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DOLGOZNI AKARNAK

munkával, felelősséggel!

Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert alkalmaz a belvárosban
működő MEA-GOLD Kft. A béreket,
az üzemelés költségeit a munkájukért
kapott árbevételből és az állami támogatásból biztosítják. Reggel hatkor
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a
munkahely fontosságát, nem zúgolódnak, 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 tudjon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, Rusznyákné Biczó Valéria
elmondása szerint: ehhez várják – a
reményekben, az ígéretekben meglévő – nagy megrendelést. A cég elődje
2002-ben indult egykori textilesekkel,
azóta is magánvállalkozásként működik. Petkovits Sándor közreműködésével a Bencés Székházban találtak
munkavégzésre alkalmas termeket. A
szigorú feltételekhez kötött munkakörülményeket elsődlegesen Kaltenecker
Lajos önkéntes segítségével építették
ki. A cég működéséért a dolgozók felelősséget éreznek, és csak önmagukra
számíthatnak.
Írta és fényképezte:
Kámán Z.

Helio Fix Forint kamat akció

3 hónapos lekötéssel EBKM 7,00% kamatprémiummal
A nem akciós 3 hónapos forint betéti kamatláb jelenleg 4,75%, EBKM 4,75%
A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti
szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyfelekre Vonatkozó
Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes!

f www.sopronbank.hu
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Új jegyző
V Á RO SHÁ Z A

Huber László polgármester
április 1-től dr. Zalán Gábort bízza meg a jegyzői
feladatok ellátásával. A

volt – lesz
Kőszeg Város Önkormányzatának
nehéz anyagi helyzetére hivatkozva
a képviselők megszüntették a sportorvosi feladatok ellátásáról szóló
megállapodást. Az érvényes törvény
alapján a sportorvosi tevékenység
feltételeinek biztosítása a megyei
önkormányzat feladata, vagyis nem
a helyi önkormányzatok kötelessége. Az orvos és az önkormányzat
között meglévő megállapodás havi
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januári lapszámunkban arról
is tudósítottunk,
hogy a jegyzői
feladat ellátására
pályázatot írnak
ki. A városvezető
ötvenezer forint vállalkozói díjtételről szólt, amelynek felmondási
ideje három hónap. A képviselők elé
került költségvetési tervezet szerint
megszüntetésre került volna a háziorvosoknak évente összesen adott
egy millió forint támogatás. Ezt az
összeget két évvel korábban azért
kapták a háziorvosok, hogy a rendelők fűtési költségeihez hozzájáruljon
az önkormányzat. Dr. Mátrai István
a testületi ülésen javaslatot tett a
támogatás folytatására, amit a képviselők megszavaztak.

tájékoztatása szerint hét jelentkező
volt – Budapestről, Szombathelyről és Kőszegről is. A feladatokhoz kapcsolódó elvárások alapján
három pályázót hallgatott meg
a bizottság, amelynek tagja volt
Bozsok és Velem polgármestere

is. Ez azért volt fontos, mert az új
jegyző munkahelyi vezetője lesz a
Velemben működő közös önkormányzati hivatalnak is. Dr. Zalán
Gábor ezideig az aljegyzői feladatokat látta el, amely poszt jövőbeni
betöltésére pályázatot írnak ki.

A híd

att van szükség. Gyarmati Kálmán
a tervező által kalkulált összeget
soknak tartotta, ezért szerinte „jó
lenne, ha a város keresne egy olyan
tervezőt, aki a város érdekeit tartja elsődlegesnek, és nem az építő
céget képviseli.” Huber László polgármester válaszában elmondta,
hogy itt nemcsak egy hídról van
szó, hanem összekötő szakaszról,
mellyel meg kell teremteni egy
későbbi kerékpárút építésének a
lehetőségét is.

Idén elkészülhet a dr. Ambró Gyula
utcát a lakóteleppel összekötő híd,
amely a Tamás-árkon épül meg.
A fejlesztés a tervek között már a
korábbi években is szerepelt, de a
bevételi források hiánya miatt nem
valósulhatott meg. Idén 6,3 millió
forintot irányzott elő a képviselőtestület a híd megépítésére, amelyre balesetvédelmi szempontok mi-

„Csak” erkölcsi elismerés
Február 28-án módosították a képviselők a kitűntetési rendeletet.
Ezentúl, az önkormányzat pénzügyi
helyzetének javulásáig a város által adományozható elismerésekhez
nem kapcsolódik pénzjutalom. Huber
László polgármester indoklása szerint
a kényszerűségből meghozott módosítás célja, hogy az önkormányzat
teherbíró képességének megfeleljen
a rendelet. Az önkormányzat anyagi
helyzete tette szükségessé minden

nem kötelező feladat és a vele járó
kiadások felülvizsgálat. Ide tartoznak
a képviselő-testület által alapított
különféle kitüntetések és díjak is. Az
oklevelek, plakettek elkészíttetése is
kiadást jelent, de azok átadása egyértelműen jelzi a város érdekében
kifejtett munka erkölcsi elismerését.
Dr. Mátrai István megfogalmazása
szerint az illetékes oktatási bizottság
„fájdalommal vette tudomásul” a
tényeket.

fogadóórák időpontjai
HuBER LásZLÓ polgármester: április 3.
BásTHY BÉLA alpolgármester: március 27., április 24.
DR. ZALáN GáBOR aljegyző: március 20., április 17.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
GICZY JÓZsEF önkormányzati képviselő:
március 18-án (hétfőn) 16 és 17 óra között,
KISS PÉTER a 4. választókerület képviselője:
március 25-én (hétfőn) 16 és 17 óra között,
KIss ZOLTáN a 3. választókerület képviselője:
április 11-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között
tart fogadóórát a Városháza tanácskozótermében.

2

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

Gondoskodó Euro betét

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai
rövid és hosszú távon kedvezôen kamatozzanak.
2 hónapos futamidejû
betétrész kamatlába

2 éves betétrész kamatlába
a futamidô végéig

4,00% (EBKM 4,06%) 2,50% (EBKM 2,53%)
A nem akciós EUR betéti kamat jelenleg:
2 hónapos futamidô: 0,75%, (EBKM 0,76%)
INGYENES számlavezetés

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

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

f www.sopronbank.hu

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu),
Hani Tibor (haniti@freemail.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

elfogadták a költségvetést
A képviselő-testület a február 28-án
megtartott testületi ülésen elfogadta
az önkormányzat 2013. évre szóló
költségvetését, amely a törvény szerint működési hiánnyal nem tervezhető. A korábbi évek költségvetési
szigora tehát tovább erősödött. A
város bevételi főösszege 2 milliárd
75 millió Ft, amely 452 millióval
kevesebb az előző évinél.
Kőszeget súlyosan érinti a helyben
maradó SZJA 5%-nak, illetve a gépjármű adó 60%-nak az elvonása.
Emiatt 105 555 000 Ft összeggel
csökkent az önkormányzat bevétele.
Ebben az évben megszűnt a jövedelemkülönbség mérséklési rendszere,
amely további 252 379 000 Ft bevételkiesést jelent a városnak.
Huber László polgármester arról
tájékoztatta a képviselőket, hogy
a „pénzügyi fedezet nem elegendő
a kötelező és nem kötelező feladatok ellátásához”. A város 80 millió
Ft kiegészítő támogatásra számit,
amit „nagy valószínűséggel meg
fogunk kapni. Ha megkapjuk, akkor ez a költségvetést kezelhetővé

teszi, valamelyest kiegyenlíti, és jut
olyan feladatokra is, amire most
nem” – mondta a városvezető.
A három szakbizottság egyikében sem kapta meg a költségvetés előterjesztése a többségi igen
szavazatot. Kritikai észrevétel volt,
hogy több szakterületen csökkent
a felhasználható keretösszeg. Dr.
Mátrai István szavai szerint „a kultúrát érte a legnagyobb veszteség”.
A JVMK 8,8 millió forinttal kisebb
összegből valósíthatja meg a város
rendezvényeit.
Rába László szerint a kormány a
feladatokat alulfinanszírozta, és „elvárják az önkormányzat hiánymentes költségvetéstét”. Giczy József
kijelentette, hogy biankószelvényt
nem ír alá, sérült a város sport és
kulturális élete. Ha 80 millió forint
kiegészítő támogatás realizálódik,
akkor aggályai ellenére támogatja
a költségvetést. A képviselő álláspontja szerint a kialakult helyzetért
a képviselő-testület a felelős. Majd
így fogalmazott: „át kéne gondolnunk, hogy alkalmasak vagyunk-e
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feladataink ellátására.” Huber László polgármester szerint a „nem,
nem, nem” vélemény, konkrét javaslat nélkül nem mutat konstruktív
hozzáállást. Básthy Béla megfogalmazása szerint: „Az ellenzék, nem a
város ellenzéke. Viszont azt is el kell
mondani: a helyzetnek, az állami
túlforrás igénybe vétele nélküli rendezésére, nekik sincs javaslatuk. …
Jó lenne, ha tudnának ilyet, mert azt
mi elfogadhatnánk.”

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A testületi ülésen elhangzott, hogy
március 15-ig elfogadott költségvetéssel kell rendelkeznie az
önkormányzatnak, mert különben
az állami pénzforrások átutalása
szünetel, és működésképtelen lesz
a város. A képviselők másfél órás
vita után kilenc igen és három nem
szavazattal elfogadták a költségvetést, de azt megelőzően az előkészítés „sok” órát vett igénybe.
KZ

V Á RO SHÁ Z A

X X V I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

Bozsok – kőszeg – velem
A január 1-től a három település által megalakított Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését
mindhárom önkormányzatnak el kell
fogadni. A hivatal működési és fenntartási költségeit arányosan viselik a
települések, így a két falu a Velemben
működő hivatal költségeit fedezi,
Kőszeg pedig a saját apparátusának fenntartását biztosítja. A város
képviselői február 28-án elfogadták
a költségvetést, ezt követően a két
falu önkormányzatának is meg kell
erősítenie a korábbi döntést. A há-

rom település csak a hivatali apparátusában kapcsolódik egymáshoz,
az önkormányzati rendszerük önálló,
a képviselő-testületek mindenkor
egymástól függetlenül döntenek a
települést érintő kérdésekben.

Új munkahely
KŐSZEGI boltba keresünk varrónőt napi 4–6 órára, szabásban jártasság szükséges.
TIT Kft. T: 06-30/454-3436,
e-mail: info@titkft.hu.

Meghívó a

Strauss Tavaszi Napokra

2013. március 23-án szombaton 9-14 óráig, és a következő héten, március 25–29-ig
Ismerje meg és próbálja ki új modelljeinket! Extra kedvezmények a Strauss Napok idején!

Fiesta B-MAX Focus C-MAX

Kuga
Új modell

Trend 1.25
82LE
5 ajtós

Trend 1.0 EcoBoost /100
LE
Automata klíma,
prémium középkonzol,
tempomat

Champions 1.0
EcoBoost/105LE/5 a
Automata klima,
tempomat

Compact Trend 1.6 /
125 LE
Fűthető első szélvédő
és első ülések,
automata klíma,
prémium középkonzol

4WD Titanium
2.0TDCi/163 Le
automata
2 WD már
6.099.000 Ft-tól!

3.050.000,- Ft

3.890.000,- Ft

4.590.000,- Ft

4.890.000,- Ft

8.990.000,- Ft

Az árak érvényesek 2013. március 23–28-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. A képek illusztrációk.
Vegyes átlagfogyasztás: 4,9 – 7,2 l/100 km, CO2 – kibocsátás: 109-169 g/km.

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu
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„első kézből!” közérdek
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!

V Á RO SHÁ Z A
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Az utóbbi két lapszámban is a város pénzügyeiről írtam, vázolva a
nehéz helyzetünket, a költségvetés
bizonytalanságait, de bizakodásomnak adtam hangot az ügyben,
hogy a város adósságállományá-

nak jelentős részét át fogja vállalni az állam. Nos, ez így is történt,
mégpedig a remélt magasabb
mértékben, a 2012. december 31én fennálló hiteleink 70%-ának
arányában. Ennek főleg a jövőre
nézve van óriási jelentősége, mert
ez által a városnak csekély mértékű marad a hitelállománya és az
adósságszolgálata, ami pluszforrásokat szabadít fel, melyek a városüzemeltetés és fenntartás terén
felhasználhatók lesznek. Emellett
a fejlesztések terén is bátrabban
tervezhetünk. Ha az új feladatalapú állami finanszírozás kezdeti
anomáliái is módosításra kerülnek,
akkor majd elmondhatjuk, hogy
végre kiszámítható, stabil pénzügyi keretek között működhetnek
az önkormányzatok. Az erre való
törekvést érzem és látom a kormányzat részéről, mely meggyőzött engem arról, hogy a jelenlegi
kormánynak kiemelten fontos célja
az önkormányzatok megerősítése,
és ezen keresztül pedig a településeken élők életkörülményeinek a
javítása.
Remélem, hogy Önök is így érzik,
illetve így fogják majd megtapasztalni a mindennapjaikban.
Ebben bízva, tisztelettel üdvözli:
Huber László
polgármester

Dr. Mátrai Istvánt a Rőtivölgyi
utca több lakója arra kérte, hogy
az önkormányzat küldjön ki a lakóknak egy figyelmeztető felszólítást, hogy a házak előtt lévő kis
árkot senki ne töltse fel. Való igaz,
hogy feltöltés esetén könnyebben
lehet áthaladni a kicsi árkon, de
így a csapadékvíz nem talál utat
Az akadálytalan vízelfolyás viszont
mindenki érdeke.
Ugyancsak dr. Mátrai Istvánt keresték meg a Borostyánkő utca
lakói az illegális fakivágás után
megmaradt áldatlan állapotok miatt. Mint ismeretes az elmúlt évben
a part menti terület tulajdonosa
jogtalanul kezdte el az ott lévő fák
kivágását. Az esetből rendőrségi
ügy lett, azóta viszont nem történt
semmi, a rendrakás a tett helyszínén senkinek nem jutott eszébe.
Ezt sérelmezik a környéken élők.
Gyarmati Kálmán a képviselőtestületi ülésen a Fő téren lévő
áldatlan állapotokra hívta fel a
figyelmet. A kövek több helyen töredezettek, kifordultak a helyükről,
a fugák, a kövek közötti hézagolás
hiányzik, így a csapadékvíz szabadon végzi a romboló hatását. A kár-

Csapadékvíz
elvezetés
Az elmúlt évben az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a város csapadékvíz elvezetési problémáinak a
megoldására, amely azonban nem
nyerte el a támogatást. A pályázat
része volt a Károlyi Mihály utca
végén fennálló vízelvezetés megoldása. A képviselők által elfogadott
költségvetés erre a célra 1,4 millió
forintot irányzott elő, így egy problémával kevesebb lesz, ha megérkezik a felhőszakadás.

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

okozást a napi forgalom csak fokozza. A képviselő szerint, ha rövid időn
belül nem történik meg a helyreállítás, akkor helyrehozhatatlan károk
keletkeznek a sokszáz millióért
felújított Fő téren. Az elhangzottak
szerint márciusban hibákat feltáró
bejárás lesz a belvárosban.
Kiss Péter lakossági bejelentésről
adott tájékoztatást a képviselők-

nek. A Rákóczi úton, a híd tájékán
időnként jól megtermett patkányok
futkosnak. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a szennycsatorna
kezelőjével, és ígéret van arra, hogy
elvégzik a rágcsálóirtást. A képviselő azt is kérte, hogy ezzel egyidőben
rendelje meg ugyanezt a város a
csapadékcsatornára is.
KZ

Ingatlaneladás
Az önkormányzat egyik 34 m2-es
bérlakása a Dózsa György utcában
megüresedett. Az ingatlan eladásáról tárgyaltak a képviselők. Az értékbecslés 4,4 millió forint értékesítési árat határozott meg. A testületi
ülés előtt a pénzügyi bizottság a licit
útján történő eladást javasolta, míg
a szociális bizottság a bérlakásként
való kiutalást is fontolóra vette. Kovács István városgondnok, mint az
ingatlan kezelője, a közös tulajdonú
házaknál a felújítás során rendszerint
fellépő problémákról beszélt, ugyanakkor, mint szolgáltató, a bérbeadás
mellett érvelt, a befolyó bérleti díj

miatt. A képviselők kilenc szavazattal az értékesítés mellett döntöttek.
Hosszabb ideje üresen áll aVárkör
8. alatt lévő 65 m2-es üzlethelyiség,
amit már kétszer meghirdettek: sikertelenül. Az értékbecslés szerint
az ingatlan forgalmi értéke 12,025
millió Ft. A vagyonrendelet szerint
eredménytelen licitálás esetén a
képviselők dönthetnek az eladási
ár csökkentéséről. Kiss Zoltán arra
figyelmeztetett, hogy a multik térhódításával egyre több lesz az üres
üzlet a belvárosban. Az üzlethelyiség eladási árát – Kiss Péter javaslatára – 15%-kal csökkentették.
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Ünnepre készülnek

kátyúk

Kőszegfalva: A sváb település
idén ünnepli alapításának háromszázadik évfordulóját. A szervezés
fő feladatait a Kőszegfalvi Baráti Kör vállalta fel. Az egyesület a
saját pénzéből fél millió forintot
fordít erre a célra. A német kisebbség megszervezi a kórusok
találkozóját. A programszervezés
technikai feladatait Pócza Zoltán
végzi el. Az ünneplés fontos kritériuma a pénzügyi fedezet biztosítása. Az önkormányzat az idei
költségvetésében erre a célra 300
ezer forintot ajánlott fel. A német
nyelvterületről várható támogatások koordinálását Básthy Béla
látja el. Február 18-án ez ügyben
tárgyalt Budapesten a „Németek
Háza” képviselőivel. Az elmúlt évben Vaihingenből is érkezett ígéret
a rendezvény támogatására. Gyar-

Március közepén megkezdődött
az utak javítása. A testületi ülésen
elhangzott, hogy „kidobott pénz
a kátyúzásra fordított összeg”, de
jobb megoldás nincs, a balesetek
elhárítása miatt szükséges a munka
elvégzése. A Kálvária utca lakói jelezték, hogy a néhány évvel ezelőtt
felújított felső útszakasz mostanra
„romokban hever” az ott közlekedő
teherautók miatt. Nincs ez másként
a Szabóhegyen sem, ahol a fát
szállító kamionok deformálták el az
út felületét.
Kovács István tájékoztatása szerint
március elején mérték fel az útkáro-

mati Kálmán a falu „mindenese”,
a Baráti Kör vezetője elmondta,
hogy pályázatokat is benyújtanak
a cél érdekében.
Készülnek az ünnepre, amelynek fő
rendezvénye június 7 – 9-én lesz.
Annyi bizonyos, hogy Pillingsdorf,
a testvértelepülés fúvószenekara megtiszteli jelenlétével a
kőszegfalviakat. Itt lesz a francia
barátok – Meyrieu Les Etangs –
küldöttsége. Az ünnepet több esemény „fényesíti”, Révész József
segítségével elkészül egy helytörténeti kiállítás. Söptei Imre kutatja
a falu történetét, erről majd jövőre
könyvet adnak ki, amely magába
foglalja a korábbi falutörténeti kiadványokat, és az új, érdekes kutatási eredményeket, valamint a 300.
évforduló történéseit.
KZ
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kat. Tizenkét utca burkolatában találtak jelentős mértékű felülethibát.
Ezek teljes területe meghaladja a
600 m2-t, a városban az összes javítandó útfelület biztosan több lesz
1500 m2-nél. A rendelkezésre álló
pénz várhatóan elég lesz a munka
elvégzésére, de valójában évente 50 – 100 millió Ft kellene az
utak karbantartására, amiből 5-6
utca teljes felületi zárását lehetne
megoldani. Az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.
A kátyúzás menetrendje szerint a
belvárosból kifelé haladva végzik el
a munkát. A jó időben reménykednek, mert ebben az esetben meleg
aszfalttal is tudnak dolgozni.
KZ
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Belváros – lábazat
Ebben az évben egy szépséghibára „tapasz” kerülhet. A Jurisics tér
felújítása során több helyen megsérültek, a helyükről lekerültek a
házak lábazatai.
Egyes szakaszokat még a tér felújítása során kijavítottak, de több
helyen csúnyán
virít a téglafal.
A mellékelt fotó
több házról is készülhetett volna.
Február 28-án
a képviselő-testület elfogadta

a 2013. évre szóló költségvetést,
és ebben szerepel a Jurisics téren
lévő házak leomlott lábazatainak a
helyreállítása.
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kávészünet francsics Balázs szabómesterrel
„a nap végére mindig van egy alkotás, aminek tudok örülni.”
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Egy öltöny elkészítéséhez tizennégy órára
van szüksége. A mesterség csúcsa a zakóvarrás. Francsics Balázs lassan negyven
éve hódol a szakmájának. Tizennyolc éve
lett magánválalkozó. Ő az egyedüli kőszegi
férfiszabó. Műhelye az egykori szolgáltatóházban található. E mesterség kialakulása
az 1100-as évekre tehető, akkor kezdtek
finomodni a szabásminták. Addig az aszszonyok – bármely társadalmi réteghez
tartoztak is – odahaza készítették az egész
család ruháját. Egy évszázad múltán már
megkülönböztettek köpenyszabókat, ruhaszabókat és foltozó szabókat, nem sokkal
később pedig női és férfiszabókat. A német
schneider szó is szabászatból eredezteti a
mesterség megjelölését, nem pedig a varrásból, ami jól mutatja, mit tartottak fontosabbnak a ruhakészítés során. A későbbi századokban a fogalom a férfiszabókra
korlátozódott, akik a közmegítélés szerint
bonyolultabb és igényesebb munkát végeztek, mint a varró- és kalapos-nők. A tehetősebb hölgyek már a középkorban szívesen
csináltatták ruháikat férfiszabóval.
Francsics Balázs a múlt század utolsó negyedében – a mai könyvtár helyén, az egykori
Kőszegi Ruhaipari Szövetkezetben – volt tanuló Devecseri Gyula tízfős csapatában. Volt ott
konfekciógyártás, fehérnemű részleg, a Bencés
Székházban varrták a köpenyeket, a MÁV-os
gyerekeknek a kamgárn öltönyöket. Amikor tanulóként tűt vett a kezébe, a manufakturális folyamatokból neki jutott a kistércelt zakó elejének
a fércelése. A szakmához való érzéke már akkor
kitűnt. Parasztcsaládból jött Velemből, otthon a
háztartási dolgokat végezte. Segített vasalni,
gombot felvarrni, kuktáskodott a tűzhely körül.
Szakács, vagy szabó szeretett volna lenni. Édesapja ismeretségével vették fel szabóinasnak.
Neki volt jó kapcsolata Kiss Laci bácsival, akkor
ő vezette az Ipari Osztályt. A három év alatt öszszesen három tanuló volt a szakmában. Hetente
kétszer ment iskolába Szombathelyre, a többi
napokon a műhelyben kellett hét órát dolgoznia
tanulóként. Első évben csak kézzel varrtak. Alja
felvarrás, eltisztázás, szegés, stércelés, pikírozás
volt a feladat. Ezek a munkák általában a zakó
varrásakor történtek, amikor formát kap az
anyag. Ma ezek a fogalmak is, munkafolyamatok
is kikoptak a szakmából, hiszen ragasztással formázzák a ruhák fazonját. A szakmunkásvizsga
után maradt a cégnél a zakó részlegen.
– Mára szinte csak a kézi és gépi varrás maradt,
mint technológia. Ezzel a munkadarabra fordított idő is a felére csökkent. Az egyszerűség, a
praktikum jellemzi a mi munkánkat is. Bár az

igazi szakmai kihívás a „békebeli” kézműves
megoldás. A méretes szabóságok is átvették a
konfekció gyártás módszerét.
– Mely divatáramlatok jellemezték a szakmát?

– Amikor kezdtem – 1969-ben –, a trapéz nadrág, meg a széles fazonú zakó volt a „trendi”.
– Manapság milyen megrendelések futnak be?

szerváltás körüli – időben fele-fele volt a javítás
és az új munka aránya.
– Kőszegen jó betérni az újságoshoz, a fodrászhoz, a szabóhoz, mert ezek fontos találkahelyek, fórumok, ahol meg lehet beszélni
az eseményeket, a politikát, a város polgárságát érintő történéseket.

– Mondjuk úgy, hogy ez múltidő, már nem
jellemző. Kevés a munka, az emberek sietnek,
kevesebben érnek rá egy jóízű beszélgetésre,
pedig egy-egy munkafázisban kimondottan
jól esik a társaság. Érdekes emberekkel hozott
össze így az élet az elmúlt években, orvossal,
tanárral, vegyészmérnökkel, közgazdásszal, akik
volt, hogy csak turistaként jöttek Kőszegre.
– E csupaüveg ablak mögé mindig belátni,
fontos, hogy lássák, mit csinál, aki mögötte
van?

– A hagyományos modellek gyakoriak, de akad
magyaros fazon is. Hát az az igazi kihívás. Más a
fazonja. Álló galléros, más az anyaga. A zsinórok
felrakása sem egyszerű, de megéri a sok munkát. Régóta varrok bőrt is, jellemzően átalakítom
az örökölt ruhadarabokat, vagy kisebb-nagyobb
javításokat végzek rajtuk.
– Ha én most rendelek egy zakót, tudom a
nyakadban lógó centivel méretet veszel, a
füled mögött lévő ceruzával számokat írsz
egymás után és egy óra múltán visszajöhetek
próbára. Mit írtál le, mi történt ezidőben?

– Megmértem az első csigolya-derék hosszt,
a teljes hosszt, a mellbőséget, a derék- és
csipőbőséget, az ujja hosszát és a hátszélességet. Szabókrétával kirajzolom, szabóollóval
kiszabom és a megfelelő varrástechnológiával
összeállítom próbára.
– Honnét jönnek a kuncsaftok?

– Elsősorban Ausztriából, de nem kevés a hazai
megrendelés sem.
– Mi viszi a megrendelőt a szabómesterhez?

– A szükség. Az átlagosnál magasabb, vagy
deréktájt szélesebb, nem tud sem konfekcióból,
sem bálás holmikból öltözni – jegyzi meg némi
elégtétellel.
– Mennyi a munka, és milyen jellegű?

– Érezni a recessziót. A munka jelentős része javítás. Igazán jól ment az embereknek a ’90-es
évek első felében. Az osztrákok mindent vittek,
de a hazai kereslet is tükrözte, hogy az embereknek volt pénze. Most a javítás az összes munka hetven százalékát teszi ki. Az említett – rend-

– Fontos azt látni, hogy csinál valamit. Az bizalmat kelt. Reggel, amikor bejövök a műhelybe,
összeállítom az aznapi teendőket, megtervezem a munkákat, miután a határidőnaplómat
végigfutom. Persze borulhat a terv, hiszen ha
valaki sürgős kéréssel érkezik, azt előreveszem,
és addig maradok, míg a tervezett munkát is
elvégzem. Hál’ Istennek, ilyenkor nem érzem
az idő múlását. A nap végére mindig van egy
alkotás, aminek tudok örülni. Jó lenne, ha fizetőképes vásárlóerő volna, erős polgárság élne újra
Kőszegen. Amikor kezdtem, segédem is volt,
másfélszer annyi volt a munka, mint amennyit
vállalni tudtam. Bízom abban, hogy végetér a
recesszió és lesz még sok munka a leendő megrendelőimnek, és akkor nekem is.
Kiss János
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70%-os adósságátvállalás
A képviselők a február 28-án megtartott testületi ülésen kaptak tájékoztatást arról, hogy a
kormány átvállalta Kőszeg Város Önkormányzata adósságának 70%-át. A fontos hír március
5-én – Kovács Ferenc a megyei közgyűlés elnöke és Huber László polgármester által – megtartott sajtótájékoztatón került a nyilvánosság
elé. A megyei vezető arról beszélt, hogy az önkormányzatok a feladatellátásaik, valamint a
szükségszerű fejlesztések önrészének biztosítása
érdekében kényszerűségből hitelt vettek fel. Ez
mostanra a gazdálkodásukra súlyos terhet je-

lent. A megyében a 216 település közül 80 nem
rendelkezett adóssággal. A kormány első körben
elvégezte az ötezer főnél kisebb, másodkörben
pedig a tízezer fő alatti települések konszolidációját, és ezt követően pedig a városokét. Ezek
a hitelek eddig is az államadósság részei voltak.
A megyében egyik legnehezebb helyzetben lévő
város Kőszeg, a kölcsönvett pénzt fejlesztésre
fordította az önkormányzat.
Kőszegtől megyei szinten százalékos arányban
a legtöbbet, 70% adósságállományt vállalt át
az állam. Huber László polgármester beszélt az
adatokról. Ezek szerint Kőszeg elmúlt év végi
adósságállománya 766 millió 752 ezer forint
volt, és ebből 538 millió 370 forint hitel átvállalása történt meg. A polgármester beszélt
a 2007-ben 500 millió forint értékben felvett
svájci frank alapú kötvényről, melynek összege
2012. év végén 755 millió forint volt. Az akkori kötvénykibocsátásnál nem lehetett másként
dönteni, hiszen az EU-támogatású pályázatokon
ebből a pénzből biztosította az önkormányzat
az önerőt. Az elmúlt években így valósulhattak

működött a víztározó
Február 20-tól nagyobb mennyiségű hó esett,
majd a felmelegedés miatt megkezdődött az olvadás. Február 25-én (hétfőn) éjszaka eső zúdult
le a magasból, reggelre felduzzadt a Gyöngyöspatak. A kőszegi partszakasz jól bírta a hömpölygő víztömeget, az OMV-benzinkút utáni híd alatt
70-80 cm mélyen áramlott a patak, az ezt követő szakaszon működésbe lépett az árvíztározó.
Ezt mutatja a zsilipről február 26-án készült
felvétel. Innét 150 – 200 méter távolságig mindent víz árasztott el, a patak eredeti vízszintjénél
egy-másfél méterrel magasabbat mutatnak a
felvételek. A hordalék a betongát előtt felhal-

mozódott,
utána pedig
hömpölygött a szabályozott
mennyiségű víztömeg. A szabályozottság miatt
nem árasztotta el Lukácsházát és Gyöngyösfalut.
Kőszegdoroszlóra kivonult a katasztrófavédelem,
a helyi tűzoltók már reggel ötkor készenlétben
álltak. Joó Tamás polgármester elmondása szerint a vízelvezető árkok korábbi karbantartása
segítette a csapadékvíz elvezetését, amelyből
többet kapott a falu „felső része”, ahol pincét
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meg Kőszegen a fejlesztések. Közülük a legnagyobb a belváros és a Jurisics-vár felújítása,
az alpannónia® projekten belül a turisztikai
központok, valamint a sportcentum, a játszótér
megépítése. Huber László polgármester köszönetet mondott a döntéshozóknak, a magyar
kormánynak, hiszen az átvállalással óriási segítséget kapott a város. Kiemelte azt az eredményt,
hogy az első tárgyalások előtt tervezett 60%-os
érték 70%-ra növekedett.

segítsen!!!

GA Z DA SÁ G
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Bajban vannak a velemi tűzoltók. Szükségessé vált az autójuk víztartályának javítása, melynek költsége kettőszázezer forint. Az egyesületnek erre nincs meg a pénzügyi fedezete, ezért
kérik a lakosság, a jó szándékú emberek segítségét. Az önkéntes tűzoltók kérése a lakosság
érdekeit szolgálja. Adományozzon a javításra:
Bankszámlaszám: 10400669-4957575456491009. Támogassa adója 1%-val a
Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet!
Adószám: 18882029-1-18
szivattyúztak a tűzoltók. Eltömődés
miatt átereszeket is tisztítottak, átfolyás volt Kőszegszerdahelyről a faluba
vezető úton, az „almás” mellett. Segítség érkezett a két szomszéd faluból,
amikor ott, a helyi erők megoldották
a „vízgondokat”. Kőszegszerdahelyen
az árkokban felhalmozódott havat
kellett eltávolítani a szabad vízfolyás érdekében.
Velemben nem áradt meg a patak, de a sodró
víz kárt tett az utakban.
Kámán Z
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KÖ Z Ü GY

Díjtételek

nyugdíj???

kertészeti kisgépszerviz

A képviselők módosították a közterületek engedélyhez kötött használatának eseteit, és azok díjtételeit. A részletes szabályozást nem
tudjuk közölni, de megtalálható a
www.koszeg.hu honlapon. Díjfizetési kötelezettséggel jár például a
hirdetőtábla elhelyezése, az árusítás, az építési anyagok tárolása, az
üzlet előtti árubemutató, vendéglátás céljára igénybe vett előkert. A
Jurisics téren lévő vendéglátósok
kedvezőbb díjtétellel vehetik igénybe a közterületet, mint a Fő téren
működők. A rendeletalkotók célja
az volt, hogy a felújított Jurisics
téren is növekedjen a vendégforgalom.

Július 1-től az állami alkalmazott
– a nyugdíjrendelkezések szerint –
nem minden esetben kaphat egyszerre nyugdíjat és munkabért. A
Bersek iskolában egy pedagógust
érint a rendelet, aki mindenképpen
befejezte volna a tanítást, egy fizikai dolgozó pedig döntés előtt áll.
A Balog iskolában két tanár áll választás előtt. A gimnáziumban egy
pedagógus mindenképpen nyugdíjba megy, ketten pedig döntés
előtt állnak. Horváthné Kutasi Mária igazgatónő elmondása szerint
hasznos lenne, ha a nyugdíjasok
óraadó tanárként, nyugdíj mellett
dolgozhatnának, mert ez segítené
az oktatást.

Ahol a szenvedély és a tökéletesség
találkozásából minőség születik.
Húsz éve működik Szombathelyen
a kertészeti kisgépszerviz, melynek mottója: hatékony munkát
csak kiváló gépekkel lehet végezni. Ebben mi segítjük Önt. Forgalmazunk új kertészeti, erdészeti
kisgépeket, vállaljuk a javítást, a
szervizelést. Termékeink: fűnyírók,
fűnyíró traktorok, kapálógépek,
fűkaszák, motorfűrészek, áramfejlesztők, sövényvágók, vízszivatytyúk. Számos nemzetközi céggel
állunk kapcsolatban, biztosítottak
a gyári alkatrészek. Partnereink:
az MTD, a Husqvarna, a STIHL, a
McCULLOCH, az Einhell, a Part-

ner, a Makita, a HONDA, az Alko,
a Maryama. Lehetőség van minden
RK, Robi, KF, ÁS motor, Marci és
egyéb kínai gyártmányú gépek javítására. A hozzáértő csapat, a profi
munkatársak!
Szombathelyen a 11-es Huszár
út 196. szám alatt, a Metrótól
200 méterre. Tel. 94/ 927-496.

szociális ügyek (94/506-021);
H-Cs: 8:00 – 16:00; P: 8:00 – 12:00.
Gyámhivatal, Kossuth Lajos u. 15.
Tel.: 94/506-020; H-Sze-Cs: 8:00
– 16:00; P: 8:00 – 12:00.
Okmányiroda: Kőszeg, Jurisics tér
8. Tel.: 94/562-551, 94/562-530,
94/562-559; H: 8:00 –12:00 és

13:00 – 17:30; K: 13:00 – 16:00;
Sze: 8:00 – 12:00 és 13:00 –
16:00; Cs-P: 8:00 – 12:00.
Települési ügysegéd:
Horvátzsidány, Csepregi u. 5. Tel.:
94/565-112; K: 8:00 – 12:00; Cs:
13:00 – 15:30.
Kőszegszerdahely: Kossuth u. 5.

Tel.: 94/568-028; Sze: 8:00 –
12:00 és 12:30 – 15:00.
Lukácsháza: Szombathelyi u. 2.
Tel.: 94/568-028; H: 8:00 – 11:30
és 13:00 – 15:30; K: 8:00 – 11:30;
Cs: 8:00 – 11:30 és 13:00 – 15:30.
Velem: Rákóczi u. 73.Tel: 94/563380 Sze: 9.00 – 14.00.

Fogadóórák
A Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal fogadóóráit
az alábbiakban közöljük.
Kőszeg, Jurisics tér 6:
Szabálysértési ügyek (94/562549), hatósági ügyek (94/562-524),

Siker

„Nekem egy összetartó
csapat kell hozzá.”
Görbicz Anita – Győri ETO

Vállalkozásának pedig egy
biztos pénzügyi partner.
Nyisson kisvállalkozói számlacsomagot
az OTP Banknál!
Ön tudja legjobban, mi kell vállalkozása fejlődéséhez.
Mi biztosítjuk hozzá az igényeihez kialakított,
megbízható pénzügyi szolgáltatásainkat.
Az OTP Bank rugalmas mikro- és kisvállalkozói
folyószámlahitelei és kedvezményes számlacsomagjai közül kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbbet!
Bízunk benne, hogy megtalálja a kedvező megoldást.
Keresse bankfiókjainkban szakértő kollégáinkat!
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek,
célja kizárólag a figyelem felkeltése. A bankszámlacsomagok,
pénzügyi termékek és szolgáltatások részletes leírásáról, illetve
feltételeiről, valamint az akcióról kérjük tájékozódjon bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.otpbank.hu) közzétett
vonatkozó üzletszabályzatokból, hirdetményekből és kondíciós
listákból.A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

mmm$ejfXWda$^k&,'%(&%)&%-&),,,,,,
&,*&),,,,,&,'),,,&)&

otp vállalkozói akciók
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„Hatvanhat évvel ezelőtt a szovjet
hatóságok mentelmi joga ellenére
letartóztatták, és a Szovjetunióba
hurcolták Kovács Bélát, a legnagyobb kormánypárt, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát. Már ebből
látszott, hogy a II. világháború
után Magyarország nem járhatja a
saját maga által
választott utat” –
kezdte beszédét
február 24-én
délután a temető
falán elhelyezett
emléktáblánál
Dr. Gulyás Gergely országgyűlési képviselő.
A kommunizmus
áldozataira emlékeztünk ott, ahol 1919 júniusában
Weisbecker Jenő népfelkelő százados és Hersics György velemi bíró is
a terror áldozata lett.
Pedig: a kommunizmus és az általa
képviselt ideológia hozzávetőlegesen 100 millió ember életébe került
határokon innen és túl; a ’44-es

jugoszláv kommunista partizánok
vérengzése magyarok tízezreit taszította jeltelen sírokba; több mint félmillió magyar szenvedett a málenkíj
robottól, nem feledkezhetünk meg
Recskről, Szibériáról..; és szólnunk
kell ’56 hőseiről is. „És gondolnunk
kell mindazon honfitársainkra, akik
csöndes elszenvedői voltak ennek az embertelen
rendszernek, s akiknek
lelkébe a rettegés olyan
mélyen beette magát,
hogy még mindig félnek
megszólalni – mondta a
szónok. Kiemelte, hogy
„nincs bűn bűnös nélkül, fel kell tárni a teljes
igazságot, meg kell nevezni a bűnösöket!”
Az emléktábla megkoszorúzása
után a magyar és a Székely Himnusz dallamaival zárult a megemlékezés, ezt követően pedig
„A kommunista diktatúra állama”
című előadást hallgatták meg az
érdeklődők a JUK-ban.
Tóthárpád F.

Műemlékek helyreállítására, veszélyeztetett helyzetű műemlék építmények állagmegóvására írtak ki ötven, illetve kilencven százalékos támogatással pályázatot. A részletes információkra az alábbi link mutat, ahol a 7.
és 8. pont tartalmazza a részleteket.
http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/
epitomuveszet-oroksegvedelem_130325.pdf
A mezőgazdasági termelők agrárágazaton kívüli munkahelyek
létrehozására pályázhatnak. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2013. július 2-áig nyújthatók be az igények abban az esetben, ha
a vállalkozás éves bruttó árbevétele legfeljebb 2 millió euró. Részletes
információért keressék fel a www.kormany.hu oldalt, vagy hívják a 06-1795-2530137 telefonszámot!

szent korona
A Szent Korona őrzési helyét (Kálvária utca) az elmúlt évben felújították
az alpannonia® projekt keretében.
A téli szünet után újra látogatható a
történelmi emlékhely. Nyitás márci-

Háztáji piac
Húsvét előtt – ahogy kéthetente
mindig a piacon – március 23-án,
szombaton Kőszegen a Kékfény

A KT U Á LI S

nincs bűn bűnös nélkül! Pályázatok

us 16-án 13 órakor. Ezt követően
minden szombat délután 13.00
– 17.00 óra között megtekinthető
belépődíj ellenében. A látogatási
lehetőségekről információ kérhető:
Írottkő Natúrparkért Egyesület, Kőszeg, Rajnis u. 7. tel: 94/563120.
E-mail: ine@t-online.hu.
Vendéglő előtt asztalra való, házias
finomságokkal várják az érdeklődőket egész nap az árusok. Az
esemény megvalósítását az Utiro
Leader Egyesület támogatja.

HÚsvéTIg akCIÓ

a „T-modell” TURKÁLÓ ÁRUHÁZBAN!

20% kedvezmény az új függönyökre, dekorokra, sö-

tétítőkre, bútorszövetekre, méteres szövetekre, ágytakarókra,
asztalterítőkre, díszpárnákra.
Kőszeg, Petőfi tér 29.
– a volt ágyterítőgyárral (ASTE)
szemben a sarkon –
Nyitva tartás:
H-P: 8.15 – 17.00 óráig
Sz: 8.00 – 13.00 óráig

Tavaszi felnőtt-, Gyermek-, Bébi ruházat, lakástextil, játékok, cipők,
táskák, kiegészítők.
Klasszikus és modern szőnyegek DIsZKONT áron,
nálunk a legolcsóbban.
Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, terítők, díszpárnák és mindenféle lakástextília készre varrását, nálunk vásárolt
anyagból bármi méret szerinti elkészítését.
Közületeknek kedvezménnyel készítjük
el anyagainkból asztalterítőiket, függönyeiket, egyéb megrendelt textíliájukat.
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2013. március 20-tól március 30-ig

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!
A kép csak illusztráció.

949
Ft/kg

abc szuper

Füstölt, kötözött lapocka

vf.

119
Ft/db

mini abc szuper

Coop
Sütéshez és főzéshez
kenhető növényi zsír
70%, 250 g, 476,-Ft/kg
(Forgalmazza:Co-op Hungary Zrt.)

1199

Ft/db
abc szuper

Coop Natúr halfilé

gyf., 1 kg (Forgalmazza:
Co-op Hungary Zrt. Delforg Kft.)

189

Ft/db

359

Ft/db

mini abc szuper

Kotányi fűszerek
Sertéssült fűszersó

30 g vagy

Sültcsirke fűszerkeverék
40 g (Kotányi Hungária Kft.)

Univer
Reszelt torma
mini abc szuper erős
szuper csemege

190 g,1889,47Ft/kg (Univer Product Zrt.)

689

169

Ft/cs

Ft/db

mini abc szuper

Steffl
dobozos sör

4,2%, 0,5 l, 338,-Ft/l
(Heineken Hungária Zrt.)

mini abc szuper

Coca-Cola vagy
Coca-Cola Zero

2x2 l,172,25Ft/l (Coca-Cola HBC Mo. Kft.)

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

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

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.; 9730 Kőszeg, Pék u. 20.; Kőszeg, Várkör 20 - 22.; 9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25.

egyévesek
Március 1-jén nyitotta meg a „Csók István Művészkör” az Írottkő Hotel aulájában az „Egyévesek
lettünk” című kiállítást. A kőszegi művészek az
elmúlt év március 24-én alakították meg a festőcsoportot. Céljuk a kortársművészet bemutatása
helyi és országos viszonylatban. A megnyitón nagy
létszámban sorakoztak az érdeklődők a gyermekektől a szépkorúakig. A művészkör 14 tagja 44
alkotást mutat be, amely április 2-ig tekinthető
meg. Minden művész a saját stílusát képviseli.
Az egymás mellett lévő képeknél egyértelműen
észlelhető, hogy a következő festmény egy másik
alkotótól származik. „Mindegyikben megtalálható valami új, kedves és szép momentum.” Palcsó

nyílj, meseország!
Március! Kinyitja
képzeletbeli spalettáit a természet,
hogy a napsugarak
mosolyt csalhassanak az arcunkra, s
a márciussal kinyílik
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Julianna, mint kiállító a bevezető szavaiban az
eltelt egy évet mérföldkőnek nevezte. Básthy
Béla nyitotta meg a tárlatot, amit „összművészeti
fesztivál”-nak nevezett el. A művészkör tizenharmadik kiállítása, az előzőekkel együtt bizonyítja
a kitűzött céljaik megvalósulását. Összehasonlító
példák alapján megállapította, hogy „erre régóta
kellett készülni”, a nézőnek a képek élményt nyújtanak. Az elegánsan megszervezett megnyitón a
BE-JÓ táncosai fogadták a belépőt, a tündértáncuk látványos volt. A Kőszegi Vonósok meglepetés
zenéjükkel köszöntötték az évfordulós művészeket, az Árpád-házi iskola diákjai Dunántúli táncokat mutattak be, és méltán kiérdemelték a tapsot.
A megnyitó bizonyíték arra, hogy az összefogás
értéket teremt.
KZ

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

nyitok
Új funkcióval is bővül a művelődési központ kínálata. A padlástérben talál otthonra a Nyitok: a
Nyitott Tanulási Központ jól felszerelt előadóterme
és irodája. (A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért elnevezésű szervezet „NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért” című kiemelt projektjének
ünnepélyes megnyitója február 4-én, hétfőn zajlott
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében.) A kezdeményezés helyi gesztorszervezete
a művelődési központ. A széles lehetőségekkel,
kínálattal jelentkező Tanulási Központ szorosan
együtt kíván működni a többi között a Kőszegi és a
Felső-Répcementi Kistérségi Foglakozási Paktummal, a Regionet-aktív programmal és a munkaügyi
központtal. Országos és nemzetközi tapasztalatok
felhasználásával indul majd a Kőszegre adaptált
munka. Nevéhez híven a központra legjellemzőbb
szó: nyitott! Ingyenes képzéseivel nyitott a társadalom minden rétege számára. A kőszegi központ
egy kétmilliárdos projekt egyik helyszíne lesz. Regionális központja Balatonfüred.
Tóthárpád F.

KÜ
V ÁLÖ
RONFÉ
SHÁLÉ
Z AK
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Meseország is: Tóthárpád Ferenc legújabb Trixikönyvében. Manók, tündérek, boszorkányok
és koboldok tekintenek ránk a színes lapokról,
amelyek gyönyörű világát Kelemen Czakó Rita
rajzolta meg.
Tóthárpád Ferenc tücsökmeséi sem fejeződnek
be. Már folynak az előkészületek, és várhatóan
szeptemberben kerül az olvasókhoz az Érik a
szőlő Tücsökfalván című újabb verses mese.
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Példaértékű
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„Azért csinálom, hogy segítsek
másoknak” – mondta Rácz M.
Antalné. Az esetre egy érintett hívta fel a figyelmünket. Erzsi néni
85 éves. Ifjú korában egy évnyire
tervezte a kőszegi tartózkodását,
aztán a „Kossuth”-ból testnevelő
tanárként ment nyugdíjba. Most a
szaktudását adja át a nyugdíjas baráti társaságnak, oly módon, hogy
szerda délutánonként, fél háromkor
a Jurisics-várban ingyenesen tart
tornaórát. Ilyenkor „megmozgatják
az izmokat”, a tornászok otthon

2013. MÁRCIUS 13.

hagyják minden problémájukat,
felszabadultan élik meg ezeket az
órákat, és az azt követő napokat.
Közülük a legidősebb a 84 éves
Elsa néni, aki járókerettel érkezik
az „edzésre”. Erzsi néni hangsúlyozta, hogy a mozgás jót tesz az
idős szervezetnek is, mindenki anynyit vállal, amennyit el tud végezni.
Fontos, hogy az idős embernek is
legyen célja, feladata, mindennapi
tennivalója, és nem maradhat el a
napi fél óra mozgás, a séta. Erzsi
néni ennél többet teljesít, és ez jól
látszik a fizikai állapotán. Nem lehet észrevenni rajta a 85 évet.
A tornaórát a Pedagógus Nyugdíjas
Klub keretein belül – a JVMK támogatásával – tartják meg. Valójában egy baráti társaságot alkotnak,
hozzájuk barátként bárki csatlakozhat. Egykori diákok is a klub tagjai.
A szórakoztatásuk érdekében szerveztek jelmezes bálokat, rendszerint eljárnak színházba, sétálnak a
hegyekben, múzeumot látogatnak.
Évente kétszer – szervezetten és
olcsón – Hajdúszoboszlón töltenek
el néhány napot. A baráti társaság
életvitele példaértékű.
Kámán Z

közművelődés
A művelődési központ már a múlt év
végén kiköltözött a Brenner-házból.
A várban, az egykori turistaszállóban kialakított irodában találjuk a
„stábot”. A kép felemás, hiszen bár
közművelődési tevékenységüket
megkezdték, illetve folytatják: a
vár felújítása nem készült el. Már
2008-ban, amikor 800 milliót nyert
a város a munkákra, tudni lehetett,
hogy újabb támogatásra is szükség
lesz, azonban a városnak nem volt
a pályázathoz szükséges, elégséges
önereje. Egyebek mellett nem fejeződtek be a falfelületek restaurálási
munkái, de legszembetűnőbb a
külső udvar
balesetveszélyes járófelülete. Huber
László polgármester úr
tett lépéseket
a megoldásra. Mintegy
százhúszmillió forintra
volna szük-

ség a két híd és az udvarok befejezéséhez, valamint a turistaszálló,
a „KÖSZHÁZ”, a KÖzművelődési
SZolgáltató HÁZ befejezéséhez. Ide
koncentrálódnak majd a közművelődési rendezvények. Rendelkezésre áll a jelenlegi iroda mellett, egy
120 fős előadóterem. A tetőtérben
két klubhelyiség várja a „beköltözőket”. Itt kap próbatermet a
Concordia énekkar és a Kőszegi
Vonósok együttese is.
TáF
Március 8-án délelőtt egy teherautó
meghozta a Jurisics-vár múzeumi
lépcsőjéhez, illetve a lovagteremhez
vezető átjáróhoz azokat a háromrétegű üveglapokat, amelyek eddig
késleltették a felújítás befejezését.
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Bearanyozott nevelőszülők
nek ezért a tíz évért, hiszen a versenyszférából való kiszállásom után
egy teljesen más jellegű életvitelt
ismertettek meg velem, és azóta is
fitten tartanak.”
Nagysívó Edit 2003. január 13-a
óta hivatásos nevelőszülő a gyermekfaluban. Eddig összesen 26-an
fordultak meg a kezei alatt, közülük
öt esetben sikerült a hazagondozás:
„Nagyon büszke vagyok, hogy a 10
év alatt ennyi gyermeket nevelhettem. Remélem, ők is olyan szeretettel gondolnak rám, mint ahogy
én gondolok rájuk!”
Balogh Margit 2001. december
1-jén kezdte meg hivatásos nevelőszülői tevékenységét Kőszegen.
Azóta 14 gyermek nevelkedett a
háztartásában, akik közül 3-an
kerültek vissza a vérszerinti szülőkhöz: „Jelenleg is nevelkednek
nálam olyan gyerekek, akik a kezdetek óta velem vannak. Érdekes
és tanulságos volt végigélni ezt
a több mint egy évtizedet velük,
látni, ahogy totyogó csecsemőkből
tinédzserekké fejlődnek.”

utazási iroda

Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné
Tel.: 00 20 91 85 674, 94/360-264
Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu e-mail: escort96@t-online.hu
eng.szám: R1895/1999

ÍZelÍTő BusZOs uTaZásaInkBÓl

I T T HO N

Az SOS Kinderdorf International
(KDI) elnöke Siddhartha Kaul
2012-ben lépett Hermann Gmeiner
és Helmuth Kutin nyomdokaiba
a világ 133 országában gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szervezetének az élén. A földet behálózó mozgalom vezetője egykor
maga is SOS-gyermekfaluban nőtt
fel. Az 58 éves indiai vezető világkörüli útjának egyik állomásaként
a 20. évfordulójára készülő kőszegi
gyermekfaluban február 27-én tett
látogatást.
Érkezése kitüntetés az egész gyermekfalu számára és külön kitüntetést jelentett azoknak a nevelőanyáknak, akik munkájuk, hűségük
elismeréseként aranygyűrűt vehettek át. Kőszegen (a képen) Jordanits
Ibolya, Nagysívó Edit, Molnár Ildikó, Balogh Margit és Tóth Ildikó
húzhatta ujjára a gyűrűt. Ezzel már
hatra nőtt azoknak a száma, akik
büszkélkedhetnek az elismeréssel.
(Némethné Skrapits Lívia – balról a
harmadik – két esztendővel ezelőtt
érdemelte ki.)

Az Olasz Riviéra gyöngyszeme: Genova – 2013. 04. 18 – 21.
• Veronai kitérővel. Ár: 78.600 Ft / fő.
A tavalyi nagy siker után ismét: Három ország határán –

A Bódeni-tó és a Fekete-erdő – 2013. 05. 16 – 19.
• München, Triberg, Duna-forrás, Rajna-vízesés • A festői Bódenitó, Mainau virágszigete, Konstanz • Svájci kitekintő (St. Gallen
környéke). Ár: 84.800,- Ft / fő.
Málta – egy sziget ezernyi látnivalóval és érdekességgel
2013. 05. 24 – 31. Utolsó helyek!
• Budapestről repülővel, Sopron-Budapest busztranszferrel
• Két egész napos kirándulással.
Ár: 173.500,- Ft / fő + járulékos költségek.
A természet szerelmeseinek:
Ausztria lenyűgöző hegycsúcsai 2013. 06. 29 – 30.
• Ausztria csúcsa, a Großglockner • Égi séta a Dachstein Sky Walkon • Séta Zell am See-ben.
Ár: 38.900,-Ft / fő.
Városlátogatás Berlinben és Drezdában – 2013. 07. 12 – 14.
Ár: 59.800,- Ft / fő.
Párizs, a divat és a fények fővárosa – 2013. 08. 07 – 13.
Utolsó helyek!

• Párizs legfontosabb látnivalói és a Loire menti kastélyok • Utazás
a TGV francia gyorsvasúttal. Ár: 137.000,- Ft / fő.
Nyaralás a görög tengerparton – soproni indulással – rendkívül kedvező áron!!

Információkat a turnusokról, árakról, elhelyezésről kőszegi információs pontunkon!

Molnár Ildikó 2003. szeptember
4-e óta dolgozik hivatásos nevelőszülőként, eddig összesen 20 gyereket gondozott, akik közül heten
kerültek vissza vérszerinti családjukba: „Örömmel és büszkeséggel
tölt el, amikor látom, hogy a tőlem
kikerült fiatalok megállják helyüket
az önálló életükben, és hogy a mai
napig szívesen jönnek vissza a Tulipán-házba, egykori otthonukba.”
Jordanits Ibolya 2003. február
24-e óta tevékenykedik hivatásos
nevelőszülőként, eddig összesen
15 gyermeket, fiatalt nevelt, akik
közül ötöt sikerült hazagondoznia:
„Köszönettel tartozom a gyerekek-

Tóth Ildikó 2002. március 1-je
óta áll a kőszegi gyermekfalu alkalmazásában, ez idő alatt 16 fiatalt nevelt, gondozott eddig: „Én
korábban egy gyermekotthonban
dolgoztam, így az én életemben
egy komoly minőségi változás
következett be, amikor Kőszegre
jöttem. Az eltelt évek alatt a legnagyobb sikereim közé sorolnám,
hogy négy nálam elhelyezett gyerek is visszakerülhetett vérszerinti
családjába. De mindig nagy öröm
volt találkozni a Fekete erdő klinika egykori Elke nővérével, Barbara
Wussow-val is, aki családunkat
évek óta támogatja.”

Írország, Észak-Írország és Skócia felfedezése
2013. 08. 17 – 24.
• Bécsből repülővel, Sopron-Bécs busztranszferrel • Dublin, Belfast,
Glasgow és Edinburgh • Boyne-folyó, Óriások útja, Skye szigete,
Loch Lomond tó és a legendás várak, kastélyok.
Ár: 332.000,- Ft / fő + járulékos költségek.
Zenei rendezvények – transzferrel!:
2013. 07. 09. – Bohémélet – St. Margarethen kőfejtő
2013. 08. 02. – Koldusdiák – Mörbisch víziszínpad

Információkat az árakról, kategóriákról keresse kőszegi információs pontunkon!

Néhány fixen induló egynapos programunk:
• Mariazelli kirándulás a lilienfeldi apátsággal – 2013. 03. 24.
Ár: 6.000,- Ft / fő.
• Tulipánünnep és Ausztria legnagyobb cseppkőbarlangja –
2013. 04. 21. Ár: 10.900,- Ft / fő.
Bővebb információk irodánkban,
illetve kőszegi információs pontunkon!
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lukácsháza hírei

VIDÉK

Február 16-án tartotta a sportegyesület az évi közgyűlését. A
szakosztályok – labdarúgó, lovas, tömegsport – beszámoltak a
munkájukról. A tagság megismerhette a pénzügyi beszámolót, és a
2013. évi költségvetés tervezetét.
Komálovics Balázs SE elnök előterjesztése alapján elfogadták, hogy
az egyesület felveszi a SCHOTT
Lukácsháza SE nevet.
Február 23-24-én rendezték meg
a falu sakkbajnokságát. Bodorkós

Józsefné volt az egyetlen női versenyző. A körmérkőzések után 12
nevező közül dobogósak lettek: 1.
Kunovits József – 2. Gyarmati József – 3. Kunovits Gyula.
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesülete, Albert László és Albert
Csaba borosgazdák is részt vettek
Kőszegen a borkorcsolya versenyen.
Banga Bernadett Csirkemájas batyujával elnyerte a zsűri különdíját.
Tengelics Zoltánné Hagymás-sonkás háromszöge 3. helyezést ért

erőt adott

rus által előadott Kodály és Bartók
feldolgozások jellemezték az énekesek tudását. Kákossy Endre szavai a
nők köztudott értékét tárta a hallgatóság elé. Tar János polgármester
örömét fejezte ki, hogy a húsz éve
elkezdett első ünneplés óta, egyre
többen tartják fontosnak az eljövetelt, a közösségi részvételt. A faluvezető táncra buzdította a lányokat,
az asszonyokat, de erre alig volt
szükség, hiszen a Mulatósok(k) késő
éjszakáig parkettra kényszerítették
az ünnepelteket. Ehhez erőt adott
az elfogyasztott pecsenye, és a polgármester által felajánlott bor.
KZ

Gyöngyösfalu: Március 9-én a
Nőnap alkalmából – Tar János polgármester megfogalmazása szerint
– az állami iskola, a dr. Tolnay Sándor Iskola épületében köszöntötték a lányokat, az asszonyokat. Az
átadott intézmény és a falu között
folytatódó jó viszonyra utal a 4.
osztályosok – „kisszínészi” képességekkel – előadott, fogfájásról szóló
műsora. A diákok versei, dalai a
nőkről, a nőknek szóltak. A betanítás Csizmaziáné Schiffer Mária tanárnő érdeme. A Szent Márton kó-

kőszegszerdahely
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Március 8-án a Közösségi Házban
tartották a Nőnapi ünnepséget közel
száz fő részvételével. A falu lányait,
asszonyait Takács Péter polgármester köszöntötte, utalva a nők társadalomban, a mindennapi életben
betöltött fontos szerepére. Az iskolások műsora, a férfikar által előa-

dott vidám nóták, operettslágerek
örvendeztették meg a hölgyeket.
Mindezt tetőzte az ünnepélyesen
átadott cserepes virág, az asztalokra
készített házi sütemények, a fehér
és a vörös bor. A közösségi összetartást jelzi a résztvevők jó kedve,
az éjszakába nyúló nótázás.

el. Albert László unokája, Szemes
Balázs Feketeerdei sonkás csigája
2. helyezett lett.
Március 2-án tartották a települések sakk versenysorozatának
megyei döntőjét. A nyolc csapat
körmérkőzéseken döntötte el a
helyezéseket. Eredmények: 1.
Táplánszentkereszt; 2. Vasalja;
3. Lukácsháza (Pintér Miklós,

Bencsik Zoltán, Kunovits Gyula, Gyarmati József). A rendező
Lukácsháza kupával díjazta a dobogós csapatokat, és különdíjat
kapott a legeredményesebb hazai
játékos, Bencsik Zoltán. Elismerésben részesült a legidősebb játékos,
Gyarmati József. Virág János polgármester virággal köszöntötte a
hölgyeket.

nőnap

la bemutatta énektudását, amit
a közönség tapssal, a művészeti
szemle pedig arany minősítéssel
jutalmazott. Szenzációs volt a Virág
Zsuzsanna édesanyja által, negyven évvel korábban írt jelenet az
őszinte kislányról. Dicséret illeti a
műsort betanító Hajnal Edit és Virág Zsuzsanna tanárokat.

Lukácsháza: Március 9-én a lányok, asszonyok, mint ünnepeltek
töltötték meg a közösségi házat. A
képviselő-testület három tagja Virág János polgármester vezetésével
felvállalta a szolgálatkész pincér
szerepét. Általuk
a hölgyeknek
átadott hidegtál
bőséges volt.
Színvonalas
műsort adtak a
dr. Tolnay Sándor Általános
Iskola diákjai.
Tóth
Kamil-
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Pod peljanjem mesara Lojzija Fehera 9-oga februara jutro u 6:30, Loci Meršić, Joško Horvat,
Imre Haršanji i Šandor Petković u Temerju(H) su
„unimili” izibranoga ovoljetošnjega pitanca za
kisešku hrvatsku zajednicu. 220 kg tešku svinju
rastrančerali su već u Kisegu na školskom dvoru
i u kuhinji mjesne katoličanske škole. Palenje,
pranje i raskajanje je vabilo već i druge muške
ruke,ki su ponudjeni i s kom-tom kupicom rakije. Muži su kuhinjske posle vrijeda razdili med
sobom. Ferenc Tóthárpád, Béla Farkas i Miklós
Tóth su se zeli za kuhanje supe i kiseloga ze-

Muška četa kiseške svinjokolje

pnoj molitvi ku je peljao kiseški farnik
Vilmos Harangozó, se je samo čulo tiho
medjusobno mrmljanje, črpanje žlic,
rizanje nožov i kucanje kupic. Gastrolja. Pečeno meso
nomsku ponudu su muzički oblikovali
su ovput debelo
pokrli narizanim
Antal Molnár na klarinetu i László Trucza
na harmoniki. Kada se je Šandor Petlukom. Krvavice i
ković predsjednik Hrvatske samouprave
jatrene kobasice
su isto im bile na
zahvalio svim mužem za svinjokolju,
žene su već s pjevanjem javljale da su
jelovniku. Loci
Meršić i László
Antal Molnár i László Trucza su zadovoljne s muškim djelom. Rado su
se obećale na drugi dan za čišćenje kšePászner su se truslužilio dličnom muzikom
ra i dvorane.
dili da ocvarki nastanu lipo zlatožuti i slasni. Mesar Lojzi je usput Ov zimski običaj je doprimio ugodne i vesele
napunio prezbošt, sformirao je šunke, slanine i trenutke i ljetos u svakodnevni žitak hrvatske
sriktao je karmanadjine za rasol. zejednice u Kisegu.
Šestnaest muški ruk se je umaralo
Marija Fülöp Huljev
da na 19:00 uri bude svako jilo goKipi: Imre Harsányi
tovo, slasno i teplo.Na ov termin su
pozvali na vičeru svoje žene, ke po
kiseškom običaju nesmu trpaj biti
na svinjokolji.
Oko 60 ljudi se je skupilo u Hrvatskom klubu na vičeru. Med njimi su
bili vinari nedavne Maligan ture i
drugi pomagači hrvatskoga društva
u Kisegu. Žene su doprimile doma
pečene kolače kao dobrovoljni dar
za muško gostoprimstvo.Julija Brezović je pozdravila nazočne. Po skuUkusna vičera se je svakomu račila

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

klanje pitanca u kisegu

A farsang utolsó napjai a hagyomány szerint Kőszegfalván három napig, vasárnaptól húshagyó keddig tartottak. A mulatozás
vasárnap a fiatalok táncos délutánjával
kezdődött, majd a hétfői bohócjárással és
az éjjeli asszonyfarsanggal, kedden a legényavatással zárult.
A farsangi hagyomány első napját elevenítette fel immár sokadszor a Kőszegi Német
Önkormányzat.
Február 10-én, vasárnap 15.00 órától a
gyerekeknek jelmezes délutánt rendeztünk a kőszegfalvi kultúrházban. Volt
jelmezverseny, tombola, játék és tánc.
A jelenlévőket teával, süteménnyel,
cigenudlival vendégeltük meg. A huszonegy kis jelmezes között volt egész
pici baba is, de néhány jókedvű felnőtt
is úgy gondolta, hogy maskarába bújik.
Estefelé a szülők, nagyszülők is eljöttek a kultúrházba, hogy kellemes estet
töltsenek együtt.
Nationalitenabend in Tschapring/
Csepreg
Március 1-én a Béri Balog Ádám Ált.

Iskola tanulói a Dr. Csepregi János Ált. Isk KIKI
meghívására Csepregen adtak elő német nemzetiségi műsor-összeállítást. Délután fél ötkor
indult útnak a busz 40 gyerekkel és a kísérő szülőkkel. A színes műsorban a 2. a osztály tanulói
az iskolában tanult mondókákat, színes jeleneteket adták elő. A német énekkar tagjai vidám
énekekkel és az 5. a osztály tanulói jókedvű táncokkal teremtettek kitűnő hangulatot. Az esten
más nemzetiség is megmutatta kultúráját, így a
horvátok és a romák is. A gyerekek és a szülők is
fáradtan, de feltöltődve értek haza.
Im Namen der DSV wünsche Ihnen eine
ruhige Fastenzeit und frohe Ostern!
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEGI N ÉMETEK

mingel-fasching in schwabendorf
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„16 év – 16 település”
vetélkedő sorozat 2013. március havi szellemi feladatai

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
16

Kedves Játszótársaink!
Elérkeztünk a vetélkedősorozat utolsó szellemi feladatához.
Szeretnénk megköszönni az eddigi közös munkát! Reméljük jól szórakoztak, de főként sokat tanultak a kérdésekből, válaszokból.
• Az általános- és középiskolások részére szóló márciusi szellemi
feladat:
Készítsetek egy rajzot arról, hogyan képzelitek el az Írottkő Natúrpark jövőjét!
Alkalmazott technika: grafika, ceruza, toll, festőtechnika, kisplasztika, sokszorosító grafikai eljárásban készített képzőművészeti alkotás (A4 méret)
Az alkotások hátuljára kérjük, írjátok rá a csoport / intézmény nevét!
Beküldési határidő: 2013. március 25. 17.00 óra
• Felnőttek, családok részére szóló márciusi szellemi feladat:
1. 16 mondatban írják meg véleményüket a Natúrparkról és a „16 év
16 település” vetélkedősorozatról!
2. Ha úgy gondolják, hogy folytatni kellene ezt a típusú vetélkedősorozatot, várjuk hozzá ötleteiket, javaslataikat. Kérjük, írják meg, milyen
nevet adnának a következő évi játéknak!
3. Önök szerint van-e a natúrparknak jövője? Ha igen, akkor azt milyennek képzelik el?
Beküldendő: a három kérdésre adott válasz.
Beküldési határidő: 2013. március 25. 17.00 óra
Húsvét előtt minden döntőbe jutott csapat értesítést kap!
A döntő időpontja: 2013. április 13.
A feladatsort beküldő/csapat neve: és települése.
– E-mail cím: ine@t-online.hu; fax: 0694/563-120
– Személyesen munkanapokon 9-17 óra között az Írottkő Natúrparkért
Egyesület és Tourinform irodában: 9730 Kőszeg, Rajnis utca 7.

Concordia
Az idei farsangot is, mint
minden évben, a ConcordiaBarátság Énekegyesület bálja
zárta. „Hálásan köszönjük a
száznégy
támogatónknak,
hogy a Concordia-bál ismét
régi fényében tündökölhetett”
– mondta dr. Schrott Géza karnagy a Csikar Csárdában –„minden
eddigi báli étkezést felülmúló büfés
vacsorájával” – megrendezett mulatságról. Az öröm jogos, főként,
ha számba vesszük: százharmincegy vendég töltötte meg a termet, a hangulatnak köszönhetően
a többség hajnalban tért haza. A
helyieken kívül érkeztek Szombathelyről, Zalaegerszegről, Sárvárról, Dunaújvárosból, Veszprémből,
Csepregről és Ausztriából is. Nemcsak a Spektrum, a százhuszonhét
tombolatárgy, hanem a meglepetés
műsorösszeállítás is – amelyet a
karnagy betegsége miatt a kórus
önállóan tanult be – hozzájárult
ahhoz, hogy már most megalapozzák a jövő évi báli sikert.
A farsangi szezont lassan már el

is felejtik, immár a munkán a sor.
Komoly felkészülés következik. Az
együttes az első félévben tavaszi
hangversenyre, kétnapos jászberényi vendégszereplésre, majd a nyár
elején ötnapos erdélyi hangversenykörútra készül.
TáF
Március 3-án ért véget a négy
napos uTAZás KIáLLÍTás. Az
EDEN-Díjjal kitüntetett Írottkő
Natúrparkért Egyesület számára a Magyar Turizmus Zrt. saját standján biztosított ingyenes
bemutatkozási lehetőséget. A
„rólunk” szóló bemutató kiadványok ott voltak a Vidékfejlesztési Minisztérium standján is.

Borkorcsolya Borászok
Március 2-án szép számmal gyülekeztek az érdeklődők a Hotel Írottkő
aulájában. A borkorcsolya verseny
a Kőszegi Borbarát Hölgyek bordalcsokrával és Huber László polgármester szavaival vette kezdetét.
Harmincnégy nevezés érkezett, amit
az ötfős zsűri értékelt: Virág János
Lukácsháza polgármestere, Kampits
Ernő borász, Demeter Ágnes a Pont
Bolt tulajdonosa, Bende Rita a Kékhuszár étterem ügyvezetője és Bognár Györgyné a tavalyi győztes. A
délutánt az eredményhirdetés zárta:
I. helyezett a Fűszeres szerelem (a
képen) lett, készítette Orbán-Tóth
Adrienn, II. a Feketeerdei sonkás
csiga, Szemes Balázs alkotása, és a

A receptek: Kőszegi Borbarát
Hölgyek honlapján: koszegiborba
ratholgyekegyesulete.blogspot.hu

III. helyet Tengelics Zoltánné Hagymás-sonkás háromszöge érdemelte ki. Ezenkívül négy különdíj
került kiosztásra: Banga Bernadett
Sült csirkemájas batyuja, Ávár
Imréné Eti tekercse, Markovicsné
B. Judit Krumplis-hagymás pogácsája és Nagy
Kálmánné Pöttyös háromszöge kapott elismerést. A közönségdíj
nyertese ezúttal az Eti
tekercs, Ávár Imréné
borkorcsolyája lett. Az
ízletes csemegéket és
hozzá az Alasz Pince,
Ávár Imre, Beczők
Jenő, Cserkuti Pincészet, Jagodics Pince,
Kampits Pince, Láng
Pincészet, Nagy Kálmán, Stefanich Pincészet és a lukácsházi
gazdák, Albert Csaba
és Albert László borait
kóstolhatták a vendégek. A szervezők
ezúton is köszönik a
támogatóknak a felajánlásokat!

Olaszországi kétnapos szakmai útjukról március 2-án érkeztek haza
a kőszegi pincészetek (Kampits,
Jagodics, Stefanich, Láng és Alasz)
képviselői. A kapcsolat nem új keletű, hiszen Szövényi Ernő közvetítésével több alkalommal jártak
már városunkban olasz borászok:
egyrészt elhozták, bemutatták a
boraikat, másrészt pedig tapasztalatcserén vettek részt. A Veronában
élő Szövényi Viktória – aki a kőszegi borverseny szakmai vezetője is –
szervezte a sok ismerettel szolgáló
találkozót.
A kis csoport három olyan borászatot látogatott meg, amelyek
képviselői többször is zsűriztek Kőszegen. Daniele Calzavara cégével
(Cabert) 350 hektáron gazdálkodik, Federico Vedovato (Domus
Vini) egy családi cég vezetője: a
vállalkozásuk a borkő gyűjtésétől
az egymillió hatszázezer liter bor
feldolgozásáig jutott. A tartalmas
program Maurizio Zaccomero
pincészetében zárult. (A csoportképen a kőszegi borászok láthatók Pócza Zoltán társaságában.
Szövényi Viktória mögött jobbra
Daniele Calzavara, balra Maurizio
Zaccomero. Az arckép Federico
Vedovatót ábrázolja.)
A kőszegi borászokat kitűnő vendéglátással fogadták mindenhol.
Számos szakmai kérdés megtárgyalására nyílt mód. Részt vettek
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Friuli tartomány borversenyén,
ahol zsűriztek is a kőszegiek,
és megtapasztalhatták, miként
folyik egy olaszországi, több
száz bort felvonultató verseny.
Az út közvetett célja az volt,
hogy előkészítse azt a változást, ami a továbblépést,
a minőségi fejlődést segíti a
helyi borversenyek terén. Az
utazást a művelődési központ koordinálta. „Szándékunk
az, hogy segítsünk abban, hogy
minél jobb minőségű boraink, és
azoknak minél jobb híre legyen” –
mondta Pócza Zoltán. A szervezés
folyik. Mivel az anyagi eszközök
egyre szűkösebbek, a kreativitás

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

az, amivel a színvonalat emelni
lehet. Jó hír, hogy Kállay Miklós
professzor a Magyar Borakadémia
elnöke elfogadta a Nemzetközi
borverseny szakmai vezetését,
védnökségét.
TáF

V E ND É GV Á R Ó
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a kompetenciamérés

I SKO LÁ K

Az országos kompetenciamérések
a 2007/2008. tanévtől kezdődően
a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók
gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és
a matematikai eszköztudást.
A 2012-es mérés eredményei megjelentek a http://www.kir.hu/okmfit/
honlapon. Innét az egyes intézményekről, telephelyekről mindenki
tájékozódhat. A mérésben részt vett
tanulók, illetve szüleik a mérési kó-

dok ismeretében az egyéni eredményeiket is nyomon követhetik.
A Jurisich Miklós Gimnáziumban
a 10. évfolyamosok eredményei –
mindkét mérési területen – messze
a négy évfolyamos gimnáziumok
országos átlaga felett van! A Vas
megyei gimnáziumok közül (9 iskola) mind matematikában, mind a
szövegértés tekintetében mindöszsze egyetlen (!) szombathelyi iskola
tanulói nyújtottak jobb eredményt.

Az iskola tantestülete, dolgozói
közössége és a tanulók egyaránt
büszkék erre a teljesítményre!
Egy másik grafikon adatai alapján,
az országosan, a négy évfolyamos
gimnáziumukat tekintve matematikából 32, szövegértésből pedig
mindössze 29 iskola mutatói jobbak mint a kőszegi gimnáziuméi.
Külön említésre méltó, hogy a korábbi évek eredményeit is tekintve

a kőszegi gimnáziumban igen jelentős az úgynevezett hozzáadott
érték! Ez azt jelenti, hogy az itt folyó munkának köszönhetően nemcsak a legkiválóbb eredményekkel
érkező általános iskolások, hanem
– vélhetően – a szerényebb, jó
eredményekkel érkezők is képesek
lesznek szép eredményeket produkálni a kompetenciaméréseken, az
érettségiken és a felvételiken.

Túljelentkezés

évfolyammal induló gimnáziumi oktatást 81 diák jelölte meg, első helyen 28 fő (felvehető 16). Az idegen
nyelvi tagozatot 73-an jelölték meg,
közülük első helyen 25 fő (felvehető
16). A természettudományi tagozatra 73 diák jelentkezett, első helyen
24 (felvehető 16). Összegezve: 158
tanuló jelentkezési lapjával foglalkoztunk, amely 315 választási lehetőséget takar. Tervezett létszámunk:
96 fő. A nevelőtestület megköszöni
azoknak a kőszegi és Kőszeg környéki családoknak a bizalmát, akik
a Jurisich Miklós Gimnáziumra bízzák gyermekük továbbtanulását.
Horváthné Kutasi Mária
igazgatónő

A középiskolákba történő beiskolázás első szakasza lezárult, a kőszegi
gimnázium is elkészítette „ideiglenes felvételi jegyzékét”. A rangsor
olvasható az iskola honlapján, a diák
oktatási azonosítójának feltüntetésével. Örvendetes, hogy csoportjaink
egyre népszerűbbek; több jelentkezőnk van, mint a korábbi években.
Az Arany János Programot, az előválogatást követően 20 diák jelölte
meg (felvehető 16). A magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatra 68
diák jelentkezett, első helyen 64 fő
(felvehető 32). A nyelvi előkészítő

Működőképes munkavállalás KÜLFÖLDÖN
avagy a Centrum Nyelviskola hihetetlen hódítása Magyarországon

Az utóbbi években hihetetlenül megnőtt a külföldi munkavállalás igénye országunkban. Ez betudható a
gazdasági válságnak is természetesen, de hogyan lehet az, hogy más államok mégis lényegesen jobb gazdasági
helyzetben vannak, mint szerény országunk. Foghatjuk bármire, de ha nem is politizálunk, akkor is tudjuk,
hogy ez a tényállás. Míg Angliában vagy Németországban körülbelül 5 percet kell megdolgozni egy kiló
cukorért, addig hazánkban majd’ félórát. Sajnos, ha nagyon szlengesen akarom kifejezni magam:
„Ez a nem mindegy…”. Szerencsénkre hazánkban a drágábbnál drágább nyelviskolák mellett már 10 éve
sikeresen működik a győri székhelyű, bár országos Centrum Nyelviskola, mely Sasvári Marcell fejéből pattant
ki, mint „két-profilú” munkaerő-közvetítő nyelviskola. Vele beszélgetünk most.
Mikor és milyen céllal alakult meg a CENTRUM Nyelviskola?
Közel 10 éve kezdtük meg munkánkat a nyugati határ mentén, így különösen specializálódtunk a külföldi
munkavállalást segítő nyelvtanfolyamokra. A megnövekedő igény azt eredményezte, hogy más városokba, településeken is indítsunk
nyelvi képzéseket. Ma már 11 megyében sikeresen működünk.
Mely országokban tudnak elhelyezkedni az Önök hallgatói és mi a tapasztalatuk?
Mivel elsősorban angol és német nyelvi kurzusokat indítunk, így a célországok legfőképp Ausztria, Németország és Anglia.
Természetesen ez attól függ ki-milyen nyelvet tanul. Büszkén mondhatom, hogy hallgatóink nagy része sikerrel vállal munkát az említett
országokban, hiszen beszéd-centrikus nyelvóráink kifejezetten a kommunikációt segítik elő, mivel a külföldi munkáltatónak is a
legfontosabb az, hogy kommunikálni tudjon a munkavállalóval.
A kurzusok végén van-e bármilyen záróvizsga vagy nyelvvizsga lehetőség a „diákoknak”?
Abszolút, nagyon szeretnénk hozzájárulni a hallgatóink sikeréhez azzal, hogy kurzusainkat nemzetközi vizsgabizonyítvánnyal zárhatják.
Nyelvvizsgáinkat az Európai Unió minden országában a munkahelyek és intézmények többsége elfogadja, ahol kiemelkedően többet tud
keresni a biztos megélhetéshez. Nem titok az ilyen munkákkal akár 1500 € is lehet keresni havonta. Az évek során rengetegen választottak
bennünket, mivel egyenes ágon juttatjuk ki hallgatóink önéletrajzát a külföldi intézményekhez és ügynökségekhez.
Volt-e már Kőszegen kezdeményezése a CENTRUM Nyelviskolának?
Igen, már Kőszegen a Jurisics Miklós Gimnázium adott egyszer helyet a nyelviskolánknak, ami büszkén mondhatom rendkívül sikeres volt.
Egyébként idén márciusban is indítunk nyelvi csoportokat a településen.
Ezt örömmel hallom, mikor és hol lehet beiratkozni a nyelviskola helyi tagozatára?

2013. március 18-án hétfőn 18 órakor lesz a következő beiratkozás a Jurisics Miklós Gimnáziumban (Kőszeg, Hunyadi u. 10.).
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„megnézte mi van velem …”

Huber László polgármester úr születésnapjuk alkalmából személyesen köszöntötte Markovits Margitot (90), Kőhegyes Józsefné Unger
Annát (90), Kiss Lajosné Iván Etelt

„Ez az én otthonom. Itt szeretek
élni” – mondta Markovits Margit
néni, aki február 12-én ünnepelte
a 90-dik születésnapját. Az ünnepnap alkalmából Huber László polgármester meglátogatta, és átadta
a város, valamint Orbán Viktor miniszterelnök ajándékát. Ezt követően, február 23-án beszélgettünk
Margit nénivel, aki a városvezetőt
„igen rendes embernek” nevezte,
és elmondta, hogy korábban csak
az újságban látta fényképen. „Ezt is
leírja ám” – mondta az asszony, aki
élénken figyelte jegyzetelésemet,
és a diktafon működését. A készülék rögzítette a többször elhangzott
mondatát, miszerint: „nem akarom
elhinni, hogy 90 éves vagyok”.
Édesanyja svábul beszélt a hat
gyermekével, akik „virgonckodás”
miatt rendszerint kaptak két pofont. Ifjúként a „Dornerei”-be, az
egykori posztógyár melletti, ’93ban megszűnt Dorner-vendéglőbe
jártak a hétvégeken táncolni. Lány
ide egyedül nem mehetett el, így
egy „gavallér” vagy a család kísérte
el. A kis udvar volt a táncparkett,
amely mostanra a szép ifjúkor
emléke lett. Az esti szórakozásnak
mindig a lányok apja vetett végett,
aki talán a Rákóczi úton lévő „vendéglők” egyikéből érkezett. Margit
néni 14 évesen lett cseléd, 19 éves
volt, amikor a Posztógyár fonodájában ismerkedett a szelfaktor mű-

Kiss Lajosné

Kőhegyes Józsefné

(90). Ugyancsak 90. születésnapját
ünnepelte Toplak Vendelné Berta
Erzsébet. Az ünnepeltek megkapták Orbán Viktor miniszterelnök
gratuláló oklevelét is.
Képeslappal üdvözölte városunk
első embere Foki Lajosné Baranyai
Juliannát (94).

I FJÚ SÁ G

köszöntések

ködésével. A társaival együtt sokat
dolgoztak, és „nem zúgolódtak”,
ha alkalmanként 16 órányi volt
a munkaidő. Az asszony fájlalja,
hogy „semmivé lett” az egykori
gyár, ahol 34 évet dolgozott. Későn
ment férjhez. Az ifjúkori, Ausztriában megözvegyült barátja visszajött Kőszegre, és ahogy Margit néni
megfogalmazta: „megnézte mi van
velem, aztán feleségül vett.” Rövid
lett az emlékezetes korszak, azóta
a szépkorú asszony egyedül él. A
szükséges segítséget megkapja a jó
szándékú szomszédtól, annak két
gyermekétől. A nyári forróságot adó
lakása patyolattiszta, Margit néni a
konyhakő napi felmosásáról nem
mond le, memóriáját szépirodalmi művek olvasásával tornáztatja,
életvidámsága lenyűgöző.
Kámán Z.

Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉsEK
Gyöngyösfalu: Molnár Zsolt és Zadravecz Zsanett leánya: Léna;
Kőszeg: Horváth István és Tóth Zsuzsanna lánya: Zsófia; Baán Zoltán és Tóth Zsuzsanna lánya: Zsófia; Kiss András és Majsa Klára fia:
Attila; Csoknyai Krisztián és Kaszás Mónika lánya: Zsófia; Prím József és Döbrösi Helga fia: Alex; Básthy Béla és Szendi Klaudia fia:
Nándor; Kőszegdoroszló: Róka Csaba és Szukics Kitti leánya: Liza;
Lukácsháza: Wölfer Mihály és Horváth Anikó fia: Mátyás; Varga Norbert és Horváth Ildikó leánya: Luca; Nemescsó: Döbrösi Gergely és
Varga Beatrix fia: Zalán
HáZAssáG
Kovács Mercédesz – Gyarmati Richárd; Czeglédi Mónika – Molnár
András Kristóf.
HALáLOZás
Májer Lászlóné szül.: Soproni Jolán Irén; Pongrácz János; Bodovics
Józsefné szül.: Prácser Vilma; Béres Imréné szül.: Maroskövi Mária; Dienes Józsefné szül.: Skrapits Márta; Hökkön Ferencné szül.:
Gergovácz Erzsébet.
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Programajánló

könyvtári hírek

NEMZETI ÜNNEP
Művészeti Szemle díjátadó és gála
Kőszeg Város Önkormányzata és a Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt március
14-én 18.00 órára a Jurisich Miklós Gimnázium dísztermébe Ünnepi megemlékezésre az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
kezdetének 165. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond:
Hölvényi György EEMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára. A megemlékezés után kerül sor a
Művészeti Szemle díjátadójára és gálájára. (A Művészeti Szemlét támogatta az NKA!)

Az olvasók számára hozzáférhetővé váltak a Márai-program II. keretében,
mintegy 650 000 Ft értékben a könyvtár állományába került könyvek. A
gyűjtemény többek között a Corvina kiadó „A művészet története” című
sorozatának tizenhat kötetével is gazdagabb lett, sőt az érdeklődők betekintést nyerhetnek Michelangelo teljes életművébe is.
Ismét várják a könyvtárban az általános iskolások jelentkezését a már hagyományos Anyák-napi versmondó versenyre. Idén május 6-án szintén
három kategóriában (1-3. osztályosok / 4-6. osztályosok / 7-8. osztályosok)
versenghetnek a résztvevők. Jelentkezési határidő április 20.
Folyamatosan bekapcsolódhatnak a Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő
játékba a gyermekrészleg olvasói. A gyűjtögetés november 15-ig tart. A
tíz legeredményesebb játékos jutalomkönyvet kap az eredményhirdetésen.
Pontgyűjtő füzet a gyermekrészlegben kérhető. 1-1 matrica jár a könyvtári
tagságért, a havi könyvtári rejtvények megfejtésért, a kölcsönzésért heti 1
matrica kapható, és a rendezvényeken való részvétel 2 matricát ér. A rejtvénylapok, rejtvényfüzetek megfejtéséért szintén 2 matrica illeti a játékost.
A február havi alsós rejtvény (Weöres-versek) nyertese Fejes Johanna
(Bersek, 3.a), de további öt megfejtő választhat posztert. A felsős feladatsor
(Az Alpok lábainál) megfejtésének nyertesei Poór Laura (Bersek, 7.a) és
Rajnai Berta (Árpád-házi, 6.b). A megfejtők közül négyen érdemelnek posztert. A részletes névsor a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) és
faliújságján tekinthető meg, a jutalmak a gyermekrészlegben vehetők át.
Az Unaloműző 4. számának megfejtési határideje április 6. Az alsós
rejtvénylap megfejtése két pontot ér a kultúrkaptárba.
A Közhasznú Könyvtár Alapítvány kéri azokat, akik szívesen támogatnák a könyvtár információközvetítő szerepének fejlesztését, hogy ajánlják
fel adójuk 1%-át az alapítvány javára. Adószám: 19245948-1-18.
Rendezvény:
Március 20. (szerda) 15.00 óra: Húsvétváró ötlettár. Könyvajánlás és
bütykölés. Belépődíj: egy tavaszi vers vagy dal.
Március 20-27. (szerda-szerda): Internet Fiesta. Érdekes feladványok,
totók pontokért, és hogy „Ne csak lógj a Neten!”
Március 22. (péntek) 15.30 óra: A „Vörös pöttyös” az igazi! A könyvsorozat iránt rajongók és érdeklődők találkozója.
Március 25. (hétfő) 14.00 óra: Közönségtalálkozó és könyvbemutató gyerekeknek. Vendégünk Nagy Natália.
Március 27. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Április 3. (szerda) 17.00 óra: Könyvtári Olvasókör. A találkozón
William Paul Young A viskó című regényével kapcsolatos gondolataikat
osztják meg egymással a résztvevők.
Április 8. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub.
Április 11. (csütörtök): Költészet napi műsor.
Kissné Rentkó Zsuzsanna

Március 15.

16.00 órakor a JOBBIK Magyarországért Mozgalom megemlékezése a Hősök tornyánál a ’48as szabadságharcról. Az ünnepségen részt vesz
a Szombathelyi 11-es Hagyományőrző Egyesület.
Március 22.
11.00 órakor megemlékezés a kőszegi munkaszolgálatosokról a 87-es számú főút mellett
elhelyezett emlékkőnél.
Március 23.
18.00 órakor a Jurisich Miklós Gimnázium dísztermében kerül megrendezésre a Kőszegi Vonósok
hagyományos Tavaszi hangversenye.
Március 23.
17.30 órakor. SHOWDER KLUB Hadházi László
és Janklovics Péter, Dr. Nagy László EGYMI díszterem. Elővételben jegyek: Ottlik Géza könyvesbolt.
Április 5. és 28. A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállítása
Werner Schuster és Wehs-Weihs munkáiból.
Április 7.
18.00 órakor a Jurisich M. Gimnázium dísztermében: Gyertyafényes Kamarazenei Bérlet előadás.
Április 7.
Húsvét utáni vasárnap, 10.00 órakor konfirmációi ünnep lesz a kőszegi evangélikus templomban.
Április 8.
10.00 és 13.00 órakor, Árpád-házi Sz. M. Ált. Isk.
dísztermében Gyerekbérlet: Az országjáró (Mátyás) király címmel.
Április 15 – 16. 10.00 órától a Jurisics-várban a Vas megyei Borversenyre nevezni kívánók borainak átvétele –
BORBEGYŰJTÉS!

makett-siker

Maketteseink újabb fénylő díjakkal
térhettek haza, ezúttal Szolnokról,
a 23. Makettkiállításról. Kőszeget
képviselte: Fodróczi Ádám, Fodróczi
Márk, Kiss Gábor és Jeney Attila.
Ezüstöt hozott Fodróczi Ádám, ara-
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nyat Fodróczi Márk, aki több különdíj
nyertese is lett egyben. Kiss Gábor is
ezüstérmet érdemelt ki, de az Elismert Munka Oklevelet is megkapta.
Gratulálunk a lelkes és egyre jobb
eredményeket elérő csoportnak!
TáF

a „mi Zolink”
A 2013-as Téli Speciális Olimpiára
csak három hófutó sportolót nevezhetett Magyarország. Csontos Piroska (Tiszakécskéről), Tóth László
(Szolnokról), és a kőszegiek büszkesége Sőre Zoltán utazhatott. A 100
m-es 8. helyezése után 200 m-en
vigasztalva önmagát és edzőjét is,
szoros befutóval bronzérmet szerzett! Sőre Zoltán a Dr. Nagy László
EGYMI lakója kisgyermekkora óta.
A Speciális Szakiskolában asztalosként idén végez.

A hófutással korábbi nevelőtanára,
Wimmer László, jelenlegi kollégiumigazgató ismertette meg, aki az
MSOSZ hófutás szakágvezetője. Zoli
első versenye, az I. Kőszegi Hófutó
Bajnokság volt, ahol 100 m-en
indult, és divíziójában ezüstérmet
szerzett. A legjelentősebb eredménye a 2012-es budapesti válogató
versenyen 100 és 200 m-en elért
aranyérmei voltak.
A Speciális Olimpia 1977-es első
téli világjátékán mutatkozott be
először a sportág. A magyar sportolók 2005-ben a japán Naganoban,
2009-ben az Egyesült Államokbeli
Idaho állam fővárosában Boiseban,
s idén a Koreai Köztársaságban,
Pyeung Chang-ban álltak rajthoz.
– Koreából hazatérve nem sokat
pihenhetett Zoli, hiszen rákövetkező bő egy héttel a IX. Kőszegi
Hófutó Bajnokságon kellett bizonyítania rátermettségét, és 100 és
200 m-en megnyerte a divízióját.
Március 2-án Kecskeméten kisebb
sérüléssel bajlódva a 2. és 3. helyen sikerült áthaladnia a célvonalon – mondta el edzője, Wimmer
László.
TáF
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Zsidányi sport
Több mint húszan fogtak pingpongütőt a helyi sportegyesület
által szervezett amatőr asztalitenisz
versenyen Horvátzsidányban. A
MOB valamint az Emberi Erőforrás
Minisztériuma által is támogatott
rendezvényre Kőszegről is érkeztek
versenyzők. Hét órán keresztül pattogott a labda. A pályázati forrásból
beszerzett asztalok pedig továbbra
is a sportolni vágyó lakosság rendelkezésére állnak.
Eredmények: Egyéni: 1. Kelemen
Gábor, 2. Draskovits Ottó, 3. Szabó Gábor, 4. Jakabfi Sándor. Páros:
1. Kelemen-Szabó, 2. DraskovitsJakabfi, 3. Horváth L.- Pados.
Ugyancsak nagy sikert aratott az
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egyesület által első ízben megrendezett teke kupa. A hatvan vegyes
dobásban megrendezett versenyen
szép számú érdeklődő jelent meg
a kőszegi tekepályán. A verseny
helyezettjei: 1. Bakó Gábor, 2. Dr.
Zalán Gábor, 3. Mógor László. A
Zsidány-kupát szoros versenyben
Krály József nyerte Horváth János
előtt. A hölgyek versenyében Fejér
Mónika, Dalos Tünde sorrend alakult ki.
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AranyHitel ZÁLOGHÁZ
Kőszegen és Szombathelyen

Már a
-on is!
Légy ismerősünk, és nyerj!
www.facebook.com/aranyhitel

Te tudtad hogy a záloghitel milyen egyszerű?
- nincs szükség semilyen okmányra vagy iratra
- nincs szükség jövedelemigazolásra
- nincs törlesztőrészlet, de akár elő is törleszthetsz
- 2 perc alatt kifizetésre kerül a teljes összeg
- előre semilyen költséget nem számítunk fel
- 1000 Ft-tól több millióig felvehető
- hiteled bármikor visszafizetheted
- a futamidőt akárhányszor hosszabbíthatod

Csak egy ARANY vagy EZÜST ékszert kell
magaddal hoznod!

www.aranyhitel.hu
9730 Kőszeg, Várkör 18.
Tel.: 06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel.: 06/94/311-821
THM: 38,68-38,85%
Nyitva: H-P: 08-17 h Szo: 08-12 h
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síugrás: felnőtt vB-n szilágyi ákos

Boksz: Jótékonysági gála

Huszonöt év után újra volt magyar résztvevője az Északi Sí Világbajnokságnak síugrásban. A kőszegiek örömére Szilágyi Ákos képviselte Magyarországot. Val di Fiemme-ben (Olaszország), a HS 106-os sáncon, 69,5 méteres
ugrással, teljesítette edzői elvárását
48,2 ponttal: az 53. helyen végzett
a kvalifikációban. A döntőbe jutásra
(még) nem volt esélye, de a kőszegi
síugró sport nagy sikere, hogy 18
évesen a világ legjobbjai között is
bemutatkozhatott.

Negyedik alkalommal rendezte meg a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület jótékonysági gáláját. A nemes cél és a színvonalas versenyprogram sok szurkolót vonzott a Balog iskola csarnokába. Neves vendégek – Hatos Gábor
olimpiai érmes birkózó, Balzsay Károly profi világbajnok ökölvívó és Szili
István veretlen profi ökölvívó – adtak rangot a rendezvénynek. A legfiatalabbak bemutatói után a házigazdákon kívül bajai, csepeli, egri és KSI-s
bokszolók léptek ringbe. A második sorozatban Baden Württenberg tartomány csapata mérkőzött egy magyar vegyes csapattal. A 11 mérkőző kőszegi szép eredménysort öklözött össze.
Kilencen hagyták
el győztesként a
szorítót. Ódor Attila, Gőcze Ferenc,
Krajczár
Tamás,
Németh Gábor, Kaszás Tibor, Döbrösi
Ádám, Wurst Nikolett,
Horváth
Roland és Hámori Ádám kezét emelték magasba. Osztott pontozással
megnyert mérkőzésével Döbrösi Ádám a legharcosabb ökölvívó különdíját érdemelte ki. Hámori Ádám lett a legjobb hazai versenyző. Meccsének
színvonalát jelzi, hogy vesztes ellenfele kapta a legjobb külföldinek járó különdíjat. A gála keretében köszöntötték az idén 70 éves Nemes Emil edzőt.
Volt tanítványai személyes ajándékkal, az ökölvívó szövetség nevében dr.
Kovács László szövetségi kapitány szép trófeával gratulált a mesternek.
A rendezők köszönik támogatóik segítségét és a mérkőzésre jegyet váltó
sportbarátok támogatását. A sikeres gála nélkülük nem jöhetett volna létre.
Az összegyűlt, jelentős összeget a program keretében adták át a Myrtill
Alapítvány képviselőjének és Nemes Emilnek, akit a közelmúltban családi
tragédia ért.

asztalitenisz: Tisztes helytállás
A sikeres tavaszi rajtot követő mérkőzéseken becsülettel helytállt a kőszegi
csapat, de egy valódi bravúr még hiányzik a tarsolyukból. Január végén a
listavezető Első Mosonmagyaróvári TE, hazai pályán érvényesítette a papírformát. Két itthoni parti következett. A Celldömölk ellen karnyújtásra
volt a siker, ám végül csak döntetlen sikerült. A pillanatnyi dobogó alsó
fokán álló Sopron elleni minimális arányú vereségért igazán nem kell szégyenkezni. A SZAK ellen, Szombathelyen jó lett volna a győzelem, de csak
szorossá sikerült tenni a mérkőzést. Sajnos egyszer sem sikerült a legerősebb összeállításban kiállni: dr. Németh Gábor háromszor is hiányzott, a
soproniak ellen pedig Tauker nem állt asztalhoz.
Eredmények: Első Mosonmagyaróvári TE-Kőszegi SK 13:5, Kőszegi SK-CVSE
Switelsky-Wewalka 9:9, Kőszegi SK-TURRIS SE, Sopron 8:10, SZAK II. SIKőszegi SK 10:8.

A második csapat a megyeiben villámrajtot vett a tavaszi szezonban. A
SZAK III. fiataljai ugyan megnehezítették a partikat, de meccset csak
hármat nyertek. A meccs jó bemelegítés volt az igazi rangadóra: az egy
ponttal a kőszegiek előtt álló Haladás II. elleni összecsapásra. A kirobbanó
formában lévő Kőszeg 14:4-gyel vette át a tabella első helyét. Koncentrációjukat és küzdőszellemüket dícséri, hogy hat 3:2-es mérkőzésből ötöt
a maguk javára döntöttek el. A VÍZÉPTEK II. ellen újabb nehéz küzdelem
következett. A döntő játszmás mérkőzéseket, hatból ötöt, ugyan ezúttal az
ellenfél nyerte, de 11:7-es sikerrel megerősítette vezető helyét a KSK.
Eredmények: SZAK III. SI-Kőszegi SK 3:18, Haladás II-Kőszegi SK 4:14, Kőszegi SK-VÍZÉPTEK II. 11:7.

Teke: nem lehet lyukas pálya
A visszavágás reményében fogadták a kőszegiek Szany csapatát (ősz: 5:3
Szany javára). Hiába sikerült azonban négy egyéni pontot is begyűjteni,
két 500 fa alatti pálya – a csere sem segített – elvitte a bónusz két pontot.
Meg kellett elégedni a döntetlennel. A következő körben Sárváron újabb
két rossz pálya 92 fa minuszt jelentett- A többiek hiába hozták a vártat
26 fával, az ellenfél kapta a jutalompontokat, s könyvelhette el a győzelmet. Jánossomorját hazai pályán fogadta a Kőszeg. Nem sok örömük
volt a vendégszeretetben. A kék-sárgák végre egységes, magabiztos játékot nyújtottak. Jutalmuk új csapat pályacsúcs lett, az ellenfél mindössze
egyetlen egyéni ponttal gazdagodott. Újabb hazai parti: a Vasjármű 6:2-re
győzött, de az eredmény nem tükrözi a mérkőzés képét. Sajnos a szerencse
elpártolt a kőszegiektől: a szombathelyiek egyetlen fával döntöttek többet,
s ha Horváth Zoltán 3 fával többet gurít, 5:3-ra a KSK nyert volna. Kár,
hogy a sportban nincs szerepe a ha-val kezdődő mondatoknak.
Jegyzőkönyv: Kőszegi SK–Szanyi SE 4:4 (11,5:12,5, 3115:3130), Sárvári Kinizsi Kékgolyó-Kőszegi SK 5:3 (11,5:12,5, 3037:3011), Kőszegi SK-Jánossomorja
7:1 (16:8, 3246:3038), Kőszegi SK-Vasjármű TK 2:6 (11,5:12,5, 3138:3139).
A Jánossomorja elleni 3246 fa új csapat-pályacsúcsot jelent.
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Az ifjúsági tabellán a KSK (Kovács Martin és Szegedi Szilveszter) 15 forduló után 6 győzelemmel és 9 vereséggel a 8. helyen áll..

További ökölvívó hírek

Európa egyik legrangosabb ökölvívó tornája a Bocskai Emlékverseny.
Az 57. alkalommal megrendezett tornán Hámori Ádámot 81 kg-ban az
olasz Adriánó Sperandio-val sorsolták össze. Sokáig vezetett, de a végén,
ha egyetlen árva pontnyi különbséggel, de az olasz bokszoló nyert. A felnőttek nemzetközi mezőnyében való áttörés most még elmaradt, de talán
nem kell sokáig várni arra, hogy Ádám ott is letegye a névjegyét.
Hámori az Énekes emlékversenyre címvédőként érkezett. Néhányan inkább súlycsoportot váltottak, hogy kitérjenek előle. Megmaradó ellenfelei
sem állták végig a mérkőzést. Az elődöntőnek a második, a döntőnek az
első menetben véget vetve győzött. Horváth Rolandnak (64 kg) sűrű mezőnyön kellett átverekednie magát. Gyors KO-val kezdett, s az elődöntőbe
is magabiztosan jutott. Az elődöntőben a többszörös Magyar bajnok, Európa bajnoki bronzérmes, KSI-s Bársony Bernárd-dal is felvette a kesztyűt.
Változatos mérkőzésen ellenfele végül érvényesítette a papírformát.
Wurst Nikolett ifjúsági 51 kg-ban lépett ringbe Hamburgban, az 5. Girls
Boksz Cup-on. A döntőben jó küzdelemben maradt alul norvég ellenfelével szemben. (Wurst Nikolett Hanne Ulvund (9:15).

vendégtorna a Balogban
A Balog iskola tornacsarnokában megszokott a nagyüzem: nemcsak saját
foglalkozásainak, versenyeinek, városi (sport)rendezvényeknek, sportoló
amatőröknek biztosít terepet, hanem vendégrendezvényeknek is otthont
biztosít. A lukácsházi labdarúgó öregfiúk ötödik alkalommal rendezték
meg a Tolnay Vendéglő Kupát. Tíz csapat küzdelméből – ahogy az előző
két évben is –Tanakajd került ki győztesen.
-haniti

Diáksport
Terematlétika

A Városi DSB idén is megrendezte hagyományos
terematlétikai versenyeit. A Balog iskola és az
Árpád-házi voltak a házigazdák. Sprintben és
többkörös futásban minden korcsoport, helyből
ötösugrásban, tömöttlabda lökésben és magasugrásban a felső tagozatosok versengtek. A
versenyről: 407 nevezés, kezelhető mezőnyök,
jó ritmusú lebonyolítás. Horváth Anikó a Bersek
iskolából három számban győzött. Duplázni a
lányoknál Varga Kittinek, a fiúknál Palkó Tamásnak sikerült. A Balog iskola 20, a Bersek 6, az
Árpád-házi 2 győzelmet gyűjtött.
Győztesek (a fiatalabbakkal kezdve) Sprint
Göbölös Evelin/BA, Csuka Levente/BA, Spandraft
Liza/ÁH, Ecker Dávid/BA, Buza Amanda/BA,
Szlávich Milán/BA, Honvéd Bernadett/BA, Palkó Tamás/BA. Ötösugrás Varga Kitti/BE 10,45,
Dan Gergő/BE 11,13, Horváth Anikó/BE 10,20,
Jagodics Dennis/BA 13,02. Tömöttlabdalökés 2 kg
Varga Kitti/BE 8,28, 3 kg Dan Gergő/BE 11,13,
Horváth Anikó/BE 10,20, 4 kg Reményi Bence/BA
11,08. Magasugrás Humpók Alexandra/BA 135,
Halmosi Milán/BA 130, Horváth Anikó/BE 130,
Karikás Viktor/BA 155. Többkörös futás 3 kör Ilon
Marcella/BA 1:04,3, 4 kör Maitz Gergő/BA 1:19,1,
Hanák Rebeka/BA 1:19,0. 5 kör Németh Márk/
BA 1:36,5 8 kör (az ÁH iskolában) Pilisz Réka/
BA 1:47,9, Illés Péter/ÁH 1:41,6. 6 kör Maszlov
Rebeka/BA 1:57,0, Palkó Tamás/BA 1:42,4.

A körzeti versenyt egy helyszínen, a Balog iskolában rendezték. Itt már a körzet vidéki iskolái
is indultak. Az iskolák már csak a legjobbjaiakat
hozták, s egy versenyző két számban rajtolhatott. Csizmazia Adél (Bersek), Csóka Eszter
(Bük), Dan Gergő (Bersek) és Jagodics Dennis
(Balog) ki is használták a két lehetőséget. Egyik
számukban találtak legyőzőre. A Balog iskola
17, a Bersek 8, Bük 2, Gyöngyösfalu 1 aranyéremig jutott. A hírek szerint idén is sikerül megrendezni a megyei döntőt, így nem törik meg a
sokéves hagyomány.
Győztesek (a fiatalabbakkal kezdve) Sprint
Göbölös Evelin/BA, Csuka Levente/BA, Kádár Klaudia/BA, Ecker Dávid/BA, Buza Amanda/BA, Paár
Mátyás/BA, Csóka Eszter/BÜ, Palkó Tamás/BA.
Ötösugrás Varga Kitti/BE 10,48, Dan Gergő/BE
11,33, Csóka Eszter/BÜ 11,38, Jagodics Dennis/
BA 12,88. Tömöttlabdalökés 2 kg Baranyai Krisz-
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tina/BA 8,68, 3 kg Dan Gergő/BE 9,52, Horváth
Anikó/BE 8,16, 4 kg Kiricsi Milán/BE 11,10. Magasugrás Csizmazia Adél/BE 135, Vörös Máté/BE
145, Honvéd Bernadett/BA 130, Jagodics Dennis/
BA 160. Többkörös futás 3 kör Ilon Marcella/BA
1:02,8, 4 kör Csuka Levente/BA 1:19,0, Hanák
Rebeka/BA 1:16,7, 5 kör Németh Márk/BA
1:35,2, 6 kör Csizmazia Adél/BE 2:04,5, Ecker
Tamás/BA 1:54,8, Maszlov Rebeka/BA 1:58,2,
Bolfán Balázs/TO 1:53,7.

Birkózás

Válogató versenyen vett részt Budapesten
Dorner Ágoston a Kőszegi SK versenyzője. A
kadett korcsoport 76 kg-ban harmadik helyen
végzett. Még két válogató van hátra. Az első két
helyezés megszerzésével tagja lehet a kadettválogatottnak.

Teke diákolimpia

A kőszegi tekézők három fiatalja szerepelt
Bucsuban a megyei teke diákolimpián, iskolájuk, a Béri Balog színeiben. Kategóriájában Bagi
Milán (214 fa) 4. lett, Nándori Tamás (135 fa) 9.
helyen végzett. A lányoknál Baranyai Krisztina
(175 fa) bajnok lett. Baranyai 3. helyezettként
Zalaegerszegen a területi versenyről is továbbjutott (181 fa), Bagi (210 fa) 9. helyen zárt.

Asztalitenisz megyei Kőszegen

Első ízben tartották Kőszegen Vas megye egyéni asztalitenisz bajnokságát: a korosztályos
Andorka Tibor Emlékversenyt és a felnőttek Vízi
Endre Emlékversenyét. A legjobbakat a névadók
családja nemcsak az átadott díjakkal, hanem
külön ajándékaikkal is köszöntötte. A házigazda
kőszegiek nem maradtak érem nélkül. A serdülő
lányoknál Bak Hanna ezüst, Szabó Mirtill bronzérmes lett. Bak Hanna a felnőttek mezőnyében
is dobogóra, annak harmadik fokára állhatott.
Férfi egyéniben Ambrus Zoltán nyert bronzérmet. A Keve Szabolcs-Terplán Zoltán páros második helyen zárta a viadalt.

Amatőr kosár

A középiskolás, fiú, amatőr kosárlabda háromcsapatos megyei döntőjében a Jurisich gimnázium csapata a szombathelyi győztessel, a Műszaki szakközépiskolával kezdett. Támadásban
bátortalanul játszottak, így az ellenfél elhúzott.
A mérkőzés nagy részében kiegyenlített küzdelem folyt. A végjátékban kockáztattak a kőszegiek, melyből az ellenfél jött ki jobban, s nyert
jelentős különbséggel. A második mérkőzésen a
Műszakival azonos játékerőt képviselő Kanizsai
gimnázium ellen fordulatos mérkőzést játszottak. A végén egy triplányi különbség döntött a
szombathelyiek javára. A JMG így bronzérmesként zárta a bajnokságot.
Jegyzőkönyv: Jurisich-Műszaki 27:51 (5:13,
10:13, 7:9, 5:16), Jurisich-Kanizsai 38:41 (8:14,
16:4, 6:16, 8:7).
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Utánpótlás-foci

Pontveszteség nélkül végzett az élen a „Kőszegi
Kupa” utánpótlás U-13-as focitornán a Kőszegi
UFC. A Vasi Foci Akadémia két csapatát és a Haladást is legyőzték. Az UFC II. ötvenszázalékos
mérleggel a dobogó harmadik fokára állhatott.

Karate

Nagy csapattal indult a kőszegi Budoka
Shotokan Carate Do egyesület Sárváron a XIII.
Sakura kupa versenyen. A fiatalok éltek a lehetőséggel: 32 érmet gyűjtöttek.

SPO RT

X X V I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

Érmesek: kata (egyéni) 1. hely Lakatos Mirella,
Stejer-Nagy Olivér. Szűcs Gábor, 2. hely Bönditz
Loretta, Milos Dominik,Takács Boglárka,Toplak Zoltán,Tujfel Ádám, 3. hely Fekete Patrik, Győző Bálint,
Horváth Dávid, Koltai Kadosa, Kondics Levente,
Szabó Viktória, Takács Attila, Varga Márk, Varga Martin, (csapat) 12 év alattiak 3. (Varga Márk, Heffler
Kristóf,Takács Lili), 12-15 évesek 3. (Koltai Kadosa,
Varga Martin, Gódor Dominik). kumite (egyéni)
1. hely Győző Bálint, Nyilas Dominik, Varga Márk,
2. hely Gódor Dominik, 3. hely Bönditz Loretta,
Koltai Kadosa, Kondics Levente, Lakatos Mirella,
Takács Attila, Takács Lili, Varga Martin, (csapat) 12
év alattiak fiú 1. (Kondics Levente, Heffler Kristóf,
Varga Márk), 12 év alattiak lány 1. (Lakatos Mirella,
Bönditz Loretta, Takács Lili), 12-15 évesek fiúk 2.
(Varga Martin, Koltai Kadosa, Gódor Dominik).

A Karate Do Klub kőszegi versenyzői sem maradtak érem nélkül. Nagy Edit nemcsak saját
korcsoportjában, hanem a felnőttek közt is
ezüstérmes lett.
Érmesek: kata (egyéni) 1. hely Horváth Levente, Moldvai Bálint, 2. hely Kovács Kyra, Nagy Edit,
kumite (egyéni) 2. hely Moldvai Bálint, 3. hely
Horváth Levente.

Kosárlabda utánpótlás

Novemberben adtuk hírül, hogy a Kőszegi SK kosárlabda szakosztálya, a Falco utánpótlás bázisának, az Ifjú Sólymok egyesület szakmai irányításával kosárlabda csoportot szervezett. Az edzések
beindultak, de aki még kedvet érez a sportághoz
azt szerdán 17.00 órától és pénteken 16.30-tól
továbbra is várják az Árpád-házi iskola termében.
A szombathelyi utánpótlásképzés akadémiai „rangot” kapott, ami a kőszegi csoportban csiszolódó
játékosoknak is kiugrási lehetőséget jelent. A játék
alapjait a kőszegi csoportban elsajátítók sikerrel
vették első megmérettetésüket. A 3. alkalommal
rendezett „Jamboree”-n csoportjukban a leggyorsabban hajtották végre a játékos feladatokat, s a
sportági TOTÓ-ban is 3. helyen végeztek.

Iv. kőszegi aquatlon verseny

A Kőszegi Triatlon és Úszó Klub április 6-án rendezi aquatlon (úszás és futás) versenyét nevezés
és információ a 30/747-4007 vagy 30/7474074-es telefonszámon illetve a negyproba@
microweb.hu e-mail címen. További információk
a http://www.koszegitriatlon.hu internet címen.
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egyebek – köszönet

MOZAIK

A hivatalból jött ki egy középkorú férfi, amikor találkoztunk.
Elmondta, ezért ment oda, hogy
kérje: mielőbb utalják át a felesége
gondozási pénzét, mert már napok
óta alig ettek valamit. A családban
sincs senki, akitől kölcsönt lehetne
kérni, munkája pedig nincs.
Egyik olvasónk annak a közlését
kérte, hogy senki ne adjon előleget
egy ismeretlen, távolról érkezett
megnyerő külsejű kereskedőnek.
Erre a nagyon jó ár sem indok, mert
lehet, hogy sokba kerül az üzlet.
Egy másik olvasónk 15 ezer forintért üldögélhetett egy hétig a
rezgő fotelban. „Olcsón megúsztam” – mondta magabiztosan. A
történet szerint elment egy egészséges életmódot felmérő előadásra. „Szerencséje volt”, mert a 999
ezer forintért árusított rezgő fotelt
megkapta 390 ezerért. Akkor úgy
gondolta – az eladás pillanataiban ért pozitív, megnyerő benyomások hatására –, hitelből fizeti
meg az árát. Hazaérve kiszámolta,
hogy a végső összeg meghaladja
a 700 ezret. Aztán gondolkodott
egy hétig, és elvitte, visszavitte a
fotelt Győrbe a cég telephelyére,
ahol több ilyet látott sorba rakva.
Az értékesítő cégtől „nem volt ott
senki”, de a szomszéd aláírásokkal átvette. Olvasónk a 15 ezer
Ft kivételével visszakapta a befizetett pénzét. Ennyi volt a tanulópénz. Azt tudni kell, hogy az ilyen
jellegű vásárlásoknál 8 napig a
termék visszaadható. Az is igaz,
hogy ezekre a termékbemutatókra elsődlegesen idős embereket
hívnak meg, akiket gyors döntésre
ösztönöznek. Egy fogyasztóvédelmi szakember szerint előfordult,
hogy az eladó azt kérte a vevőjétől, hogy a vásárlásról ne beszéljen
a családjának. Talán azért, mert a
„gyerekek” biztosan visszaviszik a
terméket a céghez.

Köszönet! Február 16-án a FittBoksz Ökölvívó Egyesület a Balog
iskola sportcsarnokában rendezte
meg a Német-magyar Ifjúsági Ligaválogatott Csapattalálkozót. Ezen a
napon központi szerepet kapott Nemes Emil, közismert nevén „Csingi”.
Meglepetés volt számára, amikor a
szorítóban 40 tanítványa várta és
átvehette a „Magyar Ökölvívásért”
díjat, a sportág legnagyobb kitüntetését. Az ünnepséget az egyesület
két vezetője, „Csingi” tanítványai
Varsányi Áron és Gombai János
szervezte. Nemes Emil meghatódott, amikor a sporttársak átadták
neki az árván maradt Lotti unokája
nevelésére szánt adományt.

– Köszönöm a sporttársaknak,
a közönségnek azt a szeretetet,
együttérzést, amit ezekben a pillanatoknak éreztem, azóta is jó szívvel tölt el, ha visszagondolok rá –
mondta Nemes Emil március 6-án
a Fő téren, karján a kis Lottival.
– Tanítványaim jelenléte erőt adott
nekem, átmenetileg megszűntek
azok a gondok, amit a gyermek
távozása okoz a szülő szívében.
Ezúton is köszönöm nektek, fiataloknak, hogy gondoltatok rám, az
unokámra, hogy könnyebbé tettétek a napokat. Továbbra is dolgozzatok keményen a sportsikerekért!
Köszönöm!!!
Kámán Z.

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