre is szükség van. 

Eredmények: 18. forduló: Jánosháza VSE-Kőszegi FC 1:1 (1:0), gól: 
Marti Christofer, 19. forduló: Kőszegi FC-Király SZE 1:2 (1:1), gól: 
Csák, 20. forduló: Egyházasrádóci SE-Kőszegi FC 3:1 (3:0), gól Réti 
Milán, 21. forduló: Kőszegi FC-CVSE Vulkánfürdő 0:2 (0:1).

A Kőszegfalva a szezonnyitó döntetlen után belelendült és három biz-
tosnak számító győzelmet aratott. Négy mérkőzésen 13-szor találtak az 
ellenfelek kapujába. A termésből Molnár Zsolt egymaga ötöt vállalt, s a 
20. fordulóban, Gersekarát ellen mesterhármast ért el. Az ellenfelek össze-
sen három gólig jutottak. A tabella nagyon szépen mutat: 19 mérkőzésen 
szerzett 47 pontjukkal csupán négy ponttal maradnak el a listavezetőtől, s 
a pillanatnyi bronzérmes előtt öt pont előnnyel állnak.

Eredmények: 17. forduló: Kőszegfalvi SE-Rábahidvég KSK 3:0 
(3:0), gólok: Komáromi, Kovács, Bozóki, 18. forduló: Acsád-Meszlen 
SE-Kőszegfalvi SE 0:3 (0:1), gólok: Vida, Nagy, Molnár, 19. forduló 
Kőszefalvi SE-Oszkó Győrvár Térsége SE3:1 (2:0), gólok: Nagy, Gott-
hárd, Horváth, 20. foduló: Gersekarát SE-Kőszegfalvi SE 2:4 (1:3), 
gólok: Molnár (3) és Takács (öngól).

Kosárlabda: Megfogyatkozva
Az alapszakasz hajrájára megfogyatkozott a KSE kosárlabda csapata. A 
cserepad rövidsége már eddig is okozott nehézségeket, de az utolsó mér-
kőzésekre szinte kiürült a kispad. Barabás Krisztián előbb sérülés miatt, 
majd a Speciális Olimpián való részvétel miatt (Abu Dhabiban a magyar 
csapat edzőjeként képviselte Magyarországot) hiányzott jó pár mérkőzés-
ről. Horváth Szilárd munkahelyváltás miatt nem tudott a csapat rendelke-
zésére állni, s a répcelaki mérkőzésen Duralla Ferenc súlyos sérülés miatt 
dőlt ki. Ezt a mérkőzést, ha nehezen is, de hozta a csapat, begyűjtve ezzel 
negyedik győzelmét, de a többin a tisztes helytállás lehetett a maximális 
cél. A Deck Bistro, a Szombathelyi Egyetem SE, a Cosmos Home és a 
BC Olad ellen legfeljebb egy két játékrész szorosabbá tételére futotta az 
erőből. Az alapszakaszt így a 10. helyen zárták a 12 csapatos bajnok-

ságban. A rájátszásban a 9-12. helyért Vasvár folytatják oda-visszavágó 
mérkőzéssel, majd az eredménytől függően Deck Bistro-Répcelak meccs 
győztesével vagy vesztesével folytatják a végső helyezésért. Az alapsza-
kasz egyéni ranglistáin így is található jól szereplő kőszegi: Horváth Ro-
land a legjobb dobók között 358 ponttal (21 mérkőzésen) a 3. helyezett, 
17,05-ös átlaga alapján a második. A 2-pontosok versenyében 5 duplás 
átlaggal a 3. Ebben a rangsorban Nyilicska Csaba a 8. (4,05), Barabás 
Krisztián a 9. (4,00). A tripladobó „nehéztüzérek” között Horváth a 10. 
(Átlaga 1,33/mérkőzés). A büntetővonalról a csapatból Barabás Krisztián 
volt a legsikeresebb. Meccsenkénti átlaga 3,47, 2. a sorban. 76,62 %-kal 
értékesítette a büntetőket (77 kísérletből 59 sikeres), ami a lista 3. helyét 
eredményezte.

Eredmények: (A lejátszás sorrendjében. A fordulók sorrendje ettől 
halasztás illetve pályaválasztói jog cseréje miatt ettől eltér.) 20. fordu-
ló: Deck Bistró SE-Kőszegi SE 68:42 (13:4, 16:8, 15:13, 24:13), 19. 
forduló: Kőszegi SE-Szombathelyi Egyetem SP 45:72 (11:18, 11:20, 
8:14, 15:20), 10. forduló: Répcelaki SE-Kőszegi SE 49:57 (15:18, 
9:7, 9:20, 16:12), 22. forduló: Cosmos Home-Kőszegi SE 68:49 
(23:16, 16:15, 11:9, 18:9), 18. forduló: BC Olad-Kőszegi SE (67:47 
(13:13, 12:13, 29:10, 13:11).
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DIÁKSPORT

Megyei terematlétika
Hagyományosan a Balog iskola illetve a kőszegi 
DSB (diáksport bizottság) a házigazdája a me-
gye általános iskolásai terematlétika bajnoksá-
gának. Az alsó tagozatosoknál igazán szépszámú 
induló küzdött meg sprintben és többkörös fu-
tásban. A felsősöknél a versenyszámok helyből 
ötösugrással, tömöttlabda-lökéssel és magasug-
rással bővültek. Itt már voltak foghíjasabb mező-
nyök is, de a legtöbb versenyszám így is komoly 
küzdelmeket hozott. Pozitív élmény Körmend és 
Egyházasrádóc szereplése. Hosszú évek óta sok-
sok gyereket hoznak el a megmérettetésre, s idén 
a sikerekből is vastagon kivették részüket. A me-
gye többi részéről nemigen érkeztek versenyzők. 
Szombathelyről to-
vábbra is a sport-
iskola versenyzői 
szerepeltek, akiket 
egyesületük hozott 
el a versenyre. A 
legjobb versenyzők 
különdíjasai Svób 
Máté (III. kor-
csoport, Kossuth, 
Egyházasrádóc) és Standi Laura (IV. korcsoport, 
Derkovits, Szombathely). A kiosztott aranyérmek 
harmada a rendező Balog iskola versenyzőinek 
vitrinjébe került. A jó hangulatú verseny után a 
rendező Balog iskola külön köszönte a Bersek 
iskola testnevelőinek egységes, lelkes segítségét.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint 
Horváth Amira/BA, Tamás Nándor/BA, Talasz Tí-
mea/Zrínyi, Szombathely, Meskó Márk/Olcsai, 
Körmend, Vinkó Hédi/Zrínyi, Szombathely, Gyűrű 
Márton/Olcsai, Körmend, Sárközi Tirza/BA, Molnár 
Levente/Olcsai, Körmend. Ötösugrás Vinkó Hédi/
Zrínyi, Szombathely 10,10, Svób Máté/Egyházas-
rádóc 11,60, Standi Laura/Derkovits, Szombathel 
11,46, Tóth Botond/BA 12,70. Tömöttlabda lö-
kés 2 kg, Németh Borbála/Nyitra,Szombathely 
8,48, 3 kg Vámos Marcell/BA 7.28, Faragó Lea/
Kölcsey, Körmend 10,39 4 kg Horváth Kornél/
Kölcsey, Körmend 10,20. Magasugrás Mihályfi 
Dóra/Szentgotthárd 145, Svób Máté/Egyházas-
rádóc 135, Standi Laura/Derkovits 148, Imre 
Marcell/Bolyai, Szombathely 163. Többkörös fu-
tás 3 kör Horváth Amira/BA 59,3 4 kör Kovács 
Olivér Zalán/Olcsai, Körmend 1:17,5, Pápai 
Nerina/BA 1:12,9, 5 kör Kumánovich Kristóf/
BE 1:29,9, 6 kör Kullai Fanni/BA 1:59,8 (III. kcs. 
fiú: nem volt induló), Ecker Nikolett/BA 1:51,0, 
Nagy Zsombor/Nádasd 1:42,7. Az iskolák III-IV. 
korcsoportos pontversenyének legjobbjai: 1. 
Béri Balog Ádám(Kőszeg) 146 pont, 2. Kossuth 
Lajos (Egyházasrádóc) 122,5, 3. Kölcsey ferenc 
(Körmend) 57 pont. Különdíjasok: Svób Máté 
(Kossuth iskola, Egyházasrádóc) és Standi Laura 
(Derkovits iskola, SZOSI, Szombathely.

Amatőr röplabda: 
hajszálnyira a bajnoki cím
A „B” kategóriás, nem igazolt játékosoknak kiírt 
Röplabda Diákolimpia megyei döntőjén a fiúk-

nál, az egy év kihagyás után visszatérő Jurisich, 
nem titkoltan a bajnoki címre hajtott. Két legna-
gyobb riválisával a Premontrei gimnáziummal 
és a Kanizsai gimnáziummal késhegyre menő 
csatákat vívott. Előbbit három játszmában le-
győzte, utóbbitól ugyanígy kikapott. A két meccs 
összesített potkülönbsége egyetlen pont volt. A 
három legjobb csapat körbe verte egymást. Az 
összevetés nem a Jurisichnak kedvezett, akik az 
értékes, de csalódásként megélt 2. helyen vé-
geztek. A Jurisich lány csapata 4. lett. Mindkét 
csapat felkészítője: Terplán Gabriella.

Eredmények: fiúk Jurisich-Premontrei, Szombat-
hely 2:1 (61:58), Jurisich-Kanizsai, Szombathely 
1:2 (60:58), Jurisich-Körmend, Kölcsey 2:0 (50:34) 
lányok Bolyai, Szombathely-Jurisich 2:0 (50:25),  
Jurisich-Horváth Boldizsár, Szombathely 0:2 
(23:50), Jurisich-Herman, Szombathely 2:0 (50:33).

Megyei mezei
Március 20-án, a Sportligetben folyó munkák mi-
att, új helyszínen rendezték a megyei Mezeifutó 
Diákolimpiát. A Sugár úti Atlétikai Centrumban 
kialakított körön jól követhető volt a verseny nagy 
része. Kőszegről az Árpád-házi iskola, a Balog is-
kola és a Jurisich gimnázium is nagy csapattal 
indult, s jó pár érmet, az országos döntőre jogosí-
tó helyezést sikerült kiharcolniuk. A Balog iskola 
bajnoki címeit Pápai Nerina, Iker Natália, a II. és 
IV. korcsoportos leány csapat szerezte. Az Árpád-
háziból Schwachofer Dávid és a III. korcsoportos 
fiú csapat állhatott a dobogó tetejére. A Jurisich 
gimnázium aranyát Hajas Martina szerezte.

Országos döntőbe jutottak (egyéni 1-4. helye-
zettek, csapat 1-2. helyezettek) Egyéni: lányok 
II. kcs. 1500 m 1. Pápai Nerina/BA 5:35, IV. kcs. 
2500 m 1. Iker Natália/BA7:40, 2. Róka Bora/BA 
8:21, 4. 4. Stumpf Anna/ÁH 8:27, V. kcs. 3000 m 
1. Hajas Martina/JMG 10:24, 2. Palatkás Anna/
ÁH 10:51, VI. kcs. 3000 m 4. Marton Emese/ÁH 
10:41, fiúk II. kcs. 2000 m 4. Marton Olivér/
BA 7:38, III. kcs 2500 m 2. Medvegy András/ÁH 
7:38, V. kcs. 4500 m 1. Schwachofer Balázs/ÁH 
13:23. Csapat: lányok II.kcs 1. Balog 25 helyezé-
si szám, IV. kcs. 1. Balog 24 hsz., V. kcs. 2. Jurisich 
54 hsz., VI. kcs, Jurisich 42 hsz. fiúk III. kcs. 1. 
Árpád-házi 34 hsz., IV. kcs. 2. Árpád-házi 45 hsz., 
VI. kcs. 2. Jurisich 45 hsz.

Foci Diákolimpia
Az I. és II. korcsoportban lezajlott a körzeti 
labdarúgó diákolimpia. Az I. korcsoportban a 
Bersek végzett az élen a Balog I. és a Dr. Tol-
nay előtt. A II. korcsoportban a Balog I. győzött 
a Berseket és Büköt megelőzve. A győztesek a 
megyei döntőbe jutottak.
A középiskolások megyei elődöntőjét a Király 

Sportlétesítményben rendezték. A sorsolás sze-
szélye folytán a Jurisich gimnázium a lényegesen 
erősebb csoportba került. Csoport harmadikként 
nem jutott a torna legjobb négy csapata közé.

Eredmények: Jurisics gimnázium-SZOI, Szent-
gotthárd 0:1, Jurisich gimnázium-III. Béla, Szent-
gotthárd 1:0, Jurisich gimnázium-Berzsenyi, Cell-
dömölk 0:2.

Balog Kupa
A Béri Balog Ádám Általános Iskola idén is 
megrendezte az általános iskolák csapatainak 
hagyományos teremtornáját, a Balog Kupát. 
A kőszegi körzet iskolái mellett (Balog, Bersek, 
Bük, Csepreg, Dr. Tolnay) Zsira, Bő és Vép iskolá-
sai mérkőztek meg a négy diákolimpiai korcso-
portban. A résztvevő 26 csapat 60 mérkőzésen 
270-szer talált kapuba. A Balog iskola nem bi-
zonyult udvarias házigazdának: a győzelmet csak 
a legkisebbeknél engedték át másik iskolának. 
A legkisebbeknél a Bersek játékosai emelhették 
magasba a kupát. A rendezők minden korcso-
portban díjazták a gólkirályt, a legjobb mezőny-
játékost, kapust és a legjobb hazai focistát.

Dobogósok (zárójelben a gólkirály) I. korcsoport 
(Cerplan Kft. Kupa) 1. hely Bersek, 2. Balog I., 
3. Bő (László Szilárd/Bő 11 gól), II. korcsoport 
(Tolnay Vendéglő Kupa) 1. Balog I., 2. Bersek, 3. 
Bő (Marton Olivér/Balog I. és Lakatos Kristóf/
Balog I. 6-6 gól), III. korcsoport (Renko Kupa) 1. 
Balog I., 2. Csepreg, 3. Vép (Koósz Raul/Csepreg 
és Abért Olivér/Balog I. 7-7 gól), IV. korcsoport 
(Magyar Snapszer Szövetség Kupa) 1. Balog I. 2. 
Bük, 3. Bersek (Mentes Gergő/Balog I. 10 gól)

Területi birkózó sikerek

Április 6-án, Nagykanizsán rendezték a Diák I. 
és II. korcsoportban a szabadfogású birkózás 
területi döntőjét. A döntőbe jutottak, vagyis a 
verseny 1-2. helyezettjei szereztek jogot az or-
szágos döntőn való indulásra. Diák II-ben négy 
kőszegi versenyző döntőzött és nyerte súlycso-
portját (Tornai Ábel 29 kg, Pusztai Dominik 
32 kg, Hódosi Noel 38 kg, Málovics Noel 54 
kg) Sikerüket növeli, hogy mérkőzéseiket tus-
sal vagy technikai tussal (10 pontnál nagyobb 
különbség) nyerték. Hódosi Zalán 32 kg-ban 
bronzérmet szerzett. Tornai, Pusztai, Hódosi Noel 
és Málovics a regionális válogatottba is bekerült. 
A húsvéti szünetben négynapos edzőtábor vár 
rájuk. A 2008-as születésüek Diák I. korcsoport-
ban is indulhatnak. Hódosi Noel ezt a versenyt 
is megnyerte. Kovács Ádám 2. lett. A csapatbaj-
nokságban a Diák II. korcsoport ezüstérmét a 
kőszegiek nyakába akasztották..

Április 6-án, Nagykanizsán rendezték a Diák I. 

Svób Máté különdíjas
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