
Az ÚJ éVFOLyAM 1988 deCeMberétőL MeGJeLeNIK HAVONtA  XXIX.éVFOLyAM, 3. száM  2016. MárCIus 16.

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

Írta és fényképezte:
Kámán z.

MárCIusI IFJAK
Március! rügyek, szerelmek, a Művé-
szeti szemle évadja! A Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatásával száztizenöt 
produkcióban, mintegy 250 fiatal lépett 
fel a lovagteremben a hagyományos 
márciusi nagy művészeti seregszemlén.  
Négy napon keresztül az ifjú tehetsége-
ké volt a főszerep. A gálán, március 15-
én a legjobbak állhattak újra színpadra, 
hogy még emlékezetesebbé varázsolják 
nemzeti ünnepünket. 
„Aki a virágot szereti…” – ugye is-
merjük a mondást? És nem lehet rossz 
ember az sem, akinek a szívéből jön a 
dal, aki egy „táncos közösségben” ta-
lálja meg a helyét, aki a szép magyar 
szó erejével vértezi fel magát, és aki az 
idegen tollakkal való könnyű ékeskedés 
helyett megdolgozik hangszere tiszta 
hangjaiért, s mindezekkel örömet szerez 
társainak, szüleinek, a közönségnek.
Már ismerjük az eredményeket (lásd 8. 
oldalon). Közhely, hogy a zsűri nehéz 
helyzetben volt, de kiknek is jutott ez 
a szerep?
Nagyné Erőss rozália (magyar szakos 
tanár, színházi szaknevelő), Fasching 
Zsuzsa (zenei tanszék főiskolai ad-
junktusa), Németh Endréné (énekta-
nár, énekkönyv szerző, szakfelügyelő), 
Merklin Ferenc (magyar szakos ta-
nár, a Szombathelyi TV műsorveze-
tője), Horváth Győző (az ungaresca 
Néptáncegyüttes vezetője), Bódis-Nagy 
Katinka (táncművész, koreográfus). 
Korunk márciusi ifjai – adja az ég to-
vábbra is! – nem kényszerülnek a 
barikádokra, de tehetségük, tudásuk 
felvértezi őket, hogy majdan felelős 
döntéseket hozzanak, hiszen a művészet 
megmutat, rámutat, és ha kell, átsegít!
Viseljük büszkén a kokárdát, amely 
emlékeztet az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire, és ott tündö-
köl márciusi ifjaink mellkasán is, hogy 
jelezze: Erősek vagyunk hitben és mű-
vészetben egyaránt!

tóthárpád F. 
Fényképezte: Kámán zoltán

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6325 példányban

www.sopronbank.huf

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

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

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: április 6.
dr. zALáN GábOr jegyző: április 13.

bástHy béLA alpolgármester: március 16., április 20.
dr. NAGy edINA aljegyző: március 23.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat 
9–11 és 14–15.30 óra között.

sAs NOrbert 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 4-én (hétfőn) 17 – 18 óra között, 

TERPLÁN ZoLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 7-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között,

PLECHL TIBoR önkormányzati képviselő
április 7-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között

fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
április 6-án (szerdán) 17 – 18 óra között kihelyezett fogadóórát 

tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Rövid hírek
Február 22-én Kőszegre látoga-
tott Fülöp Attila nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár. A politikus 
hatáskörébe tartozik az egyházak-
kal való kapcsolattartás is. Huber 
László polgármester, illetve Básthy 
Béla alpolgármester tájékoztatást 
adott a kőszegi templomok, illet-
ve az egyházi ingatlanok aktuális 
helyzetéről. A kormányzati politikus 
látogatásának egyik célja volt a 
Missziósház megtekintése.  Burbela 
Gergely svd atya, tartományfőnök 
beszélt az Isteni Ige Tárasága előtt 
álló feladatokról. A Missziósház 
beázik, a bejáratnál lévő lépcső 
is felújításra szorul. Az atyák mú-
zeum létesítését tervezik, ahol a 
látogatóknak be tudják mutatni a 
missziós küldetéseik emléktárgyait, 
a távoli világrészeken élők keresz-
ténységét. 
Február 25-én a képviselők 
tárgyalták a törvényi változások 
miatt az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. A jelen 
nem lévő Tóth Gábor írásban nyúj-
totta be a módosító javaslatát. A 
jelenlegi rendszer szerint a havon-

kénti testületi ülés első blokkjában 
a városvezető szóban ad tájékoz-
tatást a megelőző időszakban a 
városban történt, Kőszeget érintő 
eseményekről. Kiegészítésként a 
képviselők is jogosultak az álta-
luk fontosnak tartott történésekről 
tájékoztatást adni. Tóth Gábor ja-
vasolta, hogy a polgármester tá-
jékoztatója írásban történjen meg, 
és azt küldjék meg a testületi ülés 
előtt a képviselőknek. Huber Lász-
ló polgármester nem tartotta indo-
koltnak az évtizedek óta alkalma-
zott gyakorlat változtatását, hiszen 
az információk az utolsó pillanatig 
bővülnek, így kaphatnak a képvi-
selők aktuális tájékoztatást. Keszei 
Balázs határozottan kérte, hogy a 
tájékoztatás a plénium előtt, szó-
ban történjen meg, és nem várja 
azt a javaslatot, miszerint blogolva 
is lehet majd a várost érintő kérdé-
seket megtárgyalni. rába Kálmán 
szerint léteznek városok, ahol a 
település történéseit írásban kap-
ják meg a képviselők, de ő ettől 
függetlenül szívesen meghallgatja 
a szóbeli tájékoztatót.
A Társulási Tanács, illetve a kép-
viselő-testületi döntés értelmében 
változtak az egyes szociális intéz-
mények térítési díjai. A Hajléktala-

nok átmeneti Szállásán a személyi 
térítési díj is emelkedik: május 1. 
és október 31. közötti időszakban 
a havi jövedelem 15%-áról 20%-
ára, a november 1. és április 30. 
közötti időszakban a havi jövede-
lem 20%-áról 25%-ára.
A 2016. évi önkormányzati 
költségvetés lehetőséget biztosít 
arra, hogy a korábban évente ad-
ható 7000 Ft települési támogatás 
10000 Ft-ra emelkedjen. A február 
1-től érvényes szabályozás arra is 
lehetőséget ad, hogy a januárban 
már felvett kisebb összegű támo-
gatás különbözetét is megkapja az 
érintett személy.
Február 25-én a képviselők a 
Segítő Kéz Közalapítvány felügye-
lő bizottsági tagnak választotta 
Bobvos Andrásnét és Kőhalminé 
Major Juditot.

A város jegyzője minden év feb-
ruár 5-ig köteles kimutatást kérni 
a szolgáltatótól a legolcsóbb teme-
tés költségeiről, amelynek összege 
2016-ban Kőszegen 204 216 Ft 
(áFá-val). 
A képviselők jóváhagyták az ön-
kormányzat és a Pannon Egyetem 
között kötendő együttműködési 
megállapodást, amelynek célja a 
két fél között az oktatási, kutatási 
tevékenység fejlesztése. A szerző-
dést az egyetem szenátusának is 
jóvá kell hagyni, és a kölcsönös alá-
írások után lesz érvényes. A képvi-
selők egy keretszerződést fogadtak 
el, amely különböző projektekben 
való együttműködést alapozhat 
meg. Az egyetem oktatást indít 
2016 szeptemberétől Kőszegen 
(11. oldal). 

Kz
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Tavaszi Strauss Napok
2016. március 16–19. szerdától szombatig

3 Rendkívüli ajánlat szalonautóinkra   3 Az Új Ford Ranger bemutatkozik
3 Ford Credit finanszírozási akciók!

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
* Az autó csak illusztráció. Vegyes átlagyfogyasztás: 3,4-5,7 l/100 km, CO2-kibocsájtás: 89-130 g/km. További részletek a márkakereskedésünkben.

Tekepályáról döntött a bíróság
A tekepálya sportolók általi további használatá-
ról tárgyaltak a képviselők február 25-én. 
A téma aktualitását a Kőszegi Járásbíróság 
2016. február 12-én meghozott elsőfokú ítélete 
adta, amely kötelezte a Pannónia Szociális Szö-
vetkezetet, mint alperest az általuk jogszerűtle-
nül használt Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám alatt 
található tekepálya és büfé épületének elhagyá-
sára. A határidő leteltével új zárakat szereltek fel 
az ajtókra, de a folyamat – a rendelkezésünkre 
álló információk szerint – nem történt zavarta-
lanul. A pert, mint felperes, Kőszeg Város Ön-
kormányzata indította el, mert a bíróság által is 
megerősített álláspont szerint a tekepálya és büfé 
használata jogszerűtlenül  történt. A bírói végzés 
indoklása szerint az ingatlanra 2013. január 29-
én a felperes a Kőszegi Sportszolgáltató Kft.-vel 
bérleti szerződést kötött. A bérlő képviseletében 
TP ügyvezető járt el. A bérleti szerződés 11. 
pontja tartalmazza azt, hogy a felek megállapod-
nak, hogy a bérlő a bérleményt albérletbe, vagy 
egyéb jogcímen harmadik személy használatába 
a bérbeadó engedélye nélkül nem adhatja. Ezt 
követően 2014. június 29. napi dátummal egy 
megállapodás elnevezésű irat készült. Ebben TP, 
mint a Kőszegi Sportszolgáltató Kft. képviselője 
a kft. nevében, a kft. tulajdonosainak döntése 
alapján TP részére ingyenesen átadta a bérleti 

jogot a bérleti szerződés időtartamára.
A Szombathelyi Törvényszék cégbírósága a Kő-
szegi Sportszolgáltató Kft.-t 2015. április 21-
ével megszűntnek nyilvánította. 2014. június 
30. napjától ezen cég képviseltére nem TP, ha-
nem HA ügyvezető volt önállóan jogosult.
2015. május 27. napján egy megállapodás elne-
vezésű irat született TP mint „bérleti jog tulajdo-
nos” és a Pannónia Szociális Szövetkezet között 
a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám alatt található 
sportpálya és büfé üzemeltetése bérleti jog át-
adása tárgyában. A megállapodás tartalmazta, 
hogy a Pannónia Szociális Szövetkezet köteles a 
tulajdonossal új bérleti szerződést kötni.
Az alperes több alkalommal fordult a felperes-
hez a bérleti jog megkötését kérve, de mindany-
nyiszor elutasítást kapott.
Ezt követően kezdeményezett az önkormányzat 
felperesként pert, és az alperes pervesztes lett.
Ezt a bírósági döntést ismerhették meg a képvi-
selők, amikor február 25-én a tekepálya sporto-
lók általi használatáról döntöttek. A cél az volt, 
hogy a teke versenyzőinek legyen lehetősége 
a versenyekre való felkészülésre. Az elfogadott 
szerződés értelmében a KSE csak a tekepályát 
üzemelteti, a büfét nem, az edzések időtartamára 
vonatkozó rezsiköltségeket az önkormányzat fi-
zeti meg. A meghozott döntés átmeneti időszak-

ra szól, a bizonytalan költségigényű tömegsport 
rendezvény megtartására nem ad lehetőséget. 
A döntés részletesen meghatározza a tekepá-
lya használatának feltételeit, amely kizárólag a 
tekesport versenyzőinek a felkészülését segíti, 
csak nekik ad lehetőséget a pálya használatára. 
Alapvető cél az is, hogy megszülessen a büfé és 
a tekepálya bérletére vonatkozó új szerződés. 

Kz

Térjen be hozzánk és válogasson a kézmŰves 
húsvéti csokoládék között!
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legveszélyesebb kereszteződése. Az 
új úton gyorsabban és biztonságo-
sabban lehet majd megközelíteni a 
déli városrészt a Hegyalja és a város 
délnyugati részeiből. Természetesen 
a hegyről érkező teherforgalom-

„Első kézből!”
Tisztelt olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az előző lapszámban jeleztem, 
hogy uniós források bevonásával 
szeretnénk megvalósítani Kőszeg 
dinamikusabb fejlődése érdekében 
szükséges fejlesztéseket.
Elsőként a tervezett közlekedés-
fejlesztési elképzeléseinkről írok, 
mivel erre kerül sor leghamarabb, 
és valószínű, ez a téma mindenkit 
érint vagy érdekel.
A legnagyobb jelentőségű tömegköz-
lekedési beavatkozás a közös autó-
busz és vasútállomás (intermodális) 
kialakítása lesz, amelyhez a GYSEV 
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Elindult az alpannonia
Az önkormányzat alpannonia plus 
címen pályázatot nyújtott be Auszt-
ria-Magyarország Együttműködési 
Program (2014–2020) kereté-
ben a Tourismusverband region 
Oberwart – Burgenland, mint veze-
tőpartnerrel. Nyertes pályázat ese-
tén a projekt elemei 2016–2019 
években valósulnak meg. 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
önálló partnerként vesz rész a pá-
lyázatban, ugyanilyen önállósággal 
csatlakozott Bozsok, cák, csepreg, 
Lukácsháza, és Kőszegdoroszló Ön-
kormányzata is. Az eredeti tervekkel 
ellentétben Velem nem vállalta a 
részvételt. Az eredményes pályázat 
egyik különlegessége lesz, hogy a 

változó helyszíneken turistaszámlá-
lót helyeznek el a Kőszegi-hegység 
egy-egy pontján. A tervek szerint 
fejlesztik az alpannonia® turista- 
és szabadidőparkot. A Szulejmán-
kilátón állandó tetőszerkezetet 
alakítanak ki, és hozzá tartozóan a 
„Tündérkert” ősgyümölcsös és tan-
ösvény telepítése is megtörténik. 
A koronaőrző emlékhelyet is von-
zóbbá teszik a turisták számára. A 
Szent Koronához kötődő emléktár-
gyak (koronázási ékszermásolatok) 
beszerzése történik meg, feltárják a 
bunker másik járatát, és lehetőség 
szerint összekötik a már feltárt bun-
kerrésszel. Az emlékhely feletti te-
rületen történelmi park- és játszótér 

Március havi akció
a készlet erejéig:

Ledvicei barna szén 4.960.-Ft/q helyett

 4.650.-Ft/q
OSB Lapok 6 – 12 mm vastagságig       

  – 20%
Lambéria, hajópadló                         – 15%
Tetőléc, stáfli                     – 10%

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 6.30 – 16.00, szombat: 6.30 – 12.00

9730 KŐSZEG, ALSÓ KRT. 6. • Telefon: +36/94/360 125 • Mobil +36/7-220-820
E-mail: tuzep.szarnyas@t-online.hu 

felajánlotta a vasútállomás teljes 
területét. Itt közös peronról lehet 
majd az autóbusz és a vonat kö-
zött átszállni. A gyors és kényelmes 
közlekedést a közös jegyrendszer, a 
sűrűbb, ütemes vonatközlekedés, és 
a várost bejáró korszerű autóbuszok 
fogják biztosítani.
A beruházás nagy forrásigényű, 
ezért ennek a megvalósításához 
kormányzati döntés szükséges. Ad-
dig is folyik a GYSEV-vel és a többi 
partnerrel a projekt előkészítése.
A másik nagy jelentőségű közle-
kedésfejlesztés a Pogányi út teljes 
kiépítése lesz, amely jelentős mér-
tékben tehermentesíti a rákóczi 
– rohonci u. kereszteződésének 
forgalmát is, amely jelenleg a város 

nak is erre kell majd haladni. Az 
út megépítése fontos előfeltétele 
az Innovációs Ipari Park további 
fejlődésének és lehetőséget teremt 
új gazdasági és lakóterületek feltá-
rására, bekapcsolására. Az út terve-
zése elkezdődött, a pályázatot még 
ebben az évben be fogjuk adni a Vas 
Megyei Területfejlesztési Operatív 
Programhoz, ahonnan 300 millió 
forint támogatást remélünk a pro-
jekthez. A későbbiekben folytatom a 
közlekedésfejlesztési elképzeléseink 
részletes ismertetését. Természete-
sen majd lakossági fórumokon is 
ismertetjük elképzeléseinket, illetve 
kikérjük véleményüket.

Huber László
polgármester

kialakítását tervezik, megerősítik a 
rézsűt, lesznek pihenőpadok és ját-
szóelemek. A csónakázótónál víz-
parti pihenőhely létesül csónakkal 
és vízibiciklikkel, megépül a röplab-
dapálya és a két db „vandálbiztos” 
pingpongasztal. Fejlesztik a Triano-
ni-kereszt emlékhelyet, bemutatják 
az egykori Vörös-kőfejtőt, felújítják 
a keresztet és a védőkorlátot. Or-

szágos turistatalálkozót és bakan-
csos vásárt szerveznek. 
Ezen kívül Kőszegdoroszlón utat 
újítanak fel és kilátó épül, kültéri 
eszközöket szereznek be Bozsokon 
és Lukácsházán. Ez utóbbi telepü-
lésen fedett rendezvényteret alakí-
tanak ki. cákon információs pont 
épül vizesblokkal.

Kz 

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési osz-
tálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát 
képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:

Kőszeg, Rohonci u. 46/B. fszt. 1. sz. alatti 67 m• 2 nagyságú lakás. 
Kőszeg, Várkör 52. fszt. 11. sz. alatti 22 m• 2 lakás. 
Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület • 
Kőszeg, Gábor Áron utca végén található építési területek • 
(Hrsz: 2975/82, 2975/85, 2975/86, 2975/78)

További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

Falugazdász
Kovács Ádám falugazdász telefon: 
06 70 376 2489. Ügyfélfogadás: 
Hétfő: Kőszeg, Várkör 54. alatt 
8.00–12.00 és 12.30–16.00.

Kedd: Kőszegdoroszló 8.00–9.00, 
Kőszegszerdahely 9.00–12.00,  Ve-
lem 12.30–15.00, Bozsok 15.00–
16.00. Péntek: Lukácsháza 8.00–
12.00-ig, Nemescsó (csak hívásra) 
12.30–14.00.
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KőSZEGEN
nyíló stIHL szaküzletbe

SZAKKÉPZETT ELADÓT és
GYAKoRLATTAL RENDELKEZő KISGÉPSZERELő

munkatársat keresünk. 

Elvárások:
• Társalgási színtü német nyelvtudás
• Alapfokú informatikai ismeretek 
• Erkölcsi bizonyítvány
• Szakmai gyakorlat

Önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: 
imre.szabo@mammon2006.t-online.hu

Kizárólag az elvárásoknak megfelelő
jelentkezőket várunk!

Március idusa 
Az alábbi levelet Tátray Barnának 
írta egy általunk nem ismert sze-
mély. Az erről készült fotokópiát 
Hasas János, rév alpolgármestere 
bocsátotta a rendelkezésünkre.

Kedves Tátray Kartárs!
Levelére válaszolva közlöm a 
következőket: Bersek József sírja 
iskolánk épületétől kb. 100 mé-
terre van. 1957 tavaszáig egy 
rózsaszín márvány sírkő jelölte a 
helyét, de ma már nyoma sincs, 

miután Halász Imre, akinek a bir-
tokába került a terület, kiásta s 
három darabba törve beépítette a 
ház fundamentumába. Elmentem 
ez ügyben a helyszínre s az egyik 
sírkődarabról sikerült leolvasni 
a következő szöveget „Bersek 
József 1848-as huszárezredes”. 
Állítólag születésének és halálá-
nak ideje megvan egy másik da-
rabon, amelyet nem talál a fent 
nevezett. 
Még azt tudtam meg, hogy nép-
szerű ember lehetett, miután so-
káig (még 1920-ban is) minden 
évben halottak napján a réviek 

virágokat, koszorúkat helyeztek 
el a sírján. 
Sírja a volt Zichy gróf gyümöl-
csöskertjében van, melyet ké-
sőbb Mateescu földbirtokos vett 
meg, s 1957 tavaszáig sértetlen 
volt. 1948-ban a 100 éves évfor-
duló alkalmával a Magyar Nép 
Szövetség rendbe hozta a sírt és 
megkoszorúzta. 
Ennyi az, amit sikerült megtud-
nom. Senki nem emlékszik arra, 
hogy valaha élt volna itt Bersek, 
vagy Rosvány nevű, így a leszár-
mazottairól nem tudunk semmit. 
Rév, 1958. március 6. 

Címrendezés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hi-
vatal a központi címregiszter kiala-
kításához Kőszegen felülvizsgálja a 
címeket, és szükség esetén címke-
zelést folytat.
Kormányrendelet írta elő, hogy 
2014. december 31-ig a jegyző 
az illetékességi területéhez tartozó 
címek tekintetében ellenőrizze a 
címadatok helyességét. Amennyiben 
a vizsgált adatok a nyilvántartások 
alapján nem egyeztek meg, a címet 
„felülvizsgálandó” jegyzéssel látta el.
A „felülvizsgálandó” megjelölésű 
címek a jogszabályi előírásnak való 
megfelelését 2016. december 31-ig 
felül kell vizsgálni, és szükség ese-
tén az érintett ingatlanok vonatko-
zásában címkezelést kell folytatni. A 
címkezelés a címek, illetve annak 
egyes elemeinek (házszám, épület, 
lépcsőház stb.) képzését, új cím ke-
letkeztetését, illetve cím módosítá-
sát, vagy törlését jelenti. 
A felülvizsgálat során meglévő 
címek változhatnak meg, utcák 
kerülhetnek átszámozásra. 
A címrendezésről szóló értesítés 
egyidejűleg az alábbi intézmények, 
szervek és közműszolgáltatók felé 
kerül megküldésre:
• Kőszegi Járási Hivatal Kormány-
ablak • Vas Megyei Levéltár Kőszegi 
Fióklevéltár • rendőrkapitányság 
• 1. sz. Posta • Önkormányzati 
Tűzoltóság • Országos Mentő-
szolgálat Kőszegi Mentőállomás • 
Égáz - Dégáz Földgázelosztó Zrt. 
Szombathelyi Kirendeltsége • E.ON 
Ügyfélszolgálat • VASIVÍZ Zrt. • Vas 
Megyei cégbíróság.
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-
nél és a VASIVÍZ Zrt.-nél a változás 
átvezetését az ügyfélnek is kérni 
kell, mert ehhez szükséges az azo-
nosító adatok megadása. A cím-
nyilvántartásban történő átvezetés 
a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatal feladata. Miután megtörtént 
a javítás, a jelzésünk alapján a lak-
címigazolványokat a kormányablak 
gyártja le, és értesíti az ügyfeleket. 
Az okmányok cseréje ingyenes, a 
kormányablak tájékoztatása szerint 
2016. évtől a gépjárművek forgalmi 
engedélyét nem kötelező cserélni 
lakcímváltozás esetén. 

dr. zalán Gábor
jegyző
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angolt egy TIT tanfolyam keretében kezdtem ta-
nulni még a gimnáziumi évek alatt, leveleztem is 
ezen a nyelven.  A Fulbright tanárcsere program 
keretében 1988-ban jött az Oktatási Miniszté-
rium megkeresése, ennek  az a lényege, hogy 
egymás országába, egymás iskolájába megyünk 
tanítani. Feltétel volt, tudjak úgy angolul, hogy 
tudjak tanítani. Hárman mehettünk ki, egy kollé-
ga Arizonába került, a másik Oregonba, én pedig 

Baltimore-ba. Arra készítettek fel bennünket, 
hogy az első félévben tanulmányozzuk az okta-
tást, a másodikban pedig egy-két órát tartsunk 
is. No de hát Amerika nem olyan gazdag, hogy 
ezt megengedhesse magának, így az első pilla-
nattól tanítani kellett.  Erre fel is voltam készülve. 
Kicsit tartottam a nyelvtől, de idehaza a külföldi 
diákokat már tanítottam négy évig fizikára, meg 
matematikára angolul. Sőt jegyzetet is írtam ne-
kik. Először 1988-ban utaztunk. Azt mondták a 
minisztériumban, hogy jön egy amerikai tanár 
tanítani Kőszegre, ha én helyette kimegyek ta-
nítani egy évre Amerikába. Előtte megpróbáltam 
az iskolát elérni, hogy kicsit képben legyek, hová 
megyek. Sohasem sikerült. Belenyugodtunk, 
hogy mindegy, valami csak lesz.  Közben nyáron 
az NDK-ban voltunk gyümölcsszedésen. Izgul-
tam, hogy mindjárt augusztus, utazunk és semmi 
kapcsolat, csak a címet tudtuk. És akkor az FDJ 
táborból ! felhívtam Amerikát és tudtam az igaz-
gatóval beszélni. Mindketten megnyugodtunk,  
őt a telefonbeszélgetés meggyőzte, hogy tudok 
beszélni, fogok tudni tanítani. Magániskola volt, 
kollégáim és diákjaim nagyon jók voltak. Aki ott 
természettudományi tárgyat tanul, ahhoz labor-
gyakorlat dukál. Ezek nem jobbak, mint a mieink, 
mindenben takarékosan, céltudatosan, spórolva 
kellett dolgozni. Sok eszközt csinált a tanár maga 
is. Én is. Amit a gyerek nem értett meg az elmé-
leti órán, azt a gyakorlatban megértette. Az iro-

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet dr. Mátrai István gimnáziumi tanárral
 60 évesen szerzett angol nyelvtanári diplomát

tizennyolc éves koráig Szombathelyen élt. 
Negyven éve Kőszegen.  A Nagy Lajos Gim-
náziumban  érettségizett 1971-ben. Egyenes 
út vezetett az ELTE-re, de előfelvételisként  
egy évre be kellett vonulnia Hódmezővásár-
helyre. Négy évig volt az egyetem polgára 
a nappali tagozaton, együtt szeretett volna 
állást kapni a nejével, aki ekkorra már ötöd-
éves volt. A katonaság miatt egy évet lema-
radt tőle. Az ötödévet egyéni levelezőként 
fejezte be. Kémia-fizika szakos tanár lett, 
a neje kémia-biológia. Nyáron írta a szak-
dolgozatát, mely kísérletes téma volt. Bár a 
témavezető tanára szerette volna, ha benn 
marad az egyetemen tanítani, de sem KISZ-
titkár nem volt, sem a pártnak nem volt 
tagja, lakásuk sem volt Pesten, meg nem is 
volt ínyére a dolog. Ajkán a szakmunkáskép-
zőben kaptak állást. Még nem dolgozott, a 
neje is mindössze egy hete, amikor a család 
egyik ismerőse panaszolta, hogy a kőszegi 
Jurisich Gimnáziumnak nincs kémia tanára 
a Huszka házaspár távozása miatt. Augusz-
tus 20-án, házassági évfordulójuk napján 
fogadta őket Tóth Sándor igazgató úr. Meg-
nyerték az állást! Egy évig az iskolában lak-
tak, majd belevágtak egy lakásvásárlásba. 
Negyven éve dolgozik egy helyen. Előtte ne-
gyedéves egyetemista korában tanított már 
a Képző- és Iparművészeti Szakközépisko-
lában. Itt sikerült a legjobban megtanítani 
az atomszerkezetet: ezeknek a különleges 
vizuális képességekkel bíró gyerekeknek. 
olyan ábrákat rajzoltak neki, hogy az valami 
csoda volt. Ma is sajnálja, hogy füzeteiket 
nem őrizte meg. 1975 óta tanít, 1976 óta 
Kőszegen és 1977-ben diplomázott. Nem 
sajnálja az egyetemi állást, mert így volt bol-
dog tanár, a tudományos munkája pedig a 
doktori fokozatban teljesedett ki 1980-ban. 
Feleségével az egyetemi évek óta együtt van, 
együtt dolgoztak, mindent együtt csinál-
tak, a tanárcsere programtól a diákcseréig, 
egymás mellett ültek a tanáriban, furcsa is, 
hogy tavaly óta nem ül mellette, ő már nyug-
díjas. Gyermekeik felnőttek, Kriszti közgaz-
dász, Sankt Margarethenben él családjával,  
Ákos balesetsebész és ortopéd szakorvos 
Szombathelyen. Dr. Mátrai István 60 évesen 
szerzett angol nyelvtanári diplomát.
– Végig a JMG tanára voltál, de volt kétszer egy 
tanév, melynek során amerikai diákokat taní-
tottál fizikára és matematikára Amerikában.
– A gimnáziumban oroszt és németet tanultunk, 
állítólag az átlagnál fogékonyabb vagyok a nyel-
vekre. Volt időszak, amikor jól beszéltem lengye-
lül, olaszul, franciául, de tudtam angolul is. Az 

dámból egyik oldalon a labor, a másikról a tan-
terem nyílt. A tanulók sir-nek (uram) szólítottak, 
közvetlenek voltak. A gyerekeink ez alatt az egy 
év alatt megtanultak akcentus nélkül angolul. A 
nejem nem tanított, a gyerekekkel foglalkozott 
és angolul tanult az egyetemen. Olyan módsze-
rekkel tanították, hogy az maga a csoda. Amikor 
hazajöttünk, itthon angolul is kellett tanítanunk, 
a kint elsajátított módszereket alkalmaztuk. Én 
reggeltől délután ötig benn tartózkodtam az is-
kolában. Délelőtt 3 órám volt, délután 2, heti egy 
alkalommal még egy délelőtti labor is volt. Volt 
uszoda, sportpálya, sokat áldoztak az egészséges 
életmódra. Eleinte messze laktunk az iskolától, 
később beköltözhettünk a campusra. Gyerekeink 
iskolája a szomszédban volt. Megszereztem az 
amerikai jogsit is, hogy olcsóbb legyen a bizto-
sítás. cserepartnerem kocsiját használtuk. Jó volt 
a viszonyom a tanítványokkal, nem volt velük 
gondom  – nem akartam megváltani az amerikai 
oktatást – respektálták, amit kaptak.  
– Nem volt rövid az egy év?
– Maradhattunk volna megszakítás nélkül, a ne-
jem is kapott volna állást, de édesapám beteg lett, 
ekkor hazajöttünk. Később – 1994-ben – vissza-
mentünk még egy évre, akkor a gyerekek már 1. és 
3. középiskolások voltak, és azt az évet itthon meg-
ismételték, nem akartuk, hogy a magyar tananyag 
kiessen nekik érettségi előtt. A második évet Salt 
Lake city-ben töltöttük. Itt egy állami iskolában 
tanítottam matematikát, nagyon jól nevelt mormo-
noknak. A gimiben matek tagozatos voltam, kellett 
ez a fizikához és a kémiához is. Nem volt gondom. 
– Az első kint töltött év után hazajőve be-
lecsöppentetek a rendszerváltozásba, amiről 
nyilván kint is voltak információitok. Mit ta-
pasztaltatok? 
– Érdekes dolgokat, 88-ban itthagytuk az elv-
társakat, 89-ben kiderült, hogy mindenki a kom-
munista rezsim áldozata, akiket meghurcoltak és 
annyi szerencsétlen embert láttunk, hogy az már 
szinte sok volt. 
– Aztán jött a közéleti szereplés.
– Amikor először megjöttünk, csak kapkodtuk 
a fejünket. Azt sem tudtam, ki kicsoda. Jöttek 
a Kodolányiék, hogy én egy világot látott em-
ber vagyok, vállaljak az új helyzetben szerepet.  
Végülis eddig is dolgoztam a városért, ezután 
is azt teszem. Az első ciklusra az egészségem is 
ráment. Nem bírtam elviselni, hogy olyan nem-
telen támadások értek, amihez közöm sem volt. 
Szívproblémáim lettek. Nem tudtam átlépni 
emberi sorsokon. Megműtöttek. Az első ciklus 
utolsó hónapjaiban megint mentünk ki Ameri-
kába. Szerencsémre ott azonnal elvégezték az 
értágítást. (Itthon négy hónapot vártam rá.) 
Akkor kezdtem egészségileg helyrejönni. 
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Autóbusz állomásról indul: 
7.30 • 11.30 • 13.30 • 15.30 

MeGáLLóHeLyeK M.idő
/perc/

Autóbuszállomás 0
Kulacs vendéglő 1
Mezőgazd. Technikum 2
Felsőgyöngyöshíd 4
Sziget u. 5
Várkör 98. 7
Károlyi Mihály út 10
Velemi u. 4. 12
Kiss János lakótelep 13
rohonci u. 18. 14
Bútorszövetgyár 15
TEScO 17
Vasútállomás 18

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Szem és az anatómia

Vasútállomásról indul: 
8.30 • 12.30 • 14.15 • 16.30 

MeGáLLóHeLyeK M.idő
/perc/

Vasútállomás 0
TEScO 2
Bútorszövetgyár 3
Autóbuszállomás 5
Kulacs vendéglő 6
Mezőgazd. Technikum 7
Sziget u. 8
Felsőgyöngyöshíd 9
Várkör 98. 12
Károlyi Mihály út 15
Velemi u. 4. 15
Kiss János lakótelep 18
rohonci u. 18. 19
Autóbuszállomás 21

Ingyenes buszjárat
Április 1-től munkanapokon az alábbi időpontokban közlekedik autóbusz.

Kedves Olvasó! Évek óta, hónapról 
hónapra igyekszem sokakat foglal-
koztató témákat, érthető formába 
öltve megfogalmazni. Így talán a 
nem szakemberek számára is egyér-
telművé válhatnak hétköznapi kér-
dések, mint például miért nem látok 
jól távolra vagy akár olvasni. Ezen 
szemészeti „problémák” ugyanis 
komoly anatómiai eltéresek követ-
kezményei, melyek a korrigált fény-
törési hibákat követően könnyen 
orvosolhatóak. Talán leggyakoribb, a 
rövidlátás, sokszor örökletes jelleget 
mutat. Ők közelre nagyon jól látnak, 
de a távoli tárgyakat elmosódottan 
érzékelik. Oka nem más, mint vagy 
a szaruhártya görbü-
lete túl nagy vagy a 
szemgolyó tengelye 
túl hosszú. Ezért a 
szem fókuszpontja az 
ideghártya elé kerül, 
így a retinára elmosó-
dott kép vetül. A távol-
látás ritkábban fordul 
elő, amikor is közelre 
és távolra egyaránt 

homályosan látnak. A fokozott kon-
centrálás kényszere miatt gyakran 
kíséri fejfájás. Fiatal korban a szem 
alkalmazkodóképessége miatt rejtve 
maradhat, ezért fontos a gyermekek 
pupillatágításban történő vizsgála-
ta. Oka pont ellentétes a rövidlátók-
nál tapasztaltakkal. Astigmia (belső 
szemtengelyferdülés) estében a sza-
ruhártya alakja egy rögbi labdára 
hasonlít, melynek két fő görbülete 
van, emiatt a fénysugarak nem egy 
pontban vetülnek a látóhártyára, éles 
kép nem keletkezik. cilinder dioptri-
ával korrigálható. Végül ejtsünk pár 
szót az öregszeműségről. 40 év felett 
szemünk alkalmazkodóképessége 

jelentősen csökken, a 
szemlencse elveszíti 
rugalmasságát, a kö-
zeli vagy távoli tárgyak 
nézésekor alakját nem 
tudja változtatni. Ezért 
közelre  és távolra más-
más dioptriájú szem-
üvegre lesz szükség.

Kőhalmi-Szalay 
Mónika

együtt tanultatok, együtt dolgozta-
tok, a projekteket együtt csináltatok 
végig. Kiegészítettétek egymást.
– Nagyon nehéz volt a tavalyi év, 
39 évig egymás mellett ültünk a 
tanáriban.  Valóban, ami a szűk 
tanórai munkán kívül volt, mindent 
együtt csináltunk.   Így a 2000-ben 
indult összes comenius projektet 
is.   Nagyon sokszor voltunk nagyon 
büszkék a gimiseinkre.  Végigjártuk 
velük Európát. A Testvérvárosi Egye-
sület Ifjúsági projektjeit meg nyáron 
rendeztük meg. Egyre több kolléga 
csatlakozott, szerencsére lelkesen 
dolgoznak a projektekben. A pályá-
zatírást átvette Nagy Marietta kollé-
ganő.  Úgy megyünk el az iskolából, 
hogy minden folytatódik, úgy, ahogy 
eddig volt. Távozásunkkal nem sza-
kadnak meg a hagyományok. Janu-
ár 9-én elértem a nyugdíjkorhatárt. 
Megegyeztünk az iskolavezetéssel, 
hogy végigviszem a tanévet.
  Kiss János

Hazajövetelünk után a következő 
választásokon megint indultam, 
de teljesen függetlenként. Mindig 
is a kulturális-, oktatási- és sport-
bizottság volt a területem. Aztán a 
következő ciklusban is indultam, 
az első, a harmadik, az ötödik és a 
hatodik ciklusban voltam képviselő, 
egészen 2014-ig.  
– Nem merült fel soha, hogy rád 
bízzák a gimnázium vezetését?

– Előfordult az igazgatók nyugdí-
jazásakor, néhányan megpróbáltak 
rábeszélni, hogy pályázzak, de nem 
pályáztam soha. ugyanis tudom, 
hogy alkalmatlan vagyok a vezetői 
posztra. Sőt még polgármesternek 
is akartak indítani. Annak is alkal-
matlan vagyok.  Nem tudtam volna 
meghozni olyan egzisztenciákat 
érintő döntéseket, amelyek a kö-
zösség szempontjából ugyan indo-
koltak lettek volna, de az érintettre 
nézve katasztrofális lett volna. 
– Ica a nejed, mindenben társad, 

Március 8-án a képviselő-testület a következő felújításokra írta ki az 
ajánlattételi felhívást. Béri Balog ádám általános Iskola szennyvízelve-
zető rendszer és aljzat részleges felújítása, Központi Művészeti Óvoda és 
Többcélú KIKI részleges (hátsó épületrész) felújítása, Egészségházhoz 
vezető gyalog-, és kerékpárút építése, Temető utca középső szakaszá-
nak felújítása, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium multifunkciós 
kosárlabdapálya felújítása és vízelvezető árok átalakítása. 
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Művészeti Szemle 2016
Március 1 – 4. között a lovagteremben rendezte meg a Jurisics-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház a Művészeti Szemlét a kőszegi és városkörnyé-
ki általános és középiskolás tanulók részére. A hagyományos verseny célja 
a figyelem felkeltése a kulturális értékekre és a tehetségek felfedezése. A 
diákok bemutathatják a tanáraiktól elsajátított tudást, nemcsak fegyelmet 
gyakorolnak, hanem a kultúra részesei lesznek. Március 4-én, záró rendez-
vényként a táncosok léptek a színpadra. Megnyitó beszédében Huber László 
polgármester megköszönte a felkészítő tanárok munkáját, elismeréssel szólt 
a JVMK munkatársainak hagyományt őrző tevékenységéről. A városvezető 
elmondta, hogy a kőszegi táncosok három nagy csapatának, a BE-JÓ Tör-
ténelmi Táncegyüttesnek, a Dance Jam Táncegyüttesnek és a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttesnek missziós küldetése van, hiszen Kőszeg hírnevét növelik a 
nemzetközi versenyeken vagy fellépéseken. Vaihingen testvérvárosban mindig 
megkülönböztetett figyelemmel fogadják a kőszegi táncosok produkcióit. 
Általános iskola alsó tagozatának  eredményei:
„Mazsolák” –  bábozás – ArANY • Sallay roland – vers-próza – EZÜST 
• Gácsi Bianka – hangszeres zene – EZÜST • Karáth László – vers-próza 
– BrONZ • Tánczos Krisztofer Zoltán – ének – EZÜST • Polyák Mercé-
desz –  vers-próza – EZÜST • Piros Luca – hangszeres zene – ArANY • 
Kriston Zille – vers-próza – BrONZ • Kumánovich Kata és Kovács András 
– ének – ArANY • Makári Gergő – vers-próza – BrONZ • Dalos Virágok 
– ének – KIEMELT ArANY • Tompa Sára – vers-próza – ArANY • Taródi 
Tamás – vers-próza – BrONZ • Koczor Tímea – hangszeres zene – ArANY 
• Frank Borbála – vers-próza – ArANY • randwég Mila cornelia – vers-
próza – BrONZ • Kriston Zille – ének – EZÜST • Kercselics Kitti – vers-
próza – EZÜST • Bodovics Előd Levente – vers-próza – EZÜST• Koczor 
réka – hangszeres zene – KIEMELT ArANY • Harkány Júlia – vers-próza 
– EZÜST • Füzi Blanka és Füzi Hanna – ének – ArANY • Desics Bettina – 
vers-próza – ArANY • Horváth Lili Luca – vers-próza – KIEMELT ArANY 
• Bokor Anna Virág – hangszeres zene – ArANY • Béres Milán – vers-
próza – BrONZ • Stipkovits Kata és Medárd – hangszeres zene – ArANY 
• Zsótér rebeka – vers-próza – BrONZ • Farren Hanna – hangszeres 
zene – ArANY • Németh-Papp áron – vers-próza – EZÜST • Moldvai 
Dóra – vers-próza – KIEMELT ArANY • Vágfalvi Simon – hangszeres zene 
– ArANY • Guttmann Zsófia – vers-próza – EZÜST • Kondics Lilla – 
hangszeres zene – EZÜST • Banga Boglárka – vers-próza – BrONZ.
Általános iskola felső tagozat eredményei:
Borzaskaták – ének – EZÜST • Szafián Petra – vers-próza – ArANY • Kla-
rinét Kvartett – hangszeres zene – EZÜST • Pipitér csoport – ének – EZÜST 
• Novák Henrietta – vers-próza – KIEMELT ArANY • Füzi Hanna – ének – 
ArANY • Oláh Máté – vers-próza – EZÜST • Babos Anna – hangszeres zene 
– ArANY  • Németh Laura – vers-próza – BrONZ • Tóth Kamilla – ének 

– KIEMELT ArANY • Boros Norbert Mátyás – hangszeres zene – EZÜST • 
ávár Orsolya – vers-próza – BrONZ • Zsömbölyi Zolta – hangszeres zene – 
EZÜST • Vadász Kristóf – vers-próza – BrONZ • unger Benedek – hangsze-
res zene – KIEMELT ArANY • Füzi Hanna – vers-próza – EZÜST • Ilon Mar-
cella – hangszeres zene – ArANY • Kovács Szilárd – vers-próza – BrONZ • 
Vadász Kristóf – hangszeres zene – EZÜST • Láng Laura és Váradi Veronika 
– ének – EZÜST • Németh Fanni – hangszeres zene – EZÜST • Kopácsi 
Teréz – vers-próza – EZÜST • Háber ágoston – hangszeres zene – ArANY 
• Kolnhofer csenge – vers-próza – BrONZ • Nefelejcsek – ének – BrONZ 
• Kovács róza – vers-próza – EZÜST • Hortobágyi Tíria – hangszeres zene 
– KIEMELT ArANY • unger Liza – vers-próza – BrONZ • Dorner Kinga – 
hangszeres zene – ArANY • Dabóczi ármin – vers-próza – ArANY.
Középiskolások eredményei:
Kisgöncöl – ének – ArANY  • Szabó Angelika – vers-próza – EZÜST •  
csuka Ivett – hangszeres zene – ArANY • Pálfi Nikolett – ének – KI-
EMELT ArANY • Vincze Miklós – hangszeres zene – EZÜST • Kamarakórus 
– EMSZKI – ének – BrONZ • Pálfi Tibor – hangszeres zene – OKLEVÉL 
• Kovács Kitti Aura – ének – BrONZ • Zsigmond Barbara – vers-próza – 
BrONZ • Tóth Flóra – hangszeres zene – EZÜST • Kamarakórus – JMG 
– ének – EZÜST • Turáni Anett – hangszeres zene – KIEMELT ArANY • 
Horváth Anikó – vers-próza – ArANY • Megyeri Dorottya – hangszeres 
zene – EZÜST  • Szendrő Sára – vers-próza – ArANY • Budaker Kvintett 
– hangszeres zene – EZÜST • Várkonyi Gabriella – ének – EZÜST • Szakál 
Bianka – hangszeres zene – BrONZ • Tóth Flóra –  ének – ArANY  • Nyul 
Dorina – vers-próza – KIEMELT ArANY • rákóczi Krisztián – ének – ArANY  
• Krizmanits Anna, Nagy Anna, Daróczi roland – ének-zene – ArANY • 
Szlávits Kitti – vers-próza – KIEMELT ArANY • Turáni ádám – hangszeres 
zene – ArANY • csizmadia Lili –  ének – ArANY • Horváth Anna Izabella 
– hangszeres zene – ArANY • Antalovits Zsófia –  ének – ArANY.
Táncosok eredményei: 
BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes – „Amoroso” – ArANY (kép alul) • BADMED 
– charleston dance – BrONZ • Genius rrc – Jahn Emma, Szilágyi Nóra 
– ArANY • Genius rrc – 4. oszt. – KIEMELT ArANY • csillagvirágok 
– Márton-napi gyerekjátékok – EZÜST • csepregi cseperedők – Vasi tán-
cok – EZÜST • Dance Jam – Barátok közt – EZÜST • Dance Jam – Négy 
évszak – EZÜST • Westside – No problems kids – BrONZ • Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes – Szüreti mulatság (Vasi táncok) – EZÜST • Dance Jam –  
Vigasz – EZÜST • BE-JÓ Táncegyüttes – Pom-Pomádé – BrONZ •  Dance 
Jam – Ülök egy rózsaszínű kádban – EZÜST •  Dance Jam – Szelek szár-
nyán – KIEMELT ArANY • Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – Ez az én szere-
tőm (Kalocsai táncok) – ArANY • Westside TSE – No problems – OKLEVÉL 
• Dance Jam – Szürke képzetek – KIEMELT ArANY • BE-JÓ Táncegyüttes 
–„Egyedül nem megy” – OKLEVÉL • Dance Jam – Pipacsok virulnak bár-
sony szirmaikkal – ArANY • Hajnalcsillag Néptáncegyüttes – Karikázó és 
mars (Kalocsai táncok) – ArANY (kép felül).
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Megyei kitüntetettek
Március 15-én adták át a Vas Megye Önkormányzata által adományozott ki-
tüntetéseket. Kőszegről az alábbi személyek érdemelték ki a megyei díjakat.

„Pável Ágoston Emlékplakett” kitüntetést kapott
Dvorákné Kővári Anikó
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes alapító művészeti vezetője. 2000-ben 
szerezte meg a tánc-, és drámapedagógusi másoddiplomáját. 1989-ben 
férjével, Dvorák Lászlóval megalapították a Hajnalcsillag Néptáncegyüttest. 
A néptáncosok generációit nevelték fel, jelenleg 80 fiatalt tanítanak a nép-
táncra. Kőszeg és Vas megye kulturális életének meghatározó szereplőivé 
váltak. Anikó a hazájukat szerető, a nemzeti értékeket ismerő fiatalokat 
nevel.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata” elis-
merést kapott
Lintner Sándorné
Dr. Nagy László EGYMI gondnoka. 1976. július 1-jén, mint adminisztrátor 
kezdett el dolgozni a Dr. Nagy László EGYMI-ben. 1983. november 1-jétől 
nyugdíjba vonulásáig az intézmény gondnoka. Aktív szerepet vállalt az alkal-
manként ezer vendég elszállásolásában, amely a munkája nélkül nem való-
sulhatott volna meg, nem állt reflektorfényben, mindig a háttérben maradt.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata” el-
ismerést kapott 
Barabás Krisztián
Dr. Nagy László EGYMI tanára. Több, mint 15 éve kosárlabda edzéseket 
tart a szabadidejében a Kőszeg-Wink PSc értelmileg sérült fiataloknak. A 
Magyar Speciális Olimpiai Szövetség kosárlabda szakág vezetőhelyettese, 
a Kőszegi Sport Egyesület kosárlabda szakosztályának játékosa 23 éve. A 
kiemelkedő eredményt 2015 nyarán Los Angelesben megrendezett Speci-
ális Olimpiai játékokon érte el, a kosárlabda-válogatott másodedzőjeként 
segítette a csapatot az olimpiai bajnoki cím megszerzésében. 

Földesiné Németh Csilla 
Béri Balog ádám általános Iskola tanára, 20 éve vezeti az iskola Dance 
Jam tánccsoportját. Modern jazz tánc, mazsorett, step aerobik, alkalmi is-
kolai események koreográfiáját készíti el. Megyei, országos, vagy éppen 
világversenyeken is kiváló eredményeket ért el diákjaival. Közösségterem-
tő erejére jellemző, hogy első csoportjának tagjai a mai napig aktívan 
vesznek részt egyes műsorok előkészítésében. 
Móricz Imre László 
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese. Feladatait 
lelkiismeretesen, hihetetlen munkabírással végzi. Az Arany János Tehet-
séggondozó Program gazdája, a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 
Baráti Társaságának alelnöke, szociális érzékenysége kiemelkedő. Közéleti 
tevékenységével jelentősen részt vesz Kőszeg város életében is.
Virág Zsuzsanna 
Dr. Tolnay Sándor általános Iskola magyar nyelv és irodalom, népművelő, 
mozgókép- és médiakultúra szakos pedagógusa, az iskolai színjátszó szak-
kör vezetője, a lukácsházi Közösségi Ház könyvtárosa. Tevékenységének 
köszönhetően a közművelődés sok új rendezvénnyel gazdagodott (nyári 
napközis táborok, ifjúsági és felnőtt korosztály szabadidős programjai). 
Önzetlen munkájával hozzájárul a hagyományok ápolásához, a kultúra 
közvetítésével a faluközösség erősítéséhez.

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvé-
delmi Tagozata” elismerést:
dr. Tóthné Dolgos Zsanett
1998 óta dolgozik a közigazgatásban. 1998 és 2012 között a Kőszegi Ön-
kormányzati Hivatal munkatársaként, majd osztályvezetőjeként, 2013. ja-
nuár 1-jétől pedig a Kőszegi Járási Hivatal gyámügyeinek koordinátoraként 
elhivatottsággal és empátiával oldja meg azokat a gyermekvédelmi ügye-
ket, amelyek családok sorsát befolyásolják. Mindezt egyetlen és sérthetet-
len cél tudatában teszi: a gyermek mindenkori érdekét figyelembe véve. 

Először Kőszegen
Március 9-án az ISES Alapítvány 
és az Európa Ház Egyesület kettős 
ünnepet tartott a lovagteremben. 
Tízéves munkájuk eredményeként 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zetének (FTI) köszönhetően Kőszeg 
Város Önkormányzatának támoga-
tásával a felsőoktatás új korszaka 
indult el (11.o.). A Pannon Egyetem 
rektora Dr. Gelencsér András avat-
ta fel a Pannon Egyetem Kőszeg 
Kampuszát, amelynek négy, tudo-
mányos fokozattal rendelkező egye-
temi oktatója van. (Kőszeg történe-
tében először neveztek ki egyetemi 
oktatókat.) A március 9-i ünnepsé-
gen beszédet mondott Dr. Boda De-
zső a Kőszegi Kampusz megbízott 
igazgatója, Dr. Gelencsér András 
rektor, Básthy Béla Kőszeg Város 
alpolgármestere, Dr. Kocsis László 
rektorhelyettes és Dr. Kovács Zoltán 
dékán (Gazdaságtudományi Kar). 
Prof. Dr. Miszlivetz Ferencnek, a 

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 
mb. főigazgatójának méltató szavai 
után Dr. Gelencsér András rektor a 
Pannon Egyetem Honoris Causa 
(díszdoktori) címét adta át Bogyay 
Katalin nagykövetnek. Magyaror-
szág állandó ENSZ képviselője évek 
óta figyelemmel kíséri, segíti, szívén 
viseli Kőszeg oktatási, kulturális, 
idegenforgalmi fejlődését. A gesz-
tus ünnepélyességét emelte, hogy 
a Pannon Egyetem történetében a 
díszdoktori címet most először nem 
az egyetem központjában adták át. 
Ezt követően Bogyay Katalin nagy-
követasszony – „A multilaterális 
és kulturális diplomácia szerepe 
a nemzetek közötti párbeszéd-
ben” címmel – tartotta meg dísz-
előadását, amelyet a FTI tudomá-
nyos főmunkatársainak – Dr. James 
M. Skellynek, Dr. Jody Jensennek és 
Dr. Szöllősi-Nagy Andrásnak – hoz-
zászólásai követtek.



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

Vénusz
Napraforgó étolaj
1 l (Bunge Zrt.)

Csirkecomb egész
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

Nagyi Titka
Búzafinomliszt
Bl-55, 1 kg
(Goodmills Magyarország Kft.)

Rama Margarin Kocka
250 g, 796 Ft/kg
(Unilever Magyarország Kft.) 

Pák-To Friss Tojás “M”

10 db, 32 Ft/db (Pák-To Kft.) 

Szepetneki Füstölt 
Hátsó Csülök 
(Poszavecz József Egyéni Cég”kfc”.)

Polus Foszlós Kalács
vagy Finom Fonott Kalács
csomagolt, 500 g, 538 Ft/kg
Pannonbrot Süt üzem (Polus-Coop Zrt.)

Soproni dobozos sör 
4,5%, 0,5 l, 398 Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Vegeta Ételízesít  
250 g, 1996 Ft/kg 
(Podravka International Kft.) 
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Sertés Comb

Füstölt kötözött Lapocka vcs. 

Sertés Tarja
csontos 

 Sertés Karaj
csont nélkül

Csirkemell filé
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

**** Fornetti rozsos stangli
el kelesztett, 80 g, 613 Ft/kg
(Fornetti Kft.)

Újhagyma I.o.

 Paradicsom

I.o. lédig

Tolle Trappista Sajt 
(Tolnatej Zrt.)

Tolle Esl Tej
2,8%, 1 l (Tolnatej Zrt.)

Medve Sajt 
natúr, 8 adag
140 g, 1779 Ft/kg
(Pannontej Zrt.)

Porcukor
0,5 kg, 298 Ft/kg
(1 Magyar Cukor Manufaktúra Kft.)
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Szeptembertől képzés
A Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz 
megalapításának ötlete először 
2013-ban vetődött fel, az ISES Ala-
pítvány és a Pannon Egyetem között.
A Pannon Egyetem célja, hogy 
hálózatos modelljének keretében 
képzési helyeket, kampuszokat 
hozzon létre a Nyugat-Dunántúlon. 
Az egyetem Veszprémen kívül jelen 
van Keszthelyen, Nagykanizsán, 
Pápán és Zalaegerszegen is.
Egy 2015. decemberi szenátusi ha-
tározat 2016. január 1-jével hozta 
létre az új képzési helyet Kőszegen. 
A kampusz az ISES Alapítvány épü-
leteiben kap helyet, melyeket az 
Alapítvány Kőszeg városától kapott 
használatra.
A tervek szerint minden képzési szin-
ten (alapszak, mesterszak, szakirányú 

továbbképzés), nappali és levelező 
tagozaton is indítunk majd képzése-
ket, de a konkrétumokat és a végső 
felállást a piac dönti majd el. 2016. 
szeptembertől indul a nemzetközi 
tanulmányok mesterszak angol nyel-
ven és várhatóan a kulturális örök-
ségmenedzsment és a fenntartható 
fejlődés szakirányú továbbképzés is. 
általánosságban elmondható, hogy 
inkább az angol nyelvű képzésekre 
szeretnénk majd koncentrálni.
Jelenleg a két szakra körülbelül 
50 fő külföldi és magyar hallga-
tót várunk, főként azokat, akik a 
társadalomtudományi szakok iránt 
érdeklődnek. Később sem törek-
szünk majd a tömeges képzésre, 
eddig is az oktatás unikuma volt 
a kis létszámú, szemináriumi és 

műhelymunka, amelyben a hallga-
tók a professzorokkal családiasabb 
körben tanulhatnak.
Szoros együttműködésben vagyunk 
a Felsőbbfokú Tanulmányok Inté-
zetével és az ISES Alapítvánnyal, 
de Kőszeg városa is mellettünk áll. 
A közeljövőben szándékunkban áll 

megkeresni a térségben működő 
vállalkozásokat és cégeket, hogy fel-
mérjük, milyen szakirányú tovább-
képzésekre lenne szükség ahhoz, 
hogy a kampusz hozzá tudjon járulni 
a térség szakember utánpótlásához.

Dr. Boda Dezső
a kampusz megbízott igazgatója

Az ingatlanokról
A CSoK bevezetését követően 
megnőtt az építési területek iránti 
kereslet Kőszegen is. Jelenleg az 
önkormányzat tulajdonában a Gá-
bor áron utca végén, a Jehova Ima-
ház mellett található négy darab 
építési telek, amelyek területe 800 
m2 és 1800 m2 között változik. Két 
telek értékét már felbecsülték, ezek 
ára 5500 Ft/m2. A feltételezések 
szerint a másik két telek árfekvése 
is hasonló lesz. Mindegyik teleknél 
a víz, a csatorna, a gáz, az áram a 
Gábor áron utcáról leágaztatható.
A Várkör 52. fszt. 11. lakás meg-
üresedett az év végén. A társasház-
ban már csak ez az egyetlen önkor-
mányzati tulajdonú lakás található, 
amelyre a szomszéd bejelentette 
vételi szándékát. A társasház ala-
pító okirata szerint a tulajdonos-
társat elővásárlási jog illeti meg. Az 

ingatlan értékét a felkért szakértő 
2 497 000 Ft összegben állapította 
meg.
Az oMV benzinkút melletti be-
építetlen terület (1313 m2), ren-
dezési terv szerinti útlejegyzése 
megtörtént, majd ezt követően 
vételi szándék érkezett a területre. 
Az értékbecslő bruttó 8 662 000 Ft 
összegben állapította meg a forgal-
mi értékét.
A törvény rendelkezése szerint a 
tulajdonos – miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint – 2016. 
december 31-ig kérheti a zárt-
kerti ingatlana művelés alól kivett 
területként történő átvezetését. Az 
eljárás ingyenes. A képviselő-tes-
tület döntése értelmében az ön-
kormányzat 27 ingatlanja esetében 
kezdeményezi a művelésből törté-
nő kivonást.   

A támogatásokról
Az elmúlt év végéig 16 kiemelt 
civil szervezet, egyesület nyújtotta 
be az önkormányzat felé 2016. 
évre szóló támogatási igényét. Ta-
valy 15 civil szervezet kapott a vá-
rostól támogatást 28 840 000 Ft 
értékben. Ezen felül rendelkezésre 

állt a polgármesteri keret, amely 
2015-ben 1 458 000 Ft volt. 
Ebben az évben is folyamatosan 
érkeznek a kérelmek a városve-
zetőhöz különböző programok, 
kulturális események megvaló-
sítása érdekében. Huber László 

polgármester elmondta, hogy 
a saját pénzügyi keretében és a 
költségvetésben meghatározott 
támogatási összegeket azok a 
szervezetek kaphatják meg, ame-
lyek feladatokat vállalnak át az 
önkormányzattól. Az átadott ösz-
szegek felhasználásáról minden 
esetben elszámolnak a támoga-
tottak.

Rövid hírek
Kőszeg Város és Térsége Társulása 
Társulási Tanácsa által elfogadott 
szabályozás szerint a Kőszegi Szo-
ciális Gondozási Központ a gyer-
mekjóléti szolgáltatást az általa 
működtetett család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, valamint a család- és 
Gyermekjóléti Központ útján biz-
tosítja. A Társulási Tanács döntése 
alapján a bölcsődében a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali 
felügyeletére, és a vele történő fog-
lalkozásra vonatkozóan személyi té-
rítési díjat továbbra sem kell fizetni.
Városbejárást tartanak a képvi-
selők március 22-én a 1-es számú 
választói körzetben. (Auguszt János 
utca, Felső körút, Kálvária utca, 
Vámház utca stb,) Majd április 4-én 
a 2-es számú választói körzet utcá-
inak aktuális állapotát tekintik meg. 
(árpád tér, Gyöngyös utca, Hunyadi 
János utca, Vaihingen utca stb.)  Kiss 
Péter a március 25-én megtartott 
testületi ülésen beszélt a városbe-
járások szükségességéről, amikor 
a feltárt hibákat prioritás szerint 
rangsorolják, és ez alapján lehet 
megoldani a legfontosabb problé-
mákat. Huber László polgármester 
elmondta, hogy a bejárásokon sok-
kal több az észrevétel, mint ameny-
nyit ki lehet javítani a rendelkezésre 
álló pénzösszegből. Elsőbbséget 

kapnak a balesetveszélyt okozó hi-
ányosságok. Kiss Zoltán azt kérte, 
hogy a feltárt és megoldott hibákról 
kapjanak a képviselők visszajelzést.
Az igazgatási osztály jelentése 
szerint a polgármester nevében 
2016. január 28. és 2016. február 
24. között összesen 140 települési 
támogatást, továbbá 7 lakásfenn-
tartási támogatást állapítottak meg.
Az elmúlt év december 17-én ho-
zott képviselői döntés engedélyezte, 
hogy az önkormányzat megvásá-
rolja Kiszsidánytól a Volkswagen 
Transporter típusú, 2009-es évjára-
tú, 9 személyes kisbuszt legfeljebb 
3,5 millió Ft értékben. Az adásvételi 
szerződés megtörtént, a vételár ki-
egyenlítésre került.

lakossági apró
KőSZEGEN Szépségszalonban  
masszőr részére üzlethelyiség 
kiadó. Tel: 06 30 513 3247

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XX IX .ÉVFOLYAM, 3 . S ZáM   2016 . Márc IuS  16 .

12

VID
ÉK

A  III. Böllérverseny
Ki lett a Lukácsházán megrende-
zett III. Böllérverseny győztese? 
A háromezernél több résztvevő a 
biztos nyertes. A győzelem alap-
kövét Lukácsháza Önkormányza-
ta, valamint a Borbarát Hölgyek 
Egyesülete rakta le. A két szervezet 
önerőből hozta létre a Vas megye 
programjaihoz tartozó, és mostanra 
hagyománnyá vált rendezvényt. Pá-
lyázati és más támogatási lehetőség 
hiányában vállalták a szervezést, és 
annak pénzügyi kockázatát. Sokat 
tett a közös „kalapba” a 16 verseny-
csapat, amelyek mindegyike várta 
az eredményhirdetésnél a győzel-
met, de a megkérdezettek szerint 
erősebb szempont volt a program 
sikere, és az, hogy szorosabbá vál-
tak a személyes kapcsolatok.
Lukácsháza évek alatt alakította ki 
a versenyrendezés feltételeit. Alkal-
masak a húsfeldolgozásra a pincés-
kemencés helyek, a „böllérpontok”. 
A reggeli sötétségben a Biotájháznál 
gyülekeztek a csapatok és készültek 
a startra. Az enyhén párás időben 
Virág Zsuzsa narrátor napsugaras 
jó reggelt kívánt a résztvevőknek, 
majd az ötödik disznó pörzsölése-
kor a kék égbolton előbújt a nap. A 
gyöngyösfaluiak fejkendős asszony-
kórusa szólította fel először munká-
ra a bölléreket, akik példás gyor-
sasággal háromnegyed óra alatt 
a rendfáról is leszedték a darabolt 
húsokat. A házigazda lukácsháziak 
is az elsők között kezdhették meg 
a gázlángos pörzsölést, és a leégett 
szőrt lapáttal takarították le, miköz-
ben a nézelődők – friss vagy régi 
– disznókörömből ihatták a frissítő 
pálinkát. Nemescsó csapata félkör-
ben állva „tisztelgett” a feldolgo-

zásra váró disznó előtt, miközben 
meggyújtották a perzselő lángot. 
A kőszegdoroszlóiak muskétássá 
„változtak”, és lendülettel kezdték 
meg a feldolgozást. A forró vizes 
mosás után késekkel vakarták le az 
elfeketedett szőrt. Az egyik zsűritag 
a jegyzeteihez hajolva pontozott, de 
a böllérek inkább az összehangolt 
munkára, a környezetük tisztasá-
gára figyeltek. A kőszegszerdahelyi 
böllérek asszonyok énekével kí-
sérve díszmenetben vitték a vérét 
vesztett disznót a pörzsölési pontig. 
Segédböllért avattak az ifjú Hökkön 
Balázs személyében. A szalmát fa-
tüzelésű pörzsölőgéppel gyújtották 
meg, és ahogy a lángok magasba 
csaptak, hangosabb lett az ének, 
ütemesebb a körtánc. A csapat 
ismét bizonyította, hogy a verseny 
nekik szórakozás. A cákiak disznója 
is szalmalángon pörzsölődött, de a 
párás szalma nehézkesen kapott 
lángra. A bőrfelület tisztítása után a 
rendfán darabolták fel a húst. A jel-
legzetes sárga trikójuk az egységü-
ket jelképezte. Kőszegfalva a sváb 
hagyományt mutatta be. Az óriási 
fateknőt forró vízzel töltötték meg, 
fenyőgyantával kenték be a disznó 
bőrét, majd kezdődött a fürösztés. 
A megpuhult bőrt lemezből készült 
kúpokkal tisztították. A kőszegpatyi 
lányok, asszonyok finomságok sü-
tésével már előző nap készültek a 
versenyre, és profi módon keverték 
a vért alvadásmentesre. A férfiak 
gázlánggal égették le a szőrt, a 
munka kezdete előtt emlékidéző 
fénykép is készült, a böllér szak-
értelme a belsőség kivételénél lett 
nyilvánvaló a nézelődőnek. 
Miután egy-egy csapat elvégezte a 

Pusztacsó

Kőszeg

Cák

Kőszegpaty

Biotájháznál a húsok darabolását, 
sietve indult a kijelölt pincés-ke-
mencés helyszínre. A délelőtti órák-
ban az összekötő utakon kicsi volt 
a forgalom. A szervezők a Schott-
cégnél alakítottak ki parkolót, és 
innét a vendégek kisbusszal is el-
érhették a központi sátor helyét. A 
napsütésben sokan választották a 
gyaloglást. 
Egyik Sárvárról érkezett család – 
az illatok, a vendégfogadás miatt – 
leragadt Gyöngyösfalu óriás sátrá-
nál. Belül asztalok, padok várták a 
vendéget, és hozzátartozóan a ven-
déglátók népes serege. Töltötték a 

hurkát, sült a kolbász. Itt cövekelt 
le az egyik szombathelyi vendéglős 
a baráti társaságával, akik „púpra 
ették magukat”. Nem tudni, elju-
tottak-e a  nemescsói „potya koca 
osztogatók”-hoz, akik a bőséges 
ételkínálat mellett bemutatták a 
vendégeknek a falu összegyűjtött 
emléktárgyait, fotóit. A sűrűn érke-
ző vendégek miatt vált valósággá 
a falvédőn olvasható szöveg, hogy 
nemcsak a „kis barna menyecs-
kének rengeteg a dolga”, hanem 
minden böllérnek. 
A kilátóhoz települt házigazdák is 
bemutatták hagyományőrző tár-
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Kőszegdoroszló: Február 27-én, 
a színjátszókör szervezésében tar-
tották meg a farsangi bált. Közel 
negyvenen öltöztek be az önma-
guk által készített jelmezekbe. Az 
esti időszak ellenére üde színfolt 

volt a gyermekek jelenléte, akik 
élvezték a jelmezes bevonulást 
a Közösségi Ház nagytermébe, 
és különösen a csokis díjátadót. 
A batyus bálon a tánc kora este 
kezdődött és hajnalig tartott. 

Örömünnep lett, amikor éjszaka 
váratlanul megérkezett a faluhoz 
erősen kötődő Meggie. Az énekes-
nő magához ragadta a mikrofont, 
és emlékezetes hangulatot vará-
zsolt órákon át.  

VI
D

ÉK

Nemescsó

Lukácsháza

Kőszegdoroszló: Február 27-én, volt a gyermekek jelenléte, akik Örömünnep lett, amikor éjszaka 

Bozsok
Borverseny: Február 
27-én tartották meg a 
24. Mátyás-napi bor-
versenyt.  A 29 vörös, 
és 27 fehér bort Gás-
pár Szabolcs borász 
és Horváth Béla hegy-
községi elnök címkéz-
te fel titkosítva. csáji 
Lajos, a hegyközség 
tiszteletbeli elnöke köszöntötte 
Stefanich Kornélt, a verseny főbí-
ráját, a rohoncról érkező Adorján 
Sándort, és a sümegi borbarátokat. 
„Termeld – Bíráld magad!” – a 
verseny mottója. A bíráskodáshoz 
a borokat felszolgálta: Hodics And-
rea, Darabosné Karba Katalin és 
Darabos Kata Boglárka. A meg-
kóstolt nedűk közel 60%-a kapott 
arany minősítést, a profi borászok 
is kiválónak minősítették a 2015-
ös év termését. A jó boros csapat 
– Darabos Béla polgármester által 
készített – kiváló pörköltet falatoz-
hatott, a desszertet a Kerekes Üz-
letház ajánlotta fel. A szőlősgazdák 
kellemesen töltöttek el a délutánt, 
amit nótázással zártak.  
A március 5-én tartott Nőnapon 
a falu lányait, asszonyait köszön-

tötte az önkormányzat. A férfiak 
és a fiúk már hetekkel korábban 
próbálták a köszöntő műsort. A 
programtervet Balázs István és 
Darabosné Karba Katalin vitte a 

színpadra. Először csáji 
Lajos bácsi mondta el 
a hölgykoszorúnak a 
saját versét, majd a fér-
fiak szívük hölgyének 
sms-ben küldtek vidám 
vagy szívbe markoló 
szavakat. „Te ott állsz 
az út végén” Máté Pé-
ter dalt énekelték a 
férfiak, egy másik slá-
gerben azt is bevallot-
ták, hogy „Nem tudok 

élni nélküled”, miközben egy szál 
rózsát adtak át párjuknak, majd az 
önkormányzat virágait is átvehet-
ték a hölgyek. A színpadi produk-
cióban igazi mazsorettek vezették 

a közönség elé az álmazsoretteket, 
és a magyar rapszódia – gumicsiz-
más, masnis – szereplőit. Az ünne-
peltek megrökönyödve nevettek, 
fergeteges volt a hangulat Nótár 
Mary dalára, amikor a férfiak fel-
vették a piros szoknyát, és csipkés 
fehér kendőt fűztek az ujjuk közé. A 
színpadon adott műsort a Bozsoki 
Fegyház-kórus, mögötte Berics Fe-
renc és Török Péter rock gitárosként 
vonták magukra a figyelmet. A si-
keres előadás tapsvihart aratott. És 
maradandó emlékeket a jelenlé-
vőkben. Darabos Béla polgármes-
ter köszönetet mond mindenkinek 
a sikert kovácsoló munkáért.

Kz

színpadra. Először csáji 
Lajos bácsi mondta el 
a hölgykoszorúnak a 
saját versét, majd a fér-
fiak szívük hölgyének 
sms-ben küldtek vidám 
vagy szívbe markoló 
szavakat. „Te ott állsz 
az út végén” Máté Pé-
ter dalt énekelték a 
férfiak, egy másik slá-
gerben azt is bevallot-
ták, hogy „Nem tudok 

gyaikat az innováció jegyében. Már 
kora délelőtt – az előző napokban 
elkészült – finom falatokkal várták 
a vendégeket. A Biotájháznál fel-
darabolt disznó „kevés” volt, mert 
egy malacot nyárson megsütöttek. 
A szalonna sem ment veszendő-
be, kisütötték, töpörtyű és zsír 
lett belőle. A házigazdák büszkék 
voltak a baráti településről érkező 
csikkozmásiak által készített kor-
helylevesre. A főzés illatait messzi-
ről lehetett érezni, és ezért kevésbé 
lehetett érteni a kilátó mellé tele-
pült, kolbászt árúsító kereskedőt. 
Aki megvásárolta a rendezvényre 
a belépőt, az korlátlanul ehetett a 
kemencés helyeken.
Sültkolbászért álltak sorba a 
pusztacsóiak sátra előtt. A várako-
zók akaratlanul is elolvasták a falu 
nyári malacfesztiváljára szóló felhí-
vást. A falatozók meghívását egy 
pohár borral, pálinkával is megerő-
sítették. Két kínálás közben melegen 
tartó dobozban vitték el zsűrizésre a 

kötelezően elkészített ételekből a 
mintákat. Az iparosok alkotta kő-
szegi csapatnál egész nap vidám 
volt a hangulat, Huber László pol-
gármester vállalta a csapatkapitány 
szerepét, és a vendégek kínálását. 
Étel volt bőven, mert már előző na-
pokban előre főztek a vendégeknek, 
a sátor peremét füstölt kolbász bo-
rította. Sültkolbász szegedi módra 
készült, vendégszakáccsal.
A központi sátorban délután két óra-
kor kezdődött Kőszeg Város Fúvósze-
nekarának koncertje Szilágyi Miklós 
vezényletével. Majd a zsűri kóstolgat-
ta a csapatok ételeit. Nótár Mary szín-
padra lépésével csak némi levegőnek 
maradt hely a sátorban. Nőtt a „fe-
szültség” az eredményhirdetés perce-
iben: Első helyezést érte el Perenye, 
másodikat Kőszegszerdahely, és a 
harmadikat Kőszegfalva. A kemen-
cés ételek díjazottjai: első Perenye, 
második Kőszegdoroszló, harmadik 
Kőszegfalva.

Kámán z
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Rendőrség
A vagyonvédelem áll a „Házhoz 
megyünk” program középpontjá-
ban, amit több szervezet közre-
működésével a Vas Megyei rend-
őr-főkapitányság szervez országos 
program részeként. 
„Vas megye közbiztonsági helyzete 
országos viszonylatban a legjobbak 
között van, amely részint a polgárok 
jogkövető magatartásának, részint 
pedig a folyamatos bűnmegelőző 
tevékenységnek is köszönhető” – 
mondta dr. Bíró Barnabás r. alezre-
des úr, a Bűnmegelőzési Alosztály 
vezetője. A vagyonvédelemre min-

dig szükség van, ezt segíti a „Ház-
hoz megyünk” program. Ennek ke-
retében a lakosság szakemberekkel 
találkozhat, akik házhoz is mennek 
tanácsadás céljából.
Kőszegen május 31-ig a Jurisics-
várban az adott hónap második 
hetében hétfőtől péntekig, 9 óra és 
12 óra között. Jó idő esetén a Fő 
téren. 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
Nyugat-dunántúli regionális Bűn-
ügyi Igazgatóságától kapott tájé-
koztató szerint az „Új Magyarország 
Párt vonatkozásában valóban folyik 
nyomozás az ügyben, erre tekintet-
tel bővebb információt nem tudunk 
megosztani a nyilvánossággal”.

Uszoda
A Kőszegi Gyógyterápiás uszo-
da vezetése tájékoztatja a 
kedves látogatókat, hogy előre 
tervezett módon 2016. március 
20-tól és 2016. március 29-ig 
az uszoda zárva tart. Ebben az 
időszakban lecserélik a me-
dencékben a vizet, elvégzik a 
rendes takarításon felüli tisz-
tításokat, fertőtlenítéseket, és 
a szükséges karbantartásokat, 
javításokat. 
Az uszoda 2016. március 30-án 
reggel 6.00 órától újból a ko-
rábban megszokott időrendben 
látogatható. Az uszoda dolgozói 
megköszönik a vendégek türel-
mét, megértését.

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

Rövid hírek
A városmajor (tűzoltóság, piac, 
városgondnokság) átalakítása, kor-
szerűsítése már régóta szerepel a 
fejlesztési tervek között. A terület 
fejlesztése a „Zöld város program” 
keretében valósulna meg a Terület-
fejlesztési Operatív Program (TOP) 
által – tudtuk meg Huber László 
polgármester úrtól. Az elképzelés 
szerint korszerű őstermelői piacot és 
parkolókat alakítanak ki. „Kibont-
ják” a platánfát, ezáltal egy nagy 
tér jön létre, jelentős zöldterülettel. 
Első lépésként úgynevezett vázlat-
terv készül. A pályázat beadására 
júliusban kerülhet sor, majd ezután 
készülhetnek az engedélyes tervek. 
„A teret egy sétaúttal kinyitnánk a 
Bersek iskola mellett a Liszt Ferenc 
utca felé” – mondta Huber László. 
Megtudtuk azt is, hogy a városma-
jor jelenlegi lakásait is korszerűsí-
tik, rákötik a távhőhálózatra.
„A városgondnokság a volt orvosi 
rendelőben kapna majd helyet. Ott, 
a tetőtérben két vendéglakást is 
kialakítanak. A tűzoltóság – a je-
lenlegi elképzelés szerint – a Liszt 
Ferenc út 30. szám alá költözhetne. 

A megvalósításhoz jelentős állami 
forrásra lesz szükség, aminek a 
megszerzéséért még sokat kell dol-
gozni. Abban bízom, hogy – mint 
ahogy eddig is – ágh Péter or-
szággyűlési képviselő úr is mindent 
megtesz ennek megszerzése érde-
kében” – fejezte be rövid tájékozta-
tóját Huber László.
Kézműves sörmajális – Új prog-
rammal bővül a városi kínálat. A 
kézműves söröké lesz a főszerep 
május 1-jén. A sör és a majális 
kapcsolatára épül a Fő téri prog-
ram, de túllép a hagyományos 
„sör-virsli vonal” élménykínálatán. 
„Májusfát állítunk április 30-án, 
de az ünnepi alkalom csúcsprog-
ramja a néptáncosok találkozója 
lenne” – nyilatkozta Pócza Zoltán 
igazgató úr. Természetesen számos 
kiegészítő program várható még. A 
sramlizene mellett mind a gyere-
kek, mind a felnőttek találnak majd 
kikapcsolódási lehetőséget. 

táF.

Február 25.
Mécsesekkel érkezett a Jurisics tér-
ről induló felvonulók sora február 
25-én a temető falán elhelyezett 

emléktáblához. A kommunizmus 
áldozataira emlékeztünk. A szónok 
Marton Ferenc, a Vas Megyei Köz-
gyűlés alelnöke volt. 
A politikus tisztelgett az egykori 
Független Kisgazdapárt főtitkára – 

Kovács Béla – és számos elhurcolt 
honfitársunk emléke előtt. Beszélt 
a kőszegi ritter Annáról is. (Törté-
nete a 27. oldalon.)
Szólt a konstruált és a tendenci-
ózus perekről. A kitelepítésekről 
elmondta: „Több mint háromszáz-
ezer embert érintett, közvetetten 
pedig több mint félmilliót!” „Feb-
ruár 25-én emlékezzünk a több 
tízezer családjától elválasztott és 
kényszermunkatáborba hurcolt 
honfitársunkra, a koholt vádak 
alapján mészárszékre küldött em-
berekre, az ellenállóként mártírha-
lált halt hősökre”, azokra, akiket a 
kommunista rezsim meghurcolt és 
kiszolgáltatott – mondta. 
Kőszeg Város Önkormányzata és a 
Kőszegi Polgári Kaszinó által szer-
vezett megemlékezésen Grünwald 
Dávid mondott verset, azt köve-
tően a KÖSZHáZ-ban Hirth Vilmos 
és Szabó Lajos verbita atyák Az 
elüldözöttek, a hazájukból kire-
kesztettek című előadását hallgat-
hatták az érdeklődők. 

táF.

2016. február 27-én már XIV. alkalommal került megrendezésre 
a citistarSelencion Díjátadó Gála a szombathelyi Tóvendéglőben. Ez 
alkalommal is a megyéből több kiválasztott szakember, vállakozó, üz-
letember kapott elismerést. Kőszegről HuBEr LáSZLÓ vehette át az 
ÉV KIVáLÓ POLGárMESTErE 2015 díjat. Gratulálunk!
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Minden pálmát elvisznek magukkal
A Kőszegi Önkéntes Tűzoltók 
február 21.-én tartották éves 
közgyűlésüket a városmajori 
klubhelyiségükben. Stipkovits 
István elnök és Schwahofer 
Károly testületi és Seper András 
egyesületi parancsnok értékel-
ték a 2015-ös évet és megha-
tározták az idei év célkitűzéseit. 
A beszámolót Pintér Éva a húsz 
éve újjászervezett női tűzoltó 
raj munkájával egészítette ki, 
míg Iszak Péterné az ifjúsági raj 
éves tevékenységéről beszélt. 
A közgyűlés módosította az 
alapszabályt is. Megtörtént a tisztújítás, a tag-
ság ismét bizalmat szavazott Stipkovits István 
elnöknek és Seper András parancsnoknak. Új 
fiatal tagok is bekerültek a vezetőségbe Lakatár 
Tamás, Gelencsér Júlia, Debreceni Szilvia és Se-
per Szilárd személyében, az új parancsnok-he-
lyettesnek Pintér richárdot választották meg. Új 
egyesületi tagok tették le a tűzoltó esküt.
Göncz Szabolcs tűzoltó a Szombathelyi Tűzol-
tóparancsnokság parancsnoka a közgyűlésen 

köszönetet mondott az önkén-
tes tűzoltóknak a kiemelkedő 
szakmai munkáért, amellyel 
a terület lakosságát védték 
és segítik a hivatásos tűzol-
tók munkáját. Az önkéntesek 
a tavalyi évben végzett be-
avatkozásokon szakszerűen 
hajtották végre a tűzoltási, 
műszaki mentési feladatokat. 
A parancsnok kiemelte, hogy a 
kiváló feladatellátás annak is 
köszönhető, hogy az önkéntes 
tűzoltók évről évre, így 2015 
évben is eredményesen szere-

peltek a BM OKF által kiírt pályázaton, így bő-
víthették technikai eszközeiket.
A közgyűlés köszöntötték a húsz évvel ezelőtt 
újjászervezett női tűzoltó raj alapító tagjait, és 
egy rövidfilm mutatta be az elmúlt húsz év tör-
ténéseit. Sorra vették, hogyan növekedett a női 
raj létszáma. A szakmai munka eredménye a 
tűzoltó olimpián való részvételben csúcsosodott 
ki. A tűoltólányok, asszonyok a teljesítményükért 
minden elismerést  megérdemelnek.

Ötvenéves szolgá-
lati elismerést ve-
hetett át Markovits 
József (a képen) 
akit a megyei 
szövetség elnöke 
is köszöntött. A 
hosszantartó vas-
taps kiváltotta az 
idős és fiatal tűz-
oltókból a meg-
hatottságot, az 
ünnepelt szemé-
ben megcsillantak 
az örömkönnyek. 
Markovits Józsefet 

a közgyűlés tiszteletbeli főparancsnokká nevez-
te ki, és ennek jeléül egy főparancsnoki tűzoltó 
sisakot adományoztak az aktív tűzoltónak, aki 
nem csak tűz- és káreseteknél vette ki részét a 
szakmai munkából, hanem nevelte és támogat-
ta az ifjú nemzedéket. Sok fiatal az általa szer-
vezett kirándulásokon ismerte meg a szakmai 
munka rejtelmeit, és a Kőszeg környéki hegyek 
élővilágát.  
A közgyűlésen Huber László polgármester meg-
köszönte az önkéntes tűzoltók szakmai munkáját 
és elhivatottságát. Kiemelte, hogy szerepvállalá-
sukkal segítik a város kulturális életét, a szakmai 
munkájuk révén növelik állampolgárok bizton-
ságérzetét. Beszédében a pályázati lehetőségek 
szélesebb körű kihasználásáról szólt, amelynek 
célja a tűzoltók méltó elhelyezése, új tűzoltó lak-
tanya építése. Február 25-én a képviselő-testü-
leti ülésen a városvezető beszámolt a közgyű-
lésről. Szavai szerint csak szuperlatívuszokban 
lehet beszélni az önkéntes tűzoltók munkájáról, 
akik „minden pálmát elvisznek magukkal”.
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A szépírók
2013-ban a Beszédjavító általános Iskola egyik 
diákja Országos Szépíró Verseny döntőjébe ju-
tott, a kötélugrók a gálaműsoron léptek fel. Ta-
valy érkezett a felkérés, hogy a megyei versenyt 
az iskola rendezze. Két pedagógus – Kaszner 
Éva és rieglerné Kolnhofer Ildikó – vállalta a 
szervezést a tantestület közreműködésével. Kap-
tak külső segítséget Majthényi László a közgyű-
lés elnökétől, a „Beszédgyógyítás” Alapítványtól, 
a KLIK Kőszegi tankerületétől, a TEScO kőszegi 
áruházától.
Március 2-án a Megyei Szépíró Versenyen SNI-s 
és BTM-es 91 tanuló versenyzett, kategórián-
ként hárman jutottak az országos versenyre. A 
rendezvényt megnyitotta Básthy Béla alpolgár-
mester, és jelen volt az országos verseny koor-
dinátora Hegedűs Krisztina és Nagyné Sinkó 
ágnes, a Tehetségműhely Alapítvány munka-
társai. Az iskola tanulói az eredményhirdetés 
alkalmával verssel, énekkel zenével, tánccal, 
kötélugró bemutatóval szórakoztatták a részt-
vevőket. Az iskola két diákja, Kelemen Dávid 
és reseterics Fanni az országos döntőbe jutott, 
ahová meghívást kaptak az iskola kötélugrói, 
Táncos Krisztofer 2. o. tanuló énekkel és az in-
tézmény táncosai.

lakossági apróhirdetés
KőSZEGI SZALoNUNK új szolgáltatással 
bővült! Manikűr és műkörömépítés. 
Bejelentkezés: Börcsök Anita, Szűk utca 1-3.
Tel: 06 20 402 6182



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XX IX .ÉVFOLYAM, 3 . S ZáM   2016 . Márc IuS  16 .

16

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék

• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.

Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 
Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

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

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Babai László
(1942–2016)

Gyászolnak a kőszegi logopédusok. 
Babai László gyógypedagógus éle-
tének 74. évében, 2016. január 12-
én eltávozott közülünk. Munkássá-
ga, emberi magatartása jó példa a 
jelen és jövő pedagógusai számára. 
A gimnáziumi tanulmányait Pan-
nonhalmán, a Bencés Gimnázium-
ban kezdte, majd a Jurisich Miklós 
Gimnáziumban érettségizett. Gyer-
mekfelügyelőként kezdett dolgoz-

ni. A Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolán szerzett diplomája után 
ismét Kőszegre tért vissza, 1967-
től – a tagozat hőskorában – logo-
pédusként dolgozott.  Az intézetben 
dadogó fiúkat kezeltek. „Babai Laci 
bácsi”, ahogy tanítványai nevezték, 
mindig megértő, elfogadó volt ta-
nítványaival szemben, akik később 
megtartották vele a kapcsolatot. A 
terápiás órák mellett folyamatosan 
nyomon követte a logopédus szak-
ma fejlődését, alkalmazta a kuta-
tások eredményeit. Országosan is-
mert szakemberként folyóiratokban 
több publikációja jelent meg, ezzel 

ismertette a kőszegi logopédusok 
módszereit, és a saját eredményeit.
A Magyar Fonetikai, Foniátriai és 
Logopédiai Társaság Kempelen Far-
kas emlékéremmel tüntette ki. Ba-
bai László megszervezte a szakmai 
egyesület, társaság konferenciáját 
Kőszegen.
Szakmai és baráti kapcsolatot ápolt 
Magyarország akkori legjelentősebb 
foniátriai és logopédiai szakembe-
reivel: Montágh Imrével, prof. Dr. 
Pataky Lászlóval, Dr. Hirschberg 
Jenő foniáterekkel, Dr. Gereben 
Ferencnével, és Meixner Ildikóval. Ki-
váló munkájáért 1987-ben kitünte-

tést kapott Köpeczi Béla minisztertől. 
Magyar Bálint oktatási minisztertől 
vehette át szakmai munkája legna-
gyobb elismerését, az Éltes Mátyás 
díjat. Napi munkája mellett szakfel-
ügyelő volt (1984–1989), mindig a 
segíteni akarás, a beszédfogyatéko-
sok minőségi terápiája vezérelte.
1989-től lett a Dr. Nagy László 
Gyógypedagógiai Intézmény Be-
szédjavító általános Iskola és Di-
ákotthon igazgatóhelyettese, majd 
1992-től kapta meg a vezetői 
megbízást. Szakmai gyakorlatot 
vezetett – generációkon át – a lo-
gopédus hallgatóknak, akik méltóan 
emlékeznek vissza Babai Lászlóra, a 
szakemberre. Munkáját alaposság, 
alázat, a sérült gyermekek terápiájá-
nak, nevelésének ügye iránti elköte-
lezettség, az igényesség jellemezte.
Az 1990-ben életre hívott Be-
szédgyógyítás Alapítvány titkára 
volt. Közreműködésével gyűltek 
támogatások, amit fejlesztésekre, 
rendezvények megtartására hasz-
náltak fel a tanulók érdekében. 
ragaszkodott ahhoz, hogy minden 
diák kapjon tanulmányai befejezté-
vel Kőszegről szóló útikönyvet. Volt 
tanítványaival baráti kapcsolatot 
ápolt. Babai László lelki üdvéért fel-
ajánlott gyászmisére Magyarország 
távoli településeiről is érkeztek a ta-
nítványai, hogy leróják a tiszteletü-
ket és köszönetüket az értük végzett 
logopédiai gyógyító munkáért. Az 
Almási család Bükkábrányból jött el, 
Máramarosszigetről érkezett Ilicsuk 
Tamás, akinek gyámságát is vállalta, 
tanügyeit intézte, a műtéteit segítet-
te, s életútját nyomon követte.
Akik ismerték, biztosan felidézik 
jellegzetes hangját, beszédének 
szabályos hanglejtését, magyaros 
ritmusát, megnyugtató szelídségét. 
Igazi mesterpedagógus volt a szó 
mindenkori értelmében, szakmájá-
nak kiváló mestere. Emlékét őriz-
zük. Nyugodjék békében!

Nagy Gábor
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Rév
„Minden, ami szép és bájos, ami 
fenséges és elragadó, fel van itt 
halmozva, mint egy zsúfolt kincses 
boltban, melynek kirakata rév és 
vidéke. … Az a turista, aki ide-
jön, feltétlenül révbe jut” – írta 
dr. Hermann Antal egyetemi tanár 
az Erdély című honismereti lapban 
még 1905-ben.
rév (román neve Vadu-crişului) 
Bihar megyében, az E 60-as műút 
mellett Nagyvárad és Kolozsvár 
között található. Vasúton érkezve a 
turista a Halta vagy a Pestera Vadu 
crisului megállónál leszállva köze-
lítheti meg legjobban a települést. 
A 4100 lelkes községben a lakosok 
közül 68,68% román, 18,73% 
magyar, 9,20% roma, és 0,13% 
más nemzetiségű.
Valóban „zsúfolt kincses boltban” 
érzed magad, ha idejössz, hiszen 
ezen a területen a természet szinte 
minden szépsége megtalálható.
Fehér kerámia
A gyenge minőségű talaj nem 
biztosította a lakosság számára 
a megélhetést. Európában egye-
dülálló, csak réven található gya-
korlatilag vasoxidmentes „fehér” 
agyag felhasználása adta az itt 

élők legfőbb foglalkozását, a fa-
zekasságot. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy napjainkban egyedül 
csak nálunk készítenek fehér kerá-
miát. Sajnos az ősi mesterség itt is 
kihalófélben van. Amíg az 1900-as 
évek első felében a százat is elérte 
a fazekasok száma, mostanra már 
csak hárman forgatják a korongot: 
Szolga Géczi Julianna, Hasas Péter 
és Halász Erzsébet. A révi fazeka-
sok munkái a vizeskorsók, kanták, 
káposztás fazekak, tésztaszűrők 
ismertek és keresettek voltak az or-
szágos vásárokon, és a határokon 
túl is. Mostanra is igazi értéke van 
a fehér kerámiának.
A természet
„A révi sziklaszoros a maga gro-
teszk szépségével szinte páratla-
nul áll. A természetbarát bizonyos 
ihletettséggel lép a sziklaszorosba, 
ahol szemét a sziklaalakulatok, fü-
lét pedig a Körös andalító zenéje 
kötik le” – írja Juhász Viktor tanár 
a falu monográfiájában. A szoros 
két fő attrakcióval rendelkezik: az 
egyik a magas hófehér sziklafal, 
a másik a barlang. A Két Püspök 
sziklagerincében egymás felett 
lévő Pince-, Kecske-, Devence-
barlangok mellett van a közel egy 
km hosszúságú Zichy-cseppkő-
barlang, és a belőle előtörő patak, 

amely 16 öl magasból vízesésként 
zuhan a folyó medrébe. Az erdőben 
járva lehetetlen nem észrevenni a 
növényvilág szépségét. Az edényes 
fajtájú növények száma 756, ebből 
736 virágos növény, 20 páfrányféle 
(edényes virágtalan). Ezekhez jön 
még 96 moha faj, sok-sok gomba, 
zuzmó (telepes növények) és szá-
mos egysejtű faj. 
Látnivalók
A faluban született, Nagyvára-
don és Zalakaroson élő Tőzsér 
Elíz szobrászművész munkája állít 
emléket fazekas őseinek. A refor-
mátus templomkertben áll Petőfi 
Sándor mellszobra, itt emlékezünk 
meg a kőszegi születésű, réven 
elhunyt babérkoszorús honvéd 

huszárezredes, Bersek Józsefről, az 
emlékére állított 2,5 m magas kop-
jafa jelképezi, hogy „van még jövő 
a Kárpátok alatt!”
Sokan kilátogatnak Márton Gabri-
ella, Ady Endre első váradi szerel-
mének, a Lázban című vers ihlető-
jének sírhelyéhez. A helyi ortodox 
templom (fotó) és a Tündérvár a 
műemlékvédelmi listán található 
épületek.
Az extrém sportok kedvelői 
raftingozhatnak, kajakozhatnak a 
Sebes-Körösön vagy túrázhatnak a 
révi szorosban, ahol rendben tartott 
turistautak várják az érdeklődőket 
többféle szállás lehetőséggel. 

Hasas János
Rév alpolgármestere
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Tisztítókúra búzafűlével
Mire jó a búzafű? Hatóanyagai 
révén az egész szervezet működé-
sét pozitívan befolyásolja. Frissen 
préselt leve kiváló méregtelení-
tő, gyorsítja a vérképzést, javítja 
az oxigénellátást, regenerálja a 
sejtműködést, megerősíti az im-
munrendszert, vitalizálja, élénkíti 
a szervezetet, segít a rák megelő-
zésében, szépíti a bőrt, a hajat, és a 
körmöket, energiát ad és fiatalít. 
Az élelmiszereink révén kémi-

ai adalékokat, tartósítószereket, 
mesterséges színezékeket, állo-
mányjavítókat juttatunk be szer-
vezetünkbe nap mint nap, amely 
egyre fokozottabb megterhelést 
jelent a tüdő, a máj számára, és 
az anyagcsere folyamataira. Mivel 
ezeket elkerülnünk szinte lehetet-
len, legokosabb, ha megerősítjük 
szervezetünket.  
A búzafűben minden megvan ah-
hoz, hogy hatásosan kitisztítsa 

szervezetünket ezen mérgektől és 
ami legalább ennyire fontos, segít 
megerősíteni immunrendszerün-
ket is a további támadásokkal 
szemben.
INGYENES búzafűlé és csíra 
kóstoló, íze olyan, mint a friss 
tavaszi borsó héja. Fogyasztásá-
val kapcsolatos szaktanácsadás 
2016. március 21-én 9.30–
12.00-ig a kőszegi Biotékában 
(Tel.: 06 94 316702). Termelőnk 
Tóth László okleveles kertészmér-
nök. Bővebb információ; www.
fuveslaci.hu.

Mindennapi étrendünkről
Lehet, hogy a nők fogékonyabbak 
a változásra, szemléletváltásra? Ezt 
látszott igazolni a közönség, amely 
március 3-án chernel Kálmán Vá-
rosi Könyvtárban teljesen betöltötte 
a polcok közti helyeket is. Tóth Gá-
bor élelmiszeripari mérnök, táplál-
kozáskutató a lányok, az asszonyok 
sokaságát, és az őket kísérő férje-
ket, apákat mozdította meg, hogy 
rendet tegyen az egészségipar diva-
tos irányzatai nyomán kialakult zűr-
zavarban. Nehéz eldönteni, hogy mi 
az egészséges, mi a megfizethető és 
mi az elérhető a konyhánkban. 
Az országszerte előadásokat tartó 
kutató tanulmányai és tapaszta-
latai alapján konkrét, gyakorlati 
elvek közreadásával segítette az 
eligazodást az egyes táplálkozási- 
és életmódirányzatok között. Finom 
humorral világította meg a szemlé-
letváltás szükségességét. Kiemelte 

a rendszeresség, a mértékletesség 
szerepét az étkezéssel kapcsolat-
ban, a pihenés, a vízfogyasztás 
szükségességét. 
Hogy is néz ki Tóth Gábor étrendje? 
reggelire aszalványokkal gazdagí-

tott kását, délben párolt, grillezett 
zöldségeket ajánl, húsokat szén-
hidrát nélkül, vacsorára zöldség-
krém-leveseket. Beszélt a különféle 
magok, fűszerek, olajok élettani 
hatásáról, rehabilitálta margarint. 
Mondandóját tudományos kutatá-
sok eredményeire alapozva késztette 
hallgatóságát arra, hogy mindenki 

felülvizsgálhassa étkezési szokásait.   
A téma fontossága, az érdeklődők 
sokasága és nem utolsó sorban az 
előadó felkészültsége és közérthe-
tő, szellemes előadásmódja indo-
kolja, hogy a találkozásnak legyen 
folytatása, ahogy ennek a közönség 
hangot is adott. 

uA 
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A labdarúgó szakosztály kiválásáról 
Kedves Kőszegiek!
 
Neudl Gábor vagyok a Kőszegi Fut-
ball club elnöke. Kőszegen élek, 
itt lettem sportoló, majd a Hala-
dásban játszottam 10 évet. Egy 
megkeresésre (2010 januárjában) 
elvállaltam a kőszegi focicsapat 
edzői posztját, megnyertük a me-
gyei első osztály bajnokságát, de 
az NB-III-at pénzhiány miatt nem 
vállaltuk. Jöttek a problémák, és 
három év után távoztam a csa-
pattól. Már akkor érezni lehetett, 
hogy a labdarúgásnak külön egye-
sületben kell működnie. Erről az 
elhatározás 2015 tavaszán szüle-
tett meg. A szakosztályvezető Őri 
Gábor keresett meg, hogy vállal-
jam el az új egyesület vezetését. 
Elképzeléseinket támogatta a 
városvezetés. Ezt követően a KSE 
elnöke, majd a közgyűlése is elfo-
gadta a javaslatot, és megszületett 
a labdarúgó szakosztály KSE-ből 
való kiválásáról szóló határozat, 
amit bemutattunk az önkormány-
zatnak. Az új egyesület, a KFc 

működéséhez szükséges engedé-
lyek beszerzését Őri Gábor, Molnár 
Zoltán, és a szombathelyi Táncsics 
András segítségével végeztük el. A 
képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a szétválási, illetve az új 
egyesület alapítási kérelmünket, és 
a KFc-t a cégbíróság is bejegyezte. 
Sajnos a KSE-n belül, és a város-
ban sem támogatta mindenki a 
törekvéseinket. részinformációk, 
valótlan hírek kerültek a nyilvá-
nosság elé. Kérdések merültek fel 
a KFc céljait illetően.
A megkötött ingatlanhasználati, és 
feladatátvállalási szerződések ér-
telmében a Lóránt Gyula Sportte-
lepet – a teniszpálya és a tekepálya 
kivételével – a Kőszegi Futball club 
működteti, mint bérlő fizeti a sport-
teleppel kapcsolatos kiadásokat. A 
jogfolytonosság miatt a csapat a 
megyei első osztályban folytathatta 
a szereplését. Az utánpótlás kor-
osztályokat újra kellett szervezni, 
amiben segítségünkre volt az után-
pótlás Futball club. A segítségükért 
az uFc számára ingyenesen áll 

rendelkezésre a sportlétesítmény, 
amit az öregfiúk csapata is  rend-
szeresen használ. Jelen helyzetben 
8–10 csapat sportol ugyanazon a 
pályán. 
A komplexum állapota leromlott. 
Az állam és az MLSZ segítségével 
különböző fejlesztésekre lehetett 
pályázni. A megnyerthez  forrást 
kellett találnunk. Ennek a feladat-
nak a megvalósításában Molnár 
Zoltán kiemelkedő szerepet vállalt. 
Így az egyesületünk olyan fejleszté-
seket kezdhet el, amelyekre eddig 
nem is gondolhattunk, példaul ön-
tözőrendszer, wc-felújítás, világítás. 
Köszönjük a város által nyújtott 
támogatást, de ismerjük a lehető-
ségek szűkösségét, így próbálunk 
még támogatókat szerezni a ter-

veink megvalósításához. Az önkor-
mányzat honlapjára is feltöltöttük a 
leendő fejlesztéseket.
Költségeinket több minden alkot-
ja, pld. a működési költségek, a 
létesítményfenntartási kiadások, 
a rezsiköltség. Pluszként adódik a 
megörökölt villany-, víz-, és ka-
zánjavítás, valamint 2015-ből a 
rezsitartozások. A gondok ellenére 
szeretnénk a sporttelepet jól működ-
tetni. Egy helyen van a KFc, az uFc. 
a KSE, célunk a jó munkakapcsolat, 
jogokkal és kötelezettségekkel.
Az elmúlt években csak problé-
mákról, gondokról lehetett hallani, 
amely nem tett jót a kőszegi sport-
nak, és a városnak sem. Bízom 
abban, hogy a jövőben az ered-
ményekről, a megvalósult tervekről 
adhatunk tájékoztatást.

Neudl Gábor 
KFC elnök 

Tartozások
A február 25-én megtartott kép-
viselő-testületi ülésen Kiss Péter a 
KSE évek óta felhalmozott köztar-

tozásairól beszélt, amely a KFc-t 
is részben terheli. A testületi ülés 
időpontjában érkezett adatok sze-
rint a kifizetetlen közműszámlák 
összege meghaladja a kétmillió 
forintot.   
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„Juli néni”
„A jót kell meglátni, és azt kell 
továbbadni. Ez éltesse az embert” 
– mondta Kőhalminé Major Judit 
március első napján. A pénzügyi 
szakma könyvvizsgálóként, a civil 
szervezetek jó szándékú segítőként 
ismerik, a közösségi programokra 
járó emberek számára Juli néni, aki 
a humor nyelvén fogalmazza meg 
a mindennapi életben szerzett ta-
pasztalatait.
Kőszegszerdahelyi otthonában ül-
tünk le beszélgetni. Büszkén mutat-
ta a kertjét, és a leveleit lehullajtott 
fát, amely télvíz idején virágzik, és 
árasztja az orgonaillatot. Egy vál-
tozás miatt költözött Kőszegről a 
szomszéd faluba. Eladta a számára 
már túlméretezett családi házat, 
ahova született, ahol a gyermekeit 
nevelte. Nem felejti azt a pillanatot, 
amikor utoljára kilépett a szülői ház-
ból. A naptár novembert mutatott. 
Az új házban töltött első reggelen 
hóesésre és sötétre ébredt, a villany 
kialudt. A szomszédtól kért és ka-
pott segítséget. Az első jó szándék 
hatására elillant a „hova kerültem 
idegenként” – akkor nagyon is meg-
rázó – gondolata. Az idő múlása el-
űzte minden aggályát, és örömmel 
fogadta el a segítséget, amikor a 
farengetegből előkertet varázsoltak. 
Major Juditot befogadták a faluba, 
soha nem mondták neki, hogy ide-
gen. Szavai szerint az utcán csak az 
nem köszön a szembejövőnek, aki 
nem kőszegszerdahelyi. Judit arról 
beszélt, hogy nem lehet és nem sza-
bad a falusi életet semmihez sem 
hasonlítani, mert egyedi, talán azért 
is, hiszen mindennél erősebb az em-
beri közelség. „Itt a faluban mindig 
van program, ahol együtt lehetünk” 

– indokolta véleményét. Arról már 
alig szólt, hogy szinte minden kö-
zösségi eseményen részt vesz. Azt 
is csak a helyiek tudják, hogy „hú-
zóerő”, nélküle alig van a faluban 
program vagy esemény. A színpadi 
szerepléseit várja a lakosság. 
Major Judit örömmel idézte fel kő-
szegi emlékeit, ha visszatér a vá-
rosba, akkor a sok-sok beszélgetés 
miatt csak több óra múlva indul ha-
zafelé. Nyugdíjasként sok a felada-
ta, önkéntesen könyveléssel segíti a 
térségben működő civil szervezete-
ket. A települések programjain fej-
kendős Juli néniként lép a színpadra. 
Először 30 évvel ezelőtt, az akkori 
kőszegi tanácsházán. Az óévet bú-
csúztatták, és mindenképpen olyan 
dolgokat akart elmondani, amit 
munka közben mégsem lehetett. Az 
egyedi történetekbe ágyazott fricska 
sikert aratott. Majd 1986-ban meg-
hívást kapott Vitray Tamás tévémű-
sorába. A közönségből kiválasztott 
zsűri döntése alapján tízezer forint 
lett a jutalma. Azóta is ez az egyet-
len honoráriuma, amit Juli néni sze-
repéért kapott. Minden fellépésére 
komolyan készül, kétszer ugyanazt 
nem adja elő. csak azt az előadást 
vállalja el, amelyre több héten át fel 
tud készülni. Számára alapszabály, 
hogy a humor kimondása felelőssé-
get is jelent, azzal senkit nem sza-
bad megalázni, megsérteni.
Major Judit vendéglátósként, a 
Strucc Szálloda recepciósaként 
kezdett dolgozni 1969-ben, aztán 
szállodavezetői megbízást kapott. 
csoportok sokaságát fogadták, 
rendszerint az NDK-ból is, talán 
emiatt is ellenőrizte a rendőrség a 
vendégkönyvet. Kőhalminé Major 
Juditot nyomasztotta a munkája 
miatt a gyermekei nélkül töltött sok 
hétvége. A családja teszi teljessé az 

életét, büszke a hat fiúunokájára, 
egyikük talán továbbviszi a nagy-
mama által elkezdett színészetet. 

Kámán z.

Hozzáférhető a defibrillátor
bozsok: A defibrillátor segítségé-
vel megakadályozhatjuk egy-egy 
embertársunk szívműködése okozta 
halálát. Mindenki életet menthet! 
Ebben nyújt segítséget Bozsokon 
a Kerekes Üzletház (rákóczi út 51-
52.) az általuk megvásárolt készü-
lékkel. április 9-én 9 órától mentős 
szakemberek mutatják be az ér-
deklődőknek a defibrillátor hasz-
nálatát. Kérdésünkre Gadó Gábor 

a Kőszegi mentőállomás vezetője 
elmondta, hogy a készülék hasz-
nálta egyszerű, a művelet közben 
utasításokat ad a soron következő 
lépésre. A szívműködés zavara ese-
tén a gyors beavatkozás a mentők 
kiérkezéséig életet menthet. 
A Kerekes Üzletház által megvá-
sárolt készüléket április 9-től a 
bejáratnál helyezik el, és azt kérés 
nélkül bárki igénybe veheti. 

Tagóvoda
Velem: Az Újvárosi Óvoda Velemi 
Tagóvodájaként működünk, kis lét-
számmal jó levegőjű környezetben. 
A gyermekeket nemcsak Velemből, 
hanem a szomszéd falvakból fogad-
juk. Két óvónő és egy dajka biztosítja 
a derűs, nyugodt légkört. Az épület 
a gyerekek igényeinek megfelelően 
barátságosan berendezett. Az udva-
ron fa játékok, homokozó, babaház 
várja az apróságokat a mozgás-
fejlesztő eszközök mellett. A kert 
adottságai biztosítják a gyermekeik 
számára a természet közelségét, az 
óvodásainkat a természet szereteté-
re és tiszteletére neveljük. Figyelünk 
a közelünkben csordogáló kis patak 
környezetére, amely élményt nyújt a 
gyermekek számára, és a szabadban 
töltjük a legtöbb időt. Egyik szülő 
révén, köszönjük neki, az óvodá-
saink népi játékokkal és táncokkal 
ismerkednek. Az anyukákat, apu-
kákat rendszerint bevonjuk a közös 
programokba. A legfontosabb, hogy 
óvodánkban minden kisgyermek jól 
érezze magát. Nyitottak vagyunk 
az óvoda és a csoportunk életének 
megtekintésére.

Schreiner Gáborné 
tagóvodavezető

Kőszegszerdahely: Húsvé-
ti készülődés lesz a Közösségi 
Házban március 19-én 15.00–
18.00 óra között. Programok: 
viaszos tojásírás, nyusziváró 
ajtódísz készítése, húsvéti méh-
viasz formák öntése, kicsiknek 
húsvéti mintás színezők festése, 
színezése.
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A térség statisztikája
Az önkormányzat által kiadott ada-
tok szerint 2015-ben Kőszegen 34 
új üzlet nyílt, ebből 13 a teljesen 
új üzleti vállalkozás, és 21 azoknak 
a száma, amelyek már korábban is 
működtek, de tulajdonos vagy üze-
meltető váltása történt. Véglegesen 
hat egység zárt be.
A Központi Statisztikai Hivatal által 
kiadott adatok szerint 2014-ben 
Kőszeg lakónépessége 11 702 fő,  
17 fővel kevesebb az előző évhez ké-
pest. A statisztika értelmezése szerint 
a lakónépességbe tartoznak azon 
személyek, akik az adott területen 
lakóhellyel rendelkeznek, és másutt 
nincs tartózkodási helyük, valamint 
az ugyanezen területen tartózko-
dási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma. Kőszeg közvetlen 
vonzáskörzetének legnagyobb te-
lepülése, Gyöngyösfalu 1134 fővel, 
közvetlenül mögötte áll Lukácsháza 
1086 fővel, majd Peresznye követi 

826 fővel, a legkisebb Kiszsidány 
93 fővel. A lakónépesség szem-
pontjából a középmezőnybe tar-
tozik Kőszegszerdahely (466 fő), 
Nemescsó (279 fő), Kőszegdoroszló 
(246 fő).  Peresznye, Gyöngyösfalu 
és Bozsok falvak által határolt 15 
településen 18 037 fő a lakónépes-
ség száma összesen, ebből 4555 fő 
nyugdíj vagy járadék ellátásban ré-
szesül. 
Az élveszületést a statisztika az 
anya lakóhelye szerint veszi nyil-
vántartásba. Ezek szerint 2014-ben 
Kőszegen 77,  Gyöngyösfaluban 10, 
Lukácsházán 9, Horvátzsidányban 
7 gyermek született, nem volt 
élveszületés a statisztika által vizs-
gált két esztendőben Kiszsidányban, 
a többi településen  egy – négy 
gyermek született. Bozsokon, 
cákon, Gyöngyösfaluban, Ólmo-
don és Pusztacsóban született több 
gyermek, mint amennyi fő elhalá-

a regisztrált vállalkozások száma 
2322 db, ebből egyéni vállalkozó 
1754 fő.  Kőszegen – 953 db önál-
ló tevékenységűvel együtt – 1276 
vállalkozás működik, Lukácsházán 
176, Gyöngyösfaluban 171. A fal-
vakban átlagosan 4-5 főre jut egy-
egy vállalkozás, Ólmodnál viszont 
minden második lakos egyben vál-
lalkozó is.
A 15 településen 200 kiskereske-
delmi egység működött 2014-ben. 
Nincs bolt Ólmodon, Kőszegpatyon, 
Kiszsidányban és Pusztacsóban. 
Kereskedelmi szálláshely csak 
Velemben (10 db) és Kőszegen 
(498 db) található. A régi elnevezés 
szerint a magánszállások száma a 
15 településen 732 db, ennek har-
mada Kőszegen található, Bozsokon 
94 db a férőhelyek száma, míg 
Horvátzsidányban 60 db. Velemben 
minden második lakosra jut egy-egy 
szálláshely, amely összesen 173 db.
(Köszönjük, hogy a Központi Sta-
tisztikai Hivatal a rendelkezésünkre 
bocsátotta az adatokat.)

lozott. Kőszeg – születés mínusz 
halálozásból számolt – vesztesége 
a legnagyobb (83 fő), aránytala-
nul nagy a Peresznyére vonatkoz-
tatott természetes fogyás (30 fő), 
amelynek oka lehet az ott műkö-
dő idősek otthona. A bevándorlási 
különbözetre vonatkozó adatok 
szerint cákról 13 fővel vándo-
roltak el többen az érkezőkhöz 
képest, Gyöngyösfaluban pedig 
hét, Lukácsházán kilenc fő a kü-
lönbözet. Többen érkeztek Velembe 
(11 fő), Kőszegszerdahelyre (6 fő), 
Horvátzsidányba (6 fő), Ólmodra (3 
fő), Bozsokra (2 fő), Pusztacsóba (1 
fő). A bevándorlási mutató alapján 
22 fővel érkeztek többen Kőszegre 
az elvándorlókhoz képest.
A vizsgált 15 település közül hat 
helyen épült új lakás, összesen 36 
db, ebből 29 db Kőszegen. ugyan-
csak a 2014-es esztendőben 15 
település közül öt helyen, összesen 
19 építési engedélyt adtak ki. Kő-
szeg lakásállománya 2014. év vé-
gén 4943 db volt.  A 15 településen 

Vas Megyei Értéktár
Az elmúlt évben Vas Megye Ön-
kormányzata egy könyvbe tette 
közkincsé a megyei értéktár listáját 
részletes leírásokkal. Február 4-én 
a megyeházán ünnepélyes keretek 
között vehették át a települések 
vezetői a megyei értéktárba már 
korábban bekerült helyi értékek 
címhasználatáról szóló okleveleket.
Majthényi László, a megyei köz-
gyűlés elnöke elismeréssel szólt az 
értékmentésről, a megye települé-
seinek legnagyobb részén megala-
kult és működő értéktár bizottságok 

munkájáról. Majd arról beszélt, 
hogy Vas megye kiemelt feladatnak 
tekinti a helyi értékek megőrzését. 
Hangsúlyozta, hogy hamarosan vár-
hatóak olyan pályázati lehetőségek, 
amelyek az értékek népszerűsítését, 
fenntartását hivatottak elősegíteni.
A Vas Megyei Értéktárba sorolt Kő-
szegen található értékek használa-
táról szóló oklevelet Huber László 
polgármester vette át. A február 
25-én tartott képviselő-testületi 
ülésen elmondta, hogy az okmányt 
közkincsé teszik. 

A Vas Megyei Értéktárba felvettek 
listája: Az épített kulturális örökség 
csoportjába tartozik Kőszeg, mint 
belváros és középkori védművei, 
a kőszegi vár. A kulturális örökség 

kategóriában: chernel István szel-
lemi és tárgyi öröksége, Jezsuita 
officina bútorzat, Szőlő Jövésnek 
Könyve, Kőszegi-hegység.  

Kz 

Húsvétváró
Cák: Március 15-én a Közösségi 
Házban nyílt meg 8. alkalommal 
a hegyaljai kézművesek hagyo-
mányápoló kiállítása, amely hús-
véthétfőig tekinthető meg. A lá-
togatók a térség népművészei és 
a helyi alkotók míves munkáival 

ismerkedhetnek meg. A kínálat 
bőséges, húsvéthoz kapcsolódó 
tárgyak vásárlására is van lehe-
tőség. A zárórendezvény külön-
legessége lesz a cáki Kulturális 
Egyesület által készített kemence 
avatása március 28-án 14 órakor 
a Közösségi Ház udvarán. A prog-
ram keretében felidézik a húsvéti 
népszokásokat.   

Jégverés?!
A Kőszeg és Vidéke 2016. január 
19. számában, a 24. oldalon, a 
„Templomainkról” szóló írásban ol-
vashatjuk a következőt:  „A mázas 
tető nagy része 1929-ben, (más 
források szerint 1931-ben) jég-
verés áldozata lett.” A levéltárban 
megtalálható adatok szerint a valós 
dátum 1931. augusztus 20.
A „Hétfői Társaság” idős tagjaiként 
– dr. Szerdahelyi Endre (szül.1924. 

szeptember) és Jenkei Ede (szül. 
1925. március) – mindketten ha-
tározottan emlékszünk az 1931. 
augusztus 20-ai dátumra. Birto-
kunkban van a Kőszeg és Vidéke 
újság 1931. szeptember 23-án 
megjelent lapszáma, amelyben 
olvasható: „Óriási jégvihar pusz-
tított Szent István napján. 1887-
ben volt a csütörtökihez hasonló 
ítéletidő Kőszegen. A Jézus Szíve-
templom északra néző pala /?/ 
tetejét levitte a nagy vihar, a kár 
itt is igen nagy.” 

A másik, az 1929-es téves időpont 
a „A kőszegi Jézus Szíve-templom 
1894–1994” című, ’kék’ füzetben 
szerepel először, írója dr. Bariska 
István. Az első oldalon olvasható: 
„Ezt megelőzően két alkalommal 
került sor nagyobb renoválásra. 
Először 1929-ben, amikor a ha-
talmas Szent István napi jégeső 
következtében a templom eredeti 
mázas cserépborítása szinte tel-
jesen elpusztult.  Csak a tornyok 
borítása maradt épen. Ez is jól 
látható a hajók eternittel pótolt 

tetőzete és a tornyokon megma-
radt eredeti, morvaországi mázas 
cserép közötti különbség.”
A Kőszeg és Vidéke újság gyak-
ran írt beszámolót az időjárásról, 
például 1929-ben említi, hogy 
rendkívül kemény tél volt nagy 
fagyokkal és sok hóval! Szinte 
minden augusztusi számban ol-
vashatjuk, hogy Kőszeg határában 
valahol jégeső volt. (Ez utóbbi 
Schwahoffer Gusztáv megfigyelése 
és kigyűjtése!)

Jenkei Ede
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Nyaralás
Horvátországban,
Crikvenicában!     
A Horvátzsidányi Horvát Önkormányzat nevében ismét szervezzük az 
utat Horvátországba. 
Időpont: augusztus 1–6. (hétfőtől szombatig)
Dramalj-crikvenicában lesz a szállásunk, a Paviljoni (Hotel) 
omorikában. /Két-háromágyas szobák, fürdőszobával./
Közel van a tengerpart. A szálló előtt nem messze egy sétányon 
jobbra indulva Selcebe juthatunk, balra pedig egy félórás sétával 
crikvenica központjába.
Kirándulások egy Senjbe, egy Rijekába. Napközben. Este min-
denki ott bulizhat, ahol szeretne, rengeteg hely van.
Részvételi költség: félpanzióval – utazással 260 euro.
Jelentkezni 60 euro előleg befizetésével március 30-ig.
Jelentkezni lehet: SZABÓ LAJOSNÉ – 06 30 498 1269-es telefon-
számon vagy a horvatorszag2013@gmail.com címen.

Utastársainkat a JELENTKEZÉS SoRRENdJÉBEN tudjuk fogadni.

Felszállási lehetőségek:  
                     Lövő
 05.00 HOrVáTZSIDáNY, 
 05.15 Kőszeg, Liszt Ferenc utca
 05.45 Szombathely
Hazaérkezés várható időpontja: 08.06. 21 óra.

Közéleti klub
Gyöngyösfalu: Február 29-én a 
világbajnok és Guinness rekor-
der, a bátrak fogatának legendás 
hírű hajtója, Szegedi Gábor volt 
Gyöngyösfalu Közéleti klubjának a 
vendége.
Szegedi Gábor a fiatalon 
Apajpusztára került a méneshez. 
Itt bízták meg azzal, hogy egy, a 
Bernard Koch osztrák festő által 
megálmodott és elsőként Lénárd 
Béla által megvalósított puszta 
ötös fogatot állítson össze. A sike-
res produkcióra felfigyelt a Kiskun-
halasi Határőr Dózsa Lovas Szak-
osztályának vezetője, és a hajtó 
rövidesen egyenruhában, hivatásos 
határőrként folytatta bemutató-

it. Az öt lóból álló pusztafogatát 
tízessé fejlesztette, és 1984-ben 
a Szilvásváradon megrendezett 
négyesfogathajtó világbajnoksá-
gon negyven lóláb dübörgött a 

lovas alatt. A határőrség megszün-
tetésekor fogatát a Lázár testvérek 
vásárolták meg, ő pedig a Lázár 
Lovaspark istállómestereként dol-
gozott tovább. 2003-ban Guinness 
rekordot állított fel, amikor fogatát 
14 lóra bővítve mutatta be pro-
dukcióját.
Szegedi Gábor háromszoros magyar 
derby győztes, országos bajnok, és 
1989-ben a Balatonfenyvesen 
megrendezett világbajnokságon a 
győztes magyar csapat tagja Lázár 
Vilmos és Fehér Mihály mellett.
A hatvanhárom esztendős lovas 
legenda kedélyesen mesélt hallga-
tóságának pályafutásáról, a világ 
lovaspályáin szerzett élményeiről. 
A munkáját rajongásig szerető, 
boldog ember Szegedi Gábor, 
akinek a személyiségét áthatja a 

lovak feltétlen szeretete. Ha újra 
születne, akkor is azt és úgy csinál-
ná, ahogyan azt az elmúlt évtize-
dekben tette.

dr. Németh Csaba

Tűzoltók 
Velem: Január 30-án tartotta a 
Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
évzáró közgyűlését, amelyen az 
egyesület megszavazta az új, a je-

lenlegi jogszabályoknak megfelelő 
alapszabályt, majd titkos szavazás-
sal megválasztották az új elnök-
séget. Az előző vezetőség 5 éves 
mandátuma lejárt, így a választásra 
nem csak az alapszabály változás 
miatt volt szükség. Az érvényes jog-
szabályok szerint a mandátum már 
négy évre szól, a vezetőség helyett 

elnökség irányítja az egyesületet.  
Így: Sztanits Benjamin (parancs-
nok), reményi rajmund Balázs (el-
nök), Katona Dániel János (titkár), 
valamint Hersics Attila és Jagodics 
Zsolt (elnökségi tagok).
A választást követően napirenden 

szerepelt parancsnoki, pénzügyi, il-
letve a pályázatról szóló beszámo-
ló, majd ezt követően a jelenlévők 
egyhangúan elfogadták a 2016-os 
évről szóló tereket is. A közgyűlés 
végén tett esküt az elnökség, ezzel 
megerősítették az egyesület iránti 
önzetlen és kitartó munkájukon 
alapuló elkötelezettségüket. 

Kiállítás
Február 27 – 28-án Bozsokon es-
küvői torta és sütemény kiállítást 
tartott a Kerekes Üzletház. A két 
nap alatt folyamatosan érkeztek az 
érdeklődők, akik nemcsak a sze-
mükkel élvezhették a látványt, ha-
nem kóstolhatták is a finomságokat. 
Banga Anikó elmondása szerint az 
ízek mellett egyre nagyobb a jelen-
tősége a sütemény látványának, a 
díszítésnek. A tortánál is megnőtt  
a kisebb forma iránti igény, a sü-
teménykockában is megkapja a 
fogyasztó a torta ízeit. Ki gondolná 
azt, hogy a tortát cukorból készült 
csipkével is be lehet borítani. Egyik 
látogató kérdésére elhangzott, hogy 
a csipke fogyasztható, de a meny-
asszony-figura nem. ugyancsak új-

donságot jelentenek a díszítésben a 
cukorból készült virágok. Egy-egy 
szirmot a kétszáz fokra melegített 
cukorból alakítják ki, majd sok-sok 
munka után kapja meg a virág – a 
kiállításon is bemutatott hortenzia 
és gyöngyvirág – a végső formát.  
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Kőszeg, Rákóczi u. 30.

Műtrágyák és növényvédő szerek
forgalmazása

Vetőmagok árusítása

ÁLLÁSAJÁNLAT

job@pr.hu

Színeink
A csók István Művészeti Egyesület (Művészkör) 
ünnepelni gyűlt össze március 5-én. Ötéves szü-
letésnapjuk alkalmából tizenhárom alkotó képe-
it mutatták be a Hotel Írottkő aulájában. 
Megszámlálhatatlan rendezvény fűződik a ne-
vükhöz, melyeken nagyszámmal jelennek meg a 
barátok, az ismerősök. rendezvényeikre mindig 
meghívják a társművészetek képviselőt is. Az 
egyesület alapító tagjai voltak: Berényi Sándor, 
Bráder Tamás Gusztáv, Domsa Károly, Jencsky  
Beatrix, Palcsó Julianna, Szabadfi  Marianna. A 
felsoroltakon kívül, az ünnepi tablón (a képen) 
szerepel még: Zsarnai Sándor, Tölgyesi Ildikó, 
ursula Etzlinger, Josef Koppandi, Annemarie 
Maruna, Gódor József és Gyöngy Kálmán. 

„Amikor megalapítottuk ezt az egyesületet, sen-
ki nem gondolta, hogy öt évet meg fogunk érni. 
Voltak, akik kiléptek, de olyan nem volt, hogy 
ne egyfelé húzott volna a szekér” – emlékezett 
Palcsó Julianna.
Huber László polgármester emléklapot adott 
át. Megnyitójában kiemelte, hogy az egyesület 
erőssége az összefogás, a kulturális kapcsolat-
rendszer, mellyel Kőszeg hírnevét is öregbítik, 
valamint a jótékonysági tevékenységük. „Bebi-
zonyították, mennyire hatékonyak, mennyire jó 
szervezők, és mennyire termékenyek.”
Ezúttal a táncművészet képviselői voltak a ren-
dezvény vendégszereplői. A Dance Jam fiatal 
táncosainak, Dorner Grétának, Hanák rebeká-
nak, Galambos Elizának és Lakatos Mirellának 
az előadása, a koreográfiák és ruhák ötletessé-
ge, az összkép üdesége megkoronázta az ünnepi 

eseményt.
A csoport jelenleg tizen-
négy tagot számlál. Ti-
zenhárom egyesületi tag 
képei kerültek a falakra, 
melyek Színeink címmel 
április 8-ig tekinthetők 
meg legnagyobb szállo-
dánk aulájában.

tóthárpád F.

eseményt.
A csoport jelenleg tizen-
négy tagot számlál. Ti-
zenhárom egyesületi tag 
képei kerültek a falakra, 
melyek 
április 8-ig tekinthetők 
meg legnagyobb szállo-
dánk aulájában.

Nézőpontok
A csók István Művészkör február 20-án nyitotta 
meg a Nézőpontok című kiállítást a Hotel Írottkő 
aulájának,  ahol Jencsky Beatrix, Bogdán Ferenc 
és Kámán Zoltán mutatta be a fotóit. 
A művészkör tagja, Jencsky Beatrix, akinek is-
merjük kerámiáit, festményeit, ezúttal fotósként 
mutatkozott be. Összeállítását a „lovas” képek 
uralták. Komálovics Ottó, Molnár Zsolt, Váradi 
János lovasok tették lehetővé, hogy bepillantást 
nyerjen ebbe a világba is. 
A „fotóstriász” legfiatalabb tagja Bogdán Ferenc. 
A Dr. Nagy László EGYMI-ben nevelkedő ifjú fo-
tós az intézmény kötelékében áll, faipari bútor-
összeszerelést tanul. Az érkező látogató az ő ké-
peivel találkozott először. Már láthattuk munkáit 
– legelőször a chernel Kálmán Városi Könyvtár-
ban 2012 novemberében –, mégis meglepetés-
sel szolgált. A komponált képkivágások a színek 
és a „színtelenségek” összetartozását sugallta. A 
megnyitó beszédében Krizsovenszky Lajos meg-
fogalmazta: Bogdán Ferenc képein felfedezhető 

a tétovaság, a várakozás és a titok is. Szavai 
szerint a fénykép akkor válik művészi alkotássá, 
ha kamerát, az alkotás folyamatát a lélek moz-
gatja, és sikerül kiválasztani a sok-sok lehetőség 
közül azt, amelyik a legalkalmasabb a közlendő 
átadására. 
A bemutatkozó fotósok legtapasztaltabb kiállító-
ja Kámán Zoltán. Évtizedekkel ezelőtt vette elő-
ször kezébe a kamerát, mégis csak most lépett 
először a nagyközönség elé, hogy megmutasson 
egy-egy pillanatot a közelmúltból. Néhány fotó-
ját a Kőszeg és Vidéke újság címlapján a nagy-
közönség megismerhette.
A három fotós látásmódja háromféle irányultsá-
got tükröz úgy, hogy a képek arról is árulkod-
nak, melyek azok a témák, érzelmek, amelyek 
foglalkoztatják és irányítják objektívjeiket. A 
megnyitót varázslatos előadással színesítette 
BE-JÓ Táncegyüttes és énekével Tolnay Veroni-
ka,  trombitán szólózott, a figyelmet felkeltve  
riegler András. 

táF.
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Undanska škrebetaljka 

Kada zvoni u Rim odletu… škrebetari ih zamjenjuju
„Veliki tajedan”, ovako zovemo zadnji tajedan 
pred Vazmi. Veliki četvrtak spominja nas na za-
dnju vičeru, Veliki petak na mučenje i na smrt 
Jezuša Kristuša,Velika subota je dan tišine, -jer  
smrtno Jezuševo tijelo u grobu leži. Na Vazam 
slavi se Kristuševo goristajanje, pobjeda nad 
grihu i smrti.
Po starom obredu na Veliki četvrtak svetu mašu 
su jutro u  osmi  držali. Za „gloriom” umukli su  
zvoni, tako su rekli „Odletili su u rim”. Od ovoga 
trenutka glas crikvenih 
zvonov škrebetanje 
(škrebanje, škrebaca-
nje) je zaminilo. Osim 
unde u naši seli (Ko-
ljnof, Plajgor, Židan) 
ministranti su išli 
škrebetaljkami po seli. 
Na undi 13–14 ljetni 
dičaki, ki su pohadjali 
zadnje razrede osnov-
ne škole, imali su pravo 
za škrebetanje. Termini 
škrebetanja su isti sa 
zvonjenjem. Ča su ri-
tmično vikali škrebeta-
ri? Jutro i knoći: „– Mi 

škrebećemo na zdravu Mariju.” Na 
podne: „– Mi škrebećemo na pod-
ne.” Pred mašom: „– Mi škrebećemo 
k maši prvi put.”„– Mi škrebećemo 
k maši drugi put.” „– Mi škrebećemo 
k maši skupa.”
Za svoj trud od stana do stana idu 
škrebetaši  i beru si dare s pjesmicami 
(po skupljanju Dr. Ivana Horvatha):
 unda:
„udilite ča siromaškim škrebetaron
ki smo škrebetali    
kad je Jezuš Kristuš   
na križu mrtav visil.”

 Plajgor:
„Smo došli siromaški škrebari,
da’b nas nadili
s četirimi ali s petimi djaji,
ali s bijelin dukaton.”

 Židan:    
„Mi siromaški škrebari,
ki smo škrebali
dok je Jezuš mrtav ležal, 
prosimo, da b’nas nadili 
s petimi, šestimi djaji,
ali s petimi, šestimi forinti.”

 Prisika:
„Mi siromaški klinkali,
ki smo macice rizali,
vodu nosili,
prosimo, da b’nam dali 
tri ali četiri djaji,
ali nekoliko dukatov.”

A  húsvétot megelőző kereplés horvát szo-
kásrendjét mutatja be a leírás és ad ízelítőt a  
ritmikus modókákból.    

Marija Fülöp Huljev

Undanska škrebetaljka 

Židanske škrebetaljke iz Zbirke 
crkvene  umjetnosti  Hrvata

u Mađarskoj 

Béri Balog ádám általános Iskola diákjai az 
idei tanévben is szép sikereket értek el a Német 
Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Versenyen, 
ami az előző évektől eltérően nem november-
ben, hanem januárban volt Szombathelyen.
A középiskolai felvételik miatt a nyolcadik osz-
tályosok felkészülése még több energiát igényelt 
diákjanktól.
Az iskolai forduló után Szombathelyen is 
megmutathatta tehetségét Frank Borbála és 
Bodovics Előd 2. a, Banga Boglárka, Kohl Hédi, 
Milos réka, Pásztor Anett, Tulok Laura 4. a, Ber-

zsenyi Laura, unger Liza 7.a és Gurisatti Jázmin 
8.a osztályos tanuló.
A sok jól felkészült kisdiák közül kategóriájában 
Pásztor Anett előadását értékelte a zsűri a leg-
jobbnak, első helyezettként utazik március 18-
án Mosonmagyaróvárra a regionális fordulóra.
Felső tagozatosaink pedig kategóriájukban meg-
szerezték mindhárom dobogós helyet: Berzsenyi 
Laura első, unger Liza második, Gurisatti Jázmin 
harmadik helyezett lett.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, a to-
vábbjutott versmondóknak pedig külön köszö-

net, hogy tovább öregbítették iskolánk hírnevét.
A mosonmagyaróvári megmérettetésen a vá-
lasztott művön kívül egy másik, magyarországi 
német szerző tollából született alkotást is be kell 
mutatniuk.
Kívánunk ehhez energiát és sok sikert!
Köszönjük a Szülők támogatását és a felkészítő 
tanárok munkáját! (Felkészítő tanárok: Kornerné 
Kosztrich Julianna, Ambrusné Kluk Andrea és 
Nyergesné Kornfeind Anita Mária) 

                   Nyergesné Kornfeind Anita
   német-magyar szakos tanár      

Erfolg der Schüler aus der Balog Schule
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Kisgöncöl
Számos alkalommal látjuk és 
halljuk őket, mint a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes tagjait. Azt azon-
ban kevesen tudják, hogy az éne-

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

LCD, PLAZMA, HAGYoMÁNYoS TV-k

és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIzMAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

Köszöntések
Huber László polgármester úr szü-
letésnapjuk alkalmából képeslap-
pal köszöntötte Kiss Lajosnét szü-
letett Iván Etelt (93 éves), rákos 
Antalnét született Szabó Ilonát (92 
éves) és Mészáros Károlynét szüle-
tett Varga Máriát (92 éves).

keket Bakosné Berkényi Bernadett 
irányítása mellett tanulják már tíz 
esztendeje. 
A Kisgöncöl dalait nemcsak a tán-
cos előadásokon, hanem több vá-
rosi rendezvényen is élvezhettük 
már. Kincset hordoznak a lányok, 

amelyet öröm, ha 
megosztanak a kö-
zönséggel. „Egészen 
kiskoruktól tanulnak a 
kezem alatt” – mond-
ta a művészeti vezető. 
Megjelenésük, lelke-
sedésük, jókedvük… 
fiatalságuk rájuk irá-
nyítja a közönség fi-
gyelmét. 

táF.

LAKI
Kertészeti  

Kisgépszaküzlet  
és Szerviz

Szombathely,  
11-es Huszár út 196. 

Tel.: 94/327-496 
Nyitva: H–P: 8.00-17.00

Kertek alatt kopogtat  
a tavasz!

Kapálógépek, fűnyírók, 
fűnyírótraktorok, fűkaszák 
gyors, szakszerű javítása 

garanciával.

Üzletünkben kedvező  
áron vásárolható:  

rotációs kapa,  
fűnyíró,  

fűnyírótraktor,  
motorfűrész,  

fűkasza.

Közönség-, és „nagydíj”
A Borbarát Hölgyek Egyesülete 
tizenötödik alkalommal hívta az 
érdeklődőket Borkorcsolya ver-
senyre. A rendezvényen három kor-
osztály képviselte magát. Örömteli, 
hogy számos ifjú hölgy bizonyí-
totta: mestere a konyhaművészet 
ezen ágának. Kicsinek bizonyult a 
KÖSZHáZ terme. 
Orbán-Tóth Adrienn üdvözölte a 
megjelenteket, köztük Lukácsháza 
és csepreg testvéregyesületeinek 
képviselőit. Huber László polgár-
mester elismeréssel szólt az egye-
sület munkájáról, a finom ízekkel 
kapcsolatban pedig elmondta: 
„Hagyjuk magunkat kényeztetni!”
Két zsűri dolgozott. Mika Szabina, 
Banga Bernadett, Tóth Botond és ifj. 
Frank János nem vállalt könnyű fel-
adatot. Harmincnégy alkotás közül 
választották ki a legjobbat. A Huber 
László, Patakiné rába Edit és Alasz 
László alkotta zsűri pedig tizennégy, 
korábban győztes borkorcsolya 
között kereste a legízletesebbet. 
Döntésük alapján a tizenötödik ün-
nepi alkalommal megválasztották a 

borkorcsolyák „nagydíjas mesterét 
és borkorcsolyáját” is. „Az első 15 
év legjobbja” címet – Medvehagy-
más stanglijával – Tóth árpádné 
érdemelte ki, aki korábban három 
alkalommal is elsőként végzett.
Az idei év különdíjasai: Töltött 
szőlőlevél: Láng-Karabat Letícia; 
Legcsábítóbb;  Szalámis rózsák: 
Drenovácz Barbara; Gluténmentes;  
Gluténmentes szezámmagos má-
kos kréker: Gyimesi Szabina.
Díjazottak: 1. Magyaros három-
szög – ávár Imréné; 2. Káposztás 
pogácsa Sántha módra –  Sántha 
Tiborné; 3. Pikáns sonkás-sajtos 
kosárka – Gyimesi Szabina.
A közönség és a zsűri legjobbként 
ávár Imréné Magyaros három-
szög borkorcsolyáját díjazta. 
A sikeres rendezvény végén, bár 
bőven jutott volna még harapni-
való a morzsapartira, a Kisgöncöl 
énekeseinek fricskázó dalszövege 
emlékeztetett: „Hogyha hazamen-
tek, ne panaszkodjatok! Ha ittatok, 
ettetek, innen bizony menjetek!” 

tóthárpád F. 

Hozzávalók
tésztához: 40 dkg liszt, 2,5 dkg 
friss élesztő, 1 kk. cukor, 2,5 dl tej, 
1 kk. só, 1 dl étolaj.
Kenéshez: 1 pohár tejföl, 2 gerezd 
fokhagyma.
Töltelékhez: 20 dkg gépsonka, 
10 dkg füstölt szalonna, 1 nagy 
fej lilahagyma, 15 dkg reszelt sajt, 
snidling.
Tetejére: 1 pohár tejföl, pici só, 1 
tojás sárgája.

Mi lehet?
Húsvétra is jut valami kis kőszegi 
„meglepetés”! A népszerű soro-
zat (Trixi Könyvek) újabb darabja 
Tóthárpád Ferenc Kitalálós köny-
vével keresi az ovisok és a kisisko-
lások kedvét. 

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Elkészítés: Az élesztőt felfuttat-
juk 1 dl tejben. A maradék tejet 
a tészta többi hozzávalójával egy 
tálba öntjük, belekeverjük a fel-
futtatott élesztőt, majd tésztát 
gyúrunk belőle. Kelesztjük, majd 
két részre osztjuk. Mindkét tésztát 
négyszögletesre nyújtjuk. Meg-
kenjük a fokhagymás tejföllel. A 
gépsonkát, szalonnát, lilahagymát 
apró kockákra vágjuk, rászórjuk a 
tésztákra, beborítjuk reszelt sajttal 

és a snidlinggel. Ezután 
szorosan feltekerjük. A 
másik pohár tejfölbe 
keverjük a sót és a to-
jássárgáját, majd ezzel 
lekenjük mindkét tészta 
rudat. Háromszög ala-
kúra felvágjuk. Sütő-
papírral bélelt tepsibe 
tesszük, 180°c-on 15 
percig sütjük. 

Készítette: 
Ávár Imréné

Fotó: ohr Tibor

Magyaros háromszög
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150 év helyett 150 óra
Az utóbbi években erősödik Kőszeg 
és egy-egy török közösség kapcso-
lata, elsősorban kulturális és ok-
tatási területen. Az Ostromnapok, 
comenius projektek után az utóbbi 
két évben egy Erasmus+ projekt 
keretében szaporodtak a találko-
zásaink. 
Mostani projektünk az egészség-
neveléssel foglalkozik. Internetes 
tananyagot, és munkafüzetet ké-
szítenek a lengyel chojna, a török 
Konya és a magyar Kőszeg egy-egy 
iskolájának – nálunk a Jurisich Mik-
lós Gimnázium – tanárai. Kőszegé 
a legnehezebb feladat, a munkafü-
zet összeállítása és kiadása. Ezt az 
októberi egyhetes tréningen készí-
tettük elő. 
A januári munkamegbeszélésen a 
feladatokat vettük számba, meg-
mutattuk a tervezett munkafüzet 
formáját. A konzultációk a város-
házán és a Jurisich Miklós Gimná-
ziumban zajlottak. A munka nem 
zökkenőmentes, hiszen az egyes 
iskolák diákjai és tanárai nagyon 
különböző nyelvi szinten állnak. 
A projekt utolsó nagy rendezvényé-
re április végén kerül sor, amikor 
legalább 30 külföldi és 50 helyi 
résztvevőnek mutatjuk be a kész 
munkafüzetet és annak használatát. 
Az időpont a Szőlő Jövésnek Könyve 
idejére esik, nagy lesz ez esemény 
publicitása. Arra is alkalom, hogy 
példát mutassunk testvérvárosaink-
nak az Eu támogatással megvaló-

sítható együttműködésről.
Az egyes projektek mindig újakat 
generálnak, így volt ez a legutóbbi 
török együttműködés esetében is. 
Ennek kapcsán 9 tanár – köztük 
az igazgató – érkezett Konyából 
az Akabe iskolából, hogy tanárok 
továbbképzésének keretében ta-
nulmányozzák: hogyan tanítunk 
mi, mitől ilyen eredményesek az is-
koláink. Látogatásuk az Erasmus+ 
program keretében valósult meg. 
Tudatosan választották a Jurisich 
Miklós Gimnáziumot: egészségne-
velési projektünk során győződtek 
meg a tartomány oktatási vezetői, 
hogy itteni tapasztalataikat otthon 
jól tudják kamatoztatni. Az angolul 
tartott órákat látogatták, így az an-
gol nyelv, civilizáció, matematika, 
kémia, fizika tanórákon vettek részt, 
de érdekelte őket a művészeti ok-
tatás, az informatika is, valamint a 
hátrányos helyzetű diákok számára 
szervezett program. Lenyűgözte 
őket a diákok jó magatartása, nyel-
vi képzettsége, kreativitása.
A török tanárok egy speciális fes-
tési technikát, a márványozást mu-
tatták be. Az eszközöket és anya-
gokat is itt hagyták nekünk, így a 
későbbiekben is lehet gyakorolni e 
technikát.
A gimnázium és a Testvérvárosi 
Egyesület tagjai mindent megtesz-
nek azért, hogy jól érezzék magu-
kat itt Kőszegen, de most a 150 év 
helyett a 150 óra alatt. 

Ökoiskola 
Sikeres pályázatnak köszönhető-
en ismét három évre megkapta a 
kőszegi Bersek József általános Is-
kola, és a Kőszegszerdahelyi Tagis-
kola a megtisztelő Ökoiskola címet.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
2016. január 30-án tartotta Buda-
pesten a 2015. évi Ökoiskola és az 
Örökös Ökoiskola címek oklevéláta-
dó ünnepségét. Az ökoiskolák száma 
országosan megközelíti a kilencszá-

zat. Ezt a címet 2005-ben hozta 
létre az Oktatási Minisztérium és a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
térium. Az ökoiskola központi terü-
lete a fenntarthatóság pedagógiája, 
a tanításban érvényesül a környezeti 
nevelés. Gulyás Andrea közigazgatási 
államtitkár (FM) és Sipos Imre köz-
nevelésért felelős helyettes államtit-
kár (EMMI) adta át a díszokleveleket 
annak a 62 intézmény képviselő-
jének, akik második alkalommal is 
elnyerték az Ökoiskola címet.

Az Újvárosi Óvoda ne-
velőtestülete szeretettel 
várja a leendő kis óvo-
dásait, és minden érdeklődő szü-
lőt 2016. április 14-én 9.30-
kor kezdődő nyílt délelőttjére. 
Vendégeink a délelőtt folyamán 
betekintést nyerhetnek az óvoda 

mindennapi életébe, megis-
merkedhetnek a leendő kis-
csoportos óvónénikkel. Várunk 
minden kedves érdeklődőt:
 Óvodavezető

Meghívó

Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK
Cák: Geröly roland és Jánny Annamária fia roland.
Kőszeg: Debrei Dóra és Háni Szabolcs fia Zente; Makovényi Tamás és 
Szele Erika fia Zsolt Barabás; Bozóki Balázs és Takács Zsuzsanna fia 
Balázs István; Abért András Márk és Horváth Szilvia fia Dávid.

HázAssáG: Deák Katalin – Hegyi Gyula Gábor

HALáLOzás: Hrabovszki Lajosné szül. Heren Erzsébet, Schrancz 
Antalné szül. Tompeck Mária, Lágler Károlyné szül. Pander Jolán, Bata 
Ödönné szül. Kovács Franciska, Horváth Jenőné szül. Máté Erzsébet.

A profik
A Jurisich Miklós Gimnázium ta-
nulói idén is részt vettek a Közép-
Európai Brókerképző Alapítvány 
pénzügyi és tőzsdei versenyén. 
A 300 csapat online fordulókon, 
illetve demó számlával, élőben 
kereskedett a világ összes jelen-
tősebb tőzsdéjén. Az árupiacok-
kal, részvényekkel, világcégekkel 
– Apple, Adidas vagy a Facebook 
– ismerkedtek. Az elődöntőkön a 

gimnazisták az első három helyet 
szerezték meg, de csak két csapat 
vehetett részt a döntőn, amelyet 
március 4-én tartottak. A „kőszegi 
vikingek” – Berta Zoltán, Mórocz 
Dániel, Simon Bence – másodi-
kak lettek, míg az „Ezbajnokság” 
nevű csapat  – csák Dominik, 
Szabó Barnabás és Varga Márk – 
a negyedik helyet szerezte meg. A 
diákok táblagépeket, és más esz-
közöket kaptak, a „vikingek”-nek 
a concorde Zrt. betekintést nyújt a 
napi munkába. Gratulálunk!  
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Ötszáznegyven nap, amelytől más lett a világ
(Mozaikdarabok Ritter Anna életéből)

Amikor átvette a borítékot, nem 
hitt a szemének. Először arra 
gondolt, hogy nem is ő az, aki-
nek szól a küldemény. Többször, 
lassan, szinte betűzve olvasta 
újra a gépelt sorokat: „Ritter 
Anna úrhölgynek.” „Úrhölgy” – 
motyogta magában. A levelet a 
konyhaasztalra fektette, és várt, 
csak később merte felbontani:
„Az Országgyűlés határozatainak 
szellemében a Magyar Köztársaság 
Kormánya is megköveti Önt és hoz-
zátartozóit a személyes szabadsá-
got korlátozó jogtalan sérelmeket 
okozó intézkedések miatt.” Ezerki-
lencszázkilencvenegy szeptemberét 
írtuk ekkor. Ez volt az a pillanat, 
amikor már elhitte, valóban be-
szélhet arról a titokról, amelyet 
oly régóta világgá szeretett vol-
na kiáltani. ritter Anna (a képen) 
mindig is mélyen hallgatott, még a 
gyermekei sem ismerték annak az 
ötszáznegyven napnak a történetét, 
amelytől – számára mindenképpen 
– „más lett a világ”!.

Lassan ébredő bátorságát csak ak-
kor szedte össze igazán, amikor két 
évvel később, újabb borítékot ho-
zott a posta: „Kárpótlási ügyében 
Göncz árpád köztársasági elnök 
úrhoz írott panaszos levelét megér-
téssel olvastuk.” 
Lánya – Kollár Márta – úgy nőtt fel, 
hogy csak sejtette: édesanyja titkot 
hordoz magában. Később megtud-
ta, hogy 1945 januárjában elhur-
colták a Szovjetunióba, 1946. júni-
us 30-án hagyhatta el a tábort.  
Márta nem tud megnyugodni még 

ma sem. Szeme, miközben felidézi 
édesanyja szavait, többször könny-
be lábad:
 – Most, hogy már lehet erről be-
szélni, megkönnyebbültem, azt sze-
retném, ha minél többen olvasnák, 
micsoda igazságtalanság történt, 
és hogy mennyit szenvedett édes-
anyám. 
A felidézett részletekből csak ne-
hezen, töredékesen állt össze ritter 
Anna tragédiája: 
„Nem is olyan régen, 1945 elején 
egy húszéves ifjú lány, a majda-
ni édesanyám, lépett ki a főváros 
nyolcadik kerületi polgárházának 
kapuján. Nem tudom a címet, ő 
sem emlékezett rá, csak arra, hogy 
villamossal jártak a vásárcsarnok-
ba. Egy magas, belvárosi házban 
szolgált Schwarczéknál, ahol szá-
mos vendég, különböző követségek 
dolgozói is megfordultak. A háború 
miatt, mint sok más család, a többi 
lakóval együtt gyakran szorultak 
le a pincébe. Amikor az oroszok 
elfoglalták a várost, édesanyám is 
ott kuporgott a többiekkel a vizes 
pincefal tövében. Szemtanúja volt, 
amikor a katonák ott, mindenki 
szeme láttára erőszakoltak meg két 
apácát, akik a védelmére keltek. 
Az oroszok harmadik bevonulá-
sa után történt, hogy – minden 
eshetőségre számítva – asszonya 
utasítására megdagasztott kétsza-
kajtónyi kenyérnekvalót. reggel 
azokkal indult útnak a pékhez, 
hogy megsüttesse. Még szinte be 
sem csukódott utána a kapu, nagy 
tömeget látott az utcán, és egy lö-
kést érzett. Az egyik kenyértészta 
jobbra, a másik balra pottyant a 
földre. Egy pillanat múlva a hosz-
szú tömött sorban találta magát, 
amelybe másokkal együtt az egyik 
orosz katona taszította. Megpróbált 
tiltakozni, de csak annyit ért el, 
hogy az egyenruhás nagy kegyesen 
visszakísérte a házba, hogy magá-
hoz vehesse néhány holmiját. Még 
elköszönt a háziaktól, és indult az 
ismeretlenbe. Hogy hová vezetett 
az útjuk, máig sem tudjuk. Hetven-
nyolcvan embert zsúfoltak egy-egy 
vagonba. Nem volt takaró, nem 
volt semmi, amire lepihenhettek 

volna, csak a priccs, ahol néhány 
szerencsés tudott magának helyet 
foglalni. Édesanyám úgy mesélte, 
hogy mire megérkeztek, a zsúfolt 
vagonban már csak tizenöten ma-
radtak életben. A hosszú szerelvény 
útját a töltés melletti, a száguldó 
vonatból kilökött holttestek jelez-
ték. Édesanyámat a megérkezésük 
után lekopaszították, fertőtlenítet-
ték. Nehéz munkát végzett, akár 
a többiek. Férfi, nő: a kőfejtő rabja 
lett.” 
(A történet el-elakadt. Márta gyak-
ran törölgette a szemét.)
A titokról lassan – leginkább az is-
merősök között –, de fellebbent a 
fátyol: Naponta kétszer kaptak ká-
posztalevest. Napi tíz órát dolgoz-
tak, vagy többet, ha elmaradtak a 
munkával. Kaptak facipőt, kapcát, 
télre pufajkát. A barakkok őreit 
is közülük választották. A nehéz 
munka, a nem kielégítő étkezés, az 
egészségtelen körülmények miatt 
kitört a vérhas járvány. Hasmenés, 
hasi fájdalmak, láz… Nem volt rit-
ka a napi négy-öt halott. A csontra 
soványodott Annát a fehér köpe-
nyes orvos – vagy felcser – beteg-
nek nyilvánította. A szerencséseket, 
akik nem gyógyultak meg, de nem 
is haltak meg, újra megvizsgálták. 
Anna háromszor is bizottság előtt 
állt, amire kimondták: „A legköze-
lebbi transzporttal távozhat.” 
A tehervagonok ezúttal hazafelé 
zötykölődtek, és ezúttal volt szalma 
a padozaton. átszállás nélkül haladt 
a vonat Budapestig. Autóval szállí-
tották a kórházba, már nagyon le 
volt gyengülve, de megmenekült! 
Megkapta az elbocsátó igazolást 
és a nyomatékos útmutatást, hogy 
senkinek ne beszéljen arról, hol 
volt.
Visszatért Kőszegre. A Posztógyár-
ban helyezkedett el, és takarítani, 
éjjel mosni járt. Megszületett a 
kislánya, Márta. Boldog volt, míg-
nem…
1956 nyarán két áVH-s zörgette 
fel. Arról faggatták, hogy mi tör-
tént vele a Szovjetunióban. Anna 
mindent elmondott úgy, ahogyan 
megélte. Aggodalma akkor vált 
félelemmé, amikor az egyikük az 

elbocsátó igazolását darabokra 
tépte és elégette. Feldúlták a laká-
sát, minden maradék iratát elvették 
tőle, majd „kedvesen” beinvitálták 
a rendőrségre. Az ártatlan asszonyt 
órákon keresztül verték, mert nem 
vallotta be „őszintén”, miért volt a 
Szovjetunióban. Az igazság a bru-
tális akarnokok számára nem volt 
kielégítő. 
Anna nem értette, hogyan találtak 
rá. Senkinek sem beszélt, hiszen 
nem akart visszakerülni a kőbá-
nyába. Vallatóinak nem tudott 
mást mondani, mint ami történt. 
Ennek pedig ára volt. Hazaenged-
ték ugyan, de másnap úja bevitték, 
aztán megint és megint. Volt, hogy 
a munkahelyéről rángatták el. Egy 
hónapon át verték. Előfordult, hogy 
úgy kapta a hatalmas ütést, hogy a 
hatéves gyermeke, aki vele volt, a 
földre zuhant.
ritter Anna nyomorúságának 
az vetett véget, hogy a „minden 
mindegy” elkeseredettségével le-
velet írt a győri katonai ügyészség-
nek. Azután nem keresték többet. 
Évek múltak munkával, csendben 
és főként feltűnés nélkül.
Kislánya, Márta, ma már nyugdíjas. 
Nincs benne gyűlölet, csak elke-
seredettség. Minden alkalommal, 
amikor felidézi édesanyja életútját, 
mintha magáról beszélne. Mélyen 
az emlékezetébe vésődött a törté-
net és a verőember neve. 
ritter Anna 1990. május 1-jétől 
– visszamenőleg – az „540 nap 
= 1 év 175 nap” kárpótlásaként 
500, majd 1991 januárjától 750 
forint havi nyugdíjemelésre vált 
jogosulttá. Ötszáznegyven napot 
töltött fogságban, de sokkal többet 
félelemben, a hatalom, az igazság-
talanság, a szerencsétlenség börtö-
nében.
A múlt felidézése közben előkerül 
az asszony arcképe. Szelíd moso-
lyában, szemeiben egy fél évszázad 
kitörölhetetlen történelme csillog. 
A lélek tükrében ott látszik a fáj-
dalom, de ott bújik az unokákban 
meglelt valódi kárpótlást nyújtó 
éltető öröm is! 

Kollár Márta emlékei alapján 
írta: Tóthárpád Ferenc
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Könyvtári hírek
Szövegtárgy készítésére hirdet pályázatot a könyvtár általános- és kö-
zépiskolás diákoknak. A pályázóknak egy szabadon választott irodalmi 
alkotáshoz kapcsolódó tárgyat kell alkotniuk és azt benyújtani március 
31-ig. A pályamunkákból kiállítás készül és a legjobb alkotások készítőit 
díjazzák. 
Május 9-én Versmondó verseny zajlik majd az intézményben a családi 
szeretet verseiből. A jelentkező általános iskolás tanulók három kategó-
riában (1-3., 4-6. és 7-8. osztályosok) mérik majd össze felkészültségüket 
egy szabadon választott vers elmondásával. Az első három helyezett minden 
kategóriában könyvjutalomban  részesül. Jelentkezési határidő: április 
20. Az Unaloműző 4. számának megfejtési határideje április 16. 
reNdezVéNy: 
Március 17. (csütörtök) 17.00 óra: olvasókör. Elolvasandó Kosztolá-
nyi Dezső Aranysárkány című regénye.
Március 18. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Téma: Peter S. Beagle 
Az utolsó egyszarvú című könyve.
Március 23. (szerda) 14.00 óra: Tavaszi tarisznya. Húsvétváró barká-
csolás verssel, mesével és zenével.
Március 30. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház a gyermek-
részlegben piciknek (1éves korig), 10.30-tól a nagyobbaknak.
Március 31. (csütörtök) 12.00 óra: Író-olvasó találkozó Balázs Ág-
nessel.
Április 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kötő-
klub (a 2. emeleten)

Programajánló
Március 16.  13.30 Bartók és a fából faragott királyfi – gyerek-

előadás, Jurisics-vár lovagterem
Március 17. 15.00 szent Márton nyomában kiállítás megnyitó
Március 19.  7.00-12.00 Megjöttek a madarak! Tavaszi madár-

megfigyelő program az Abért-tónál
Március 19.  17.00 Zeneiskolai Családi Hangverseny, Jurisics-

vár lovagterem
Március 21.  18.00 Pál apostol – dalok Pál levelei szerint, 

Evangélikus Templom
Március 22.  10.00; 13.30 Százlábú palacsinta – Hangolda Mű-

hely – gyerekszínházi bérlet, Jurisics-vár lovagterem
Március 23.  11.00 Munkaszolgálatos megemlékezés az em-

lékhelyen
Április 1. Kőszegi Vonósok koncertje, Jurisics-vár lovagterem
Április 2. Kubát Hugó ÉDK és Emléktúra, Kőszegi-hegység
Április 8–9. Natúrpark vetélkedő, KÖSZHáZ
Április 9.  11.00 Mazsola és tádé – gyerekszínházi előadás, 

Jurisics-vár lovagterem
Április 9.  Bráder Tamás Gusztáv és Bráder Tamás Festmény és 

számítógépes grafika kiállítás, Hotel Írottkő (csók 
István Művészegyesület)

Április 9. Dumaszínház – Bödőcs Tibor és Hajdú Balázs, 
Jurisics-vár lovagterem 

Április 11.  Költészet Napja – cirákulum koncert, Jurisics-vár
Április 15. Vas Megyei Borverseny, Jurisics-vár 
Április 16. 8. Szőlő és Klíma Konferencia, Európa Ház

első század legeredményesebb té-
rítője volt. Élete utolsó 16 eszten-
dejéből 13 levelet ismerünk, köz-
tük a legfontosabbnak tartott – A 
rómaiakhoz –, amelyben elsőként 
dolgozza ki a keresztény egyház 
csaknem teljes dogmarendszerét. 
Sumonyi Zoltán ebből a hatalmas 
életműből tizenkét verset írt, a ze-
nét Gryllus Dániel szerezte. A Pál 
apostol című hangversenyt 1991-
ben mutatták be a kőbányai evan-
gélikus templom alagsori termében 
Halmos Bélával. Az első nagyobb 
bemutató a Zeneakadémia nagy-
termében volt.

Koncertturné
„Pál apostol – dalok Pál levelei sze-
rint” című koncertturné egyik állomá-
sa lesz március 21-én, hétfőn 18.00 
órakor az Evangélikus Templomban, 
Kőszeg Város Önkormányzata és az 
Evangélikus Egyházközség támo-
gatásával. Jegyek a Jurisics-várban 
vásárolhatók elővételben. Közremű-
ködik: Szirtes Edina Mókus, illetve 
Ferenczi György és a rackajam.
Pál, aki Jézus kereszthalála után 
néhány évvel keresztényüldözőből 
lett kereszténnyé és apostollá, az 

szent Márton nyomában. A kiállításon az ókori turista szemével te-
kinthetjük meg a római Birodalom azon városait, ahol Szent Márton 
járt. A tárlat az életút 12 állomását mutatja be képekben, kétnyel-
vű feliratokkal. Szent Márton az Európa-szerte ismert és tisztelt szent 
1700 évvel ezelőtt született Savaria városában. Példaértékű életének 
megismerése és széles körben való megismertetése, elfogadása mind-
annyiunk számára fontos feladat. Szent Márton „utazása” küldetésének 
beteljesítése volt, segítő cselekvése és missziós tevékenysége Európa 
több országát kapcsolja össze. 

ZARKA gipszkarton Építkezik? Felújít?

A belsőépítészeti munkákat is bízza
szakemberekre! Teljes körű szolgáltatás

a gipszkarton-építésben.

Telefon: +36 70 500 3400
E-mail: zarka.laszlo@gmail.com

Meghívó
A Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház szeretettel meghívja 
az érdeklődőket. 2016. március 
17-én 15.00 órára a Jurisics-vár lo-
vagtermébe a szent Márton nyo-
mában című kiállítás megnyitójá-
ra. A kiállítást megnyitja: Horváth 
József pápai prelátus. Köszöntőt 

mond: Básthy Béla Kőszeg alpol-
gármestere. A kiállítást bemutatja: 
Szommer Ildikó irodavezető – Szent 
Márton Programiroda. Közreműkö-
dik: a Jézus Szíve-templom Egyházi 
Énekkara. A kiállítás megnyitó előtt 
és után a Szent Márton roadshow 
várja az érdeklődőket.
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
április 17-ig.

Felhívás
VAs MeGyeI bOrVerseNy
A részvétel feltételei: 3 db lezárt 7 vagy 7,5 dl-es, 
felirat és jelzés nélküli, szabványos üveg bor leadása, 
mely Vas megyei termőhelyről származik, az alábbi adatok közlésével a 
nevezéskor: a borfajta neve; (vegyes, illetve cuvée borok esetén annak 
összetevői); termőhelye; termett mennyiség; évjárat; a tulajdonos 
neve, pontos lakcíme (irányítószám, város, utca, házszám).
A 2015-ös borok mellett az óborokat is várjuk, és külön díjazzuk!
Címkével, jelzéssel ellátott palackokat nem áll módunkban elfo-
gadni! Kérjük, a dugót se jelöljék meg! 
Nevezési díj: 2500 Ft/minta
A borverseny nevezéseit, a mintákat 2016. április 11-én 13 és 17 óra 
között, és április 12-én 10 és 16 óra között a Művelődési Központban 
(Jurisics-vár külső udvara) kérjük leadni!

Szervezőbizottság
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Ketten Lillehammerből
Magyarország egyetlen síugró szak-
osztálya Kőszegen működik. Sajnos 
itt az Alpokalján sem bővelkedünk 
havas égi áldásban, de ez nem jelent 
akadályt a felkészülésben. A kenyér-
hegyi műanyagpálya egész évben 
biztosítja az edzési lehetőséget. 
A kőszegi síugrók egyik büszke-
sége – 1999-ben Szombathelyen 
született – Vörös Virág. A Béri Ba-
log ádám általános Iskola után 
választotta a Jurisich Miklós Gim-
náziumot. A fiatal lány a kőszegi sí-
sportot is képviselte a II. Téli Ifjúsá-
gi Olimpián, Norvégiában. Az idei 
helyszín Lillehammer volt csakúgy, 
mint 1994-ben.
– Mindig is szerettem sportolni, 
amit szüleim is szorgalmaztak.  
Atletizáltam, kosaraztam, teni-
szeztem, a síugrás tetszett meg a 
legjobban. Már hat éve, 11 éves 
korom óta sportolok síugróként – 
nyilatkozta. 

Az eredmények igazolták, hogy jól 
választott a kőszegi sportoló, ami-
kor a síugrás mellett kötelezte el 
magát. Korosztályában nemcsak 
Kőszegen, de Magyarországon is az 
egyedüli versenyképes síugró. „De 
van utánpótlás bőven” – mondta.  
Már bejárta a médiát a felvétel, 
amely azt mutatja, hogy Vörös Virág 
volt, aki a magyar zászlót vihette 
a lillehammeri megnyitóünnepsé-
gen. Így vall erről: „Nagyon nagy 
élmény volt és sok tapasztalatot 

szereztem. Tudom, hogy miben kell 
javítanom, és azon fogok dolgozni a 
jövőben”. Elkövetkező kiemelkedő 
céljai közé tartozik, hogy 2018-ban 
kijusson a következő téli olimpiára 
Pyeongchangba. 
A sport sok időt követel, és a gim-
náziumban is helyt kell állni. Virág-
nak a jövőről még nincs konkrét el-
képzelése, azt azonban leszögezte: 
„Ameddig lehet én síugrani fogok!” 
Az ugrócsapat tagja volt Molnár 
Kristóf is. A kőszegi fiatalember az 
Evangélikus Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi, Informatikai Szakkép-
ző Iskola diákja. (A képen Molnár 
Kristóf és edzője, Molnár László.)
A tizenöt éves fiú a szakácsmester-
ség fortélyait tanulja, szabadide-
jében pedig a síugrás foglalja el a 
főhelyet. Lillehammeri élményei 
között említette: „Szép hely, kedves 
emberek fogadtak bennünket. Jó 
csapat állt össze, élményekkel teli 
két hetünk volt. A hivatalos edzésen 
és versenyen nagyon jó érzés volt a 
világ korosztályos legjobbjai között 

lenni. Büszke és hálás vagyok, hogy 
ott lehettem az olimpián. Köszönöm 
mindenkinek, aki ebben segített! ”
Kristóf a jövőbeli terveiről elmond-
ta, hogy sajnos egészségügyi prob-
lémája miatt – veseműtét vár rá – a 
sportot nem tudja folytatni. Főként 
a szakmájára szeretne összpontosí-
tani, de a fittségi sportot továbbra 
sem hanyagolja el.

tóthárpád Ferenc

Színekbe rejtett szeretet
Új szín jelent meg a képzőművészet 
hazai „kék egén”. A Kőszegi Művé-
szeti Egyesület évnyitó rendezvé-
nyén rónaszéki Linda 
keretbe zárt álmaival 
ismerkedhetett meg a 
közönség.   
A Jurisics-vár földszinti 
két kiállítótermébe kí-
váncsiságot csalogató 
melegséget, szeretetet 
hozott a figyelemfel-
keltő, gyűjteményes 
összeállítás. 
A belépő látogató 

először a témák (csendéletek, táj-
képek, könyvillusztrációk) és stílu-
sok váltakozásával szembesül. To-

vábbhaladva tárul 
elénk az a kerek 
mesevilág, amely-
ben, ha nem is 
minden, de szinte 
minden „pici”, vi-
szont – bár magán 
viseli a keresgélés 
attitűdjeit – ma-
gáénak mondhatja 
a kiforrott stílus és 
közlésmód művé-

szi jegyeit. „Köldökgombok”, „na-
gyítós dolgok”, felhők és vízi vá-
rosok papírra álmodott akvarelljei 
vonzzák magukhoz a tekintetet. 
Mint ahogyan Zalán Tibor szellemes 
megnyitóbeszédében elhangzott, 
rónaszéki Linda képeire leginkább 
a szimbolizmus és a szürrealizmus 
jegyei jellemzőek: álom, mese, 
álomfölöttiség, valóságon túliság. 
„Mindenbe a mesét látja bele, talán 
még az álomba is” – fogalmazta 
meg az író, aki különbözőségük el-
lenére, Marc chagallhoz érzi legin-
kább hasonlónak a kőszegi alkotót. 
De kell-e a hasonlítgatás? róna-
széki Linda akvarelljei költészetként 

definiálható műalkotások. Lehelet-
szerű megfogalmazásai szinte kí-
vánják a verset, melyeknek egyen-
rangú társa lehet jó néhány „mini-
atűrje”. A kitűnő képek jól kitalált 
címekkel társulnak, mint például a 
Vízen álmodók, az Ezüstös suhanás, 
a Felhőlány esernyővel, vagy az ál-
mában lebegő felhő… 
Nem kell a tavaszi felhőket keresni-
ük, elég, ha megtekintik a kiállítást, 
amely március végéig látható a 
Jurisics-vár belső udvarának föld-
szinti termeiben. Ott megláthatják: 
Új szín jelent meg a képzőművészet 
hazai „kék egén”.

tóthárpád F.

vábbhaladva tárul 
elénk az a kerek 
mesevilág, amely-
ben, ha nem is 
minden, de szinte 
minden „pici”, vi-
szont – bár magán 
viseli a keresgélés 
attitűdjeit – ma-
gáénak mondhatja 
a kiforrott stílus és 
közlésmód művé-

Ismét siker
A március mozgalmasan kezdődött 
a Dance Jam táncosai számára. A 
Művészeti Szemlén (március 4-én) 
hét versenyszámmal indultak. A 
vastaps arra utalt, hogy az idei ko-
reográfiák is sikeresek. A gyönyörű 
ruhákban előadott, magas technikai 
színvonalú táncokról elismeréssel 
szólt  Bódis-Nagy Katinka zsűritag. 
A Dance Jam művészeti vezetője, 
Földesiné Németh csilla szerint a 
sokéves munka ismét sikert hozott 
a táncosoknak. 

Március 6-án reggel indultak a 
Modern Táncsportok Magyarországi 
Szövetsége által rendezett verseny-
re. Erős társakkal – művészeti isko-
lák, nagy táncegyüttesek – mérték 
össze tudásukat. Az estébe nyúló, iz-
galmakkal teli nap sikerrel zárult. A 
„Szürke képzetek” című koreográfia 
első helyezést ért el. A Hanák re-
beka és Galambos Eliza által táncolt 
„Szelek szárnyán” második lett és 
„Pipacsok virulnak bársony szirma-
ikkal” című tánc is a második helyen 
végzett. De talán az eredményeknél 
fontosabb az a dicséret, amit a lá-
nyok kaptak a szakemberektől.
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Jótékony bunyósok
Február 19-én rendezte a Fitt-boksz 
ÖE a VII. Nyugat rádió-Jurisics Kupa 
Jótékonysági Bokszgálát. Bevételé-
ből a Kőszegi Beteg Gyermekekért-
Myrtill Alapítványt támogatták. A 
nézők, edzők, bírók az idei rendez-
vényen Varga ramóna gyógykeze-
lésére gyűjtöttek. 190 ezer forinttal 
és ajándékokkal segítették a leány 
gyógyulását.
A gálát régiós pofonparti nyitotta, 
majd szlovák-magyar női és oszt-
rák-magyar férfi csapat találkozót 

izgulhatott végig a nagyérdemű. A külföldi versenyzők körében is nép-
szerű versenyen 108-an mérlegeltek, de a programba végül „csak” 48 
pár fért be. A Balog iskola tornacsarnokát megtöltő közönség színvonalas 
bokszot, szikrázó összecsapásokat láthatott. A küzdelmek hevességét jelzi, 
hogy 15 párharc fejeződött be idő előtt, technikai KO-val. A pofonpartin 
hazai és nemzetközi ellenfelek ellen mérhették fel tudásukat, formájukat 
a nevezők, 10 évestől a felnőtt korosztályig. A női találkozó mind a hat 
mérkőzését a magyar öklözők nyerték technikás, harcos boksszal. A férfiak 
viadala az utánpótlás korúaknál a vendég osztrákok, a felnőtteknél a ma-
gyarok sikereit hozta. A végeredmény 6:6-os döntetlen lett. Az udvarias 
házigazdák jóvoltából a győzelmi trófeát az osztrákok tehetik vitrinjükbe. 
A verseny különdíjait Andrej csemez (Szlovákia) és a meccsét az első me-
netben lezáró Hámori ádám (Fitt-boksz) kapta.

Varsányi áron edző, főszervező nyilatkozott a gáláról és a versenyzők tel-
jesítményéről: Jól sikerült a rendezvény. A közönség élvezte a remekül 
felkészített versenyzők mérkőzéseit. Saját versenyzőim közül a lányokkal 
maradéktalanul elégedett vagyok. Nagy fölénnyel nyerték mérkőzéseiket. 
A fiúk is jól bokszoltak, de egy teljesítményüket nézve egy kis hiányér-
zetem maradt. Minden segítőnek, támogatónak köszönöm a rendezvény 
sikeréhez való hozzájárulást. Jó volt látni az összefogást. (Fotó: Ohr Tibor)
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Február 19-én rendezte a Fitt-boksz 
ÖE a VII. Nyugat rádió-Jurisics Kupa 
Jótékonysági Bokszgálát. Bevételé-
ből a Kőszegi Beteg Gyermekekért-
Myrtill Alapítványt támogatták. A 
nézők, edzők, bírók az idei rendez-
vényen Varga ramóna gyógykeze-
lésére gyűjtöttek. 190 ezer forinttal 
és ajándékokkal segítették a leány 
gyógyulását.
A gálát régiós pofonparti nyitotta, 
majd szlovák-magyar női és oszt-
rák-magyar férfi csapat találkozót 

Labdarúgás: Súlyos vereség
Március 6-án elrajtolt a labdarúgó megyei első osztály tavaszi szezonja. A 
Kőszegi Labdarúgó club első mérkőzése rosszul sikerült. A sok fiatallal felál-
ló Kőszeg nem tudta megnehezíteni a rábapaty győzelmét és hazai pályán, 
súlyos vereséget szenvedett. A csapat az Egyházasrádóc és a Lukácsháza 
egymás elleni pontszerzése miatt az utolsó helyre esett vissza.

eredmény: Kőszegi Lc-rábapatyi KSK 0:5 (0:2)

A megyei III-ad osztályban a Kőszegfalva fordulatos mérkőzésen, hazai 
pályán 3:2-re legyőzte a tabellán közvetlenül előtt álló Sorkifaludot. A 
megszerzett három ponttal a két csapat helyet cserélt a táblázaton.

eredmény: Kőszegfalvi SE-Sorkifalud Gy. SK 3:2 (1:1), góllövők: Pongrácz 
(2), Slankovits.

Teke: A mezőny végén az NB I-esek
Két vereség a KSE legutóbbi termése. Mivel a korábbi sereghajtó Lauf-B 
TK kétszer is döntetlent játszott, pontszámban utolérte őket. (Egyik pont-
jukat a pillanatnyi ezüstérmes ellen érték el.) A kőszegiek jól teljesítettek, 
de sajnos a tisztes helytállásért sajnos nem járt pont. reméljük a hátralévő 
öt fordulóban az egységes csapatjáték meghozza a bennmaradáshoz szük-
séges eredményeket. Az ifi továbbra is tartja jó formáját, a Herend ellen 
fontos rangadón gyűjtötte be a két bajnoki pontot. A 2-4. helyen azonos 
pontszámmal állnak a herendiekkel és az Elekthermex Vasassal. A második 
csapat, a megyeiben két szép sikerrel a középmezőny elejére küzdötte fel 
magát. A pillanatnyi dobogó három egységnyire van.

eredmény: (vastagítva a pontszerzők, dőlt betűvel fél pont) NB I-Nyugat Kő-
szegi SE-Balogunyom TK 2,5:5,5 (10:14, 3128:3181), Gugcsó 504, Bagi 
522, Sárközi 507, Szegedi J. 531, Polgár 526, Kozmor 538, Herend VTK-
Kőszegi SE 6,5:1,5 (16:8, 3370:3205), Bagi 565, Gugcsó/Szegedi Sz. 528, 
Horváth 530, Sárközi/Polgár 515, Kozmor 560, Szegedi J. 507. Ifi: Kősze-
gi SE-Balogunyom TK 4:0 (5:3, 983:924), Herend VTK-Kőszegi SE 0:4 (1:7, 
1026:1120), Megyei: Kőszegi SE II.-Thermalpark Szentgotthárd VSE II. 6:2 
(8,5:3,5, 2454:2335), Kőszegi SE II. 7:1 (9,5:2,5, 2406:2302).

Kosárlabda: egy (győzelem) maradt
A megyei kosárlabda bajnokságban (Szombathely Város és Városkörnyék) 
nem jött be az új lebonyolítási forma a KSE csapatának. csoportjukban, 
sajnos a nyerhető meccseket is elbukták. Az első szakasz záró fordulójában 
a Viktória Bútorház ellen sem sikerült győzniük. A „B” csoportban az első 
három helyezett kiemelkedett ugyan, de a többi négy csapat közel azonos 
játékerőt képviselt. Az elszalasztott lehetőségek miatt a sor végére kerül-
tek. A bajnokságot az alsó házban folytatják. A sorrend a másik csoport 
5-7. helyezettje elleni, oda-vissza mérkőzésekkel alakul ki.

eredmény: Kőszegi SE-Viktória Bútorház 59:72 (14:16, 22:19, 10:18, 13:19)

Városi amatőr teke
ugyanaz a hét csapat küzdött meg hétről hétre a városi amatőr csapatbaj-
nokságban, mint az előző évben. A hét csapat négyszer mérkőzött meg egy-
mással. A tavalyi ötödik „Örökké Buli” nagyot ugrott előre: egyetlen ponttal 
ugyan, de megelőzte az előző két év bajnokát, a „Gazemberek!!!”-et, akiknek 
a második hellyel kellett beérniük. A bajnokság során 230845 bábu dőlt el.

sorrend: 1. Örökké Buli 35 pont, 2. Gazemberek!!! 34 pont, 3. cimborák 
27 pont, 4. Zöld Sasok 27 pont, 5. Sport Pub 23 pont, 6. Junior 20 pont, 7. 
Hamutiprók 

A bajnokságot hagyományosan záró 24-ek versenyét összekötötték egy 120 
dobásos verseny-
nyel, ahol minden 
amatőr és igazolt 
tekéző indulha-
tott. Három kate-
góriában (24-ek 
bajnoksága a vá-
rosi cSB legjobb-
jainak, igazoltak, 
amatőrök)

A legjobbak: 24-ek bajnoksága 1. Galambos István (junior) 536 fa, 2. 
Schwahofer László (cimborák) 520 fa, 3. Nádor Zsolt (Gazemberek) 509 fa, 
legjobb taroló: Szabó János (Gazemberek), Legjobb teliző: Pesti György (Gaz-
emberek). Igazoltak 1. Sárközi Zoltán 546 fa, 2. Bagi Imre 541 fa, 3. Polgár 
Károly 536 fa. Amatőrök: 1. Kozmor Zsolt (Örökké Buli) 517fa, 2. Silye Milán 
(Sport Pub) 470 fa, 3. Nádor Dávid (Gazemberek) 452 fa. (14 évével ő volt az 
amatőr bajnokság legfiatalabb játékosa)

dobásos verseny-

jainak, igazoltak, 
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Ifjúsági Téli Olimpia
2016. február 12–21. között Norvégiában, 
Lillehammerben rendezték a II. Téli Ifjúsági 
Olimpiai Játékokat. Az olimpián 15 ország 1100 
sportolója indult 15 sportág 70 versenyszámá-
ban. Két kőszegi síugró is részese lehetett a nagy 
eseménynek. Vörös Virág a Jurisich gimnázium, 
Molnár Kristóf az Evangélikus szakközépiskola 
tanulója. Vörös Virágot érte a megtisztelés, hogy 
a megnyitón a magyar olimpiai csapat zászló-
vivője lehetett. A legjobbak küzdelmébe nem 
tudtak beleszólni, de a verseny során a hivatalos 
edzéseken, a bemelegítő ugrás során és a ver-
senyen is egyenletesen teljesítettek. Vörös Virág 
két 62,5 méteres ugrással 13. helyezést, Molnár 
Kristóf 53,0 és 63,0 méteres ugrásokkal 19. he-
lyezést ért el. Írásunkat a két sportolóról a lap 
29. oldalán olvashatják.

eredmények: Felnőtt OB (Bp. 02.20) 400 m 
5. Jagodics Dennis 49,57, 4x400 2. HVSE (tag-
jaként Jagodics Dennis) 3:14,99, hármasugrás 
6. Bartalos Dávid 14,20, 60 gát 7. Kiricsi Berill 
9,19 (Ef. 19,14). Ifjúsági OB (Bp. 02.27.) 400 
m 1. Jagodics Dennis (49,92), 5. Sárközi Domini 
52,28, 200 m 6. Sárközi Dominik 23,69-

Az uFc-ből csóri ádám (u9) és csík áron (u11) 
korcsoportja legjobb kapusa különdíjat kapta. 
Abért Márk a nagyoknál a legjobb játékos címet 
érdemelte ki. A legjobb hazai játékosok Németh 
Bence, Gácsi Marcell, Balogh Krisztofer, és La-
kihegyi Patrik. A díjakat Terplán Zoltán önkor-
mányzati képviselő, Virág János Lukácsháza pol-
gármestere és az uFc vezetői (Kondics Sándor, 
Lévai árpád), adták át.

Birkózó szezonkezdet

Zalaegerszegen az egyéni és csapat Területi 
Kötöttfogású Bajnokságon kezdte meg a ver-
senyszezont a KSE birkózó szakosztálya. Három 
korcsoportban 190 versenyző lépett szőnyegre. 
Megyénket a kőszegiek mellett a bükiek, sár-
váriak, körmendiek és a Haladás képviselte. A 
KSE Francsics Erik (serdülő 69 kg) bajnoki címe 
mellett két ezüst és három bronzérmet gyűjtött. 
Több év után újra neveztek a csapatbajnokság-
ba is. A serdülő csapat 8. helyen zárt.

Kőszegi érmesek: Serdülő 69 kg 1. Francsics 
Erik, 3. Kovács Gergő, Diák II. 42 kg 2. Pontyos 
Boglárka, Diák I. 42 kg 3. Jakab Nimród, 50 kg 2. 
Pontyos Gábor, 76 kg 3. Fábián Kristóf.

Kőszegen a Sakura Kupa
Kőszeg volt a házigazdája a XVI. Karate Sakura 
Kupának. A sokéves hagyományú verseny kiváló 
felkészülési lehetőséget biztosított a Budoka SE 
fiataljainak a március 12-ei országos döntőre. 
144 fiatal lépett tatamira. Az éremgyűjtésből a 
kőszegiek szépen kivették részüket: Nyolc arany, 
hat ezüst, hat bronz a kollekciójuk. Az egyéni kata 
(formagyakorlat) és kumite (küzdelem) mellett, 
csoportos katában és szivacs kumitében hirdet-
tek győzteseket. Ez utóbbi egy játékos küzdelem 
az igazi kumite előkészítésére. A versenyzők fel-
vesznek a karate ruhára egy mellényt, kezükben 
szivacs kockát tartanak (a kockán tépőzár van, 
hogy tapadjon). cél hogy az ellenfél mellényére 
vagy a hátára karate technikához hasonló moz-
dulattal feltegyék a kockát. A fennragadt kocká-
ért pont jár. A küzdelem meghatározott pontszám 
eléréséig vagy a küzdőidő lejártáig tart.

Kőszegi érmesek: Pál Alexandra (2 arany, 1 ezüst), 
Tujfel ádám (2 arany) Tamás Bogi (1 arany, 1 ezüst), 
Kondics Kartal, (1 arany, 1 bronz), Győző Bálint (1 
arany, 1 bronz), Papp áron (1 arany), Számpli Kata, 
Horváth Dávid, Nemes Milán, Bruckner Olivér (1-1 
ezüst), Toplak Bálint (2 bronz), Stejer-Nagy Olivér, 
Gombkötő Zsolt (1-1 bronz).

EB aranyos gimnazista
Bende Bence a Jurisich gimnázium diákja, a 
Haladás párbajtőrvívója a magyar válogatott 
tagjaként csapat aranyat szerzett az Újvidéki 
Kadet Európa Bajnokságon. Egyéniben a 110 
fős mezőnyben a legjobb 32-ig jutott, ahol a ké-
sőbbi győztes (Stanislav Galper ISr) búcsúztatta 
szoros mérkőzésen, 15:13-mal.

Úszás: Nádasdy József sikere
Február 27-én első alkalommal adott otthont 
Debrecen a Szervátültetettek Országos Sportnap-
jának. Az úszóknál különösen nagy volt a tét, hisz 
a verseny egyben válogató is volt a finnországi 
Európa Játékokra. Nádasdy József (Pipa) nagy lé-
pést tett előre, hogy az utazók között lehessen: Az 
összesített pontérték alapján első helyezést ért el.

Atlétika: Fedettpályás OB-k
A felnőtt és ifjúsági Fedettpályás Magyar Bajnok-
ságok eredménylistáját böngészve több kőszegi 
névre is bukkantunk. Igaz, jelenleg valameny-
nyien a Haladás VSE sportolói, de olvasóinkat 
bizonnyal érdekli, hogyan szerepeltek sportáguk 
legjobbjai között. A legkiemelkedőbb eredmé-
nyeket Jagodics Dennis érte el, aki a felnőtteknél 
a Haladás 4x400-as váltójában ezüst, az ifjúsá-
giaknál 400 egyéniben aranyérmes lett.

DIÁKSPORT
Körzeti terematlétika
A Balog iskola rendezte meg a 2015-16-os tan-
év körzeti terematlétika bajnokságát. A hagyo-
mányok szerint az alsó tagozatosok sprintben 
és többkörös futásban mérték össze tudásukat. 
A felsősök még ötösugrásban, tömöttlabda lö-
késben és magasugrásban is versenghettek. 
Izgalmas, jó versenyeket hozott a március 3-ai 
délután.  A 28 aranyéremből 17-et a házigazdák 
szereztek meg. A Bersek iskola 6, a dr. Tolnay 4, 
az árpád-házi 1 győzelmet aratott. A fiúknál Né-
meth Márk (Balog) mindhárom versenyszámá-
ban győzött. A lányok között Hankó Annamária 
(Balog) Lakotár Hanna (Bersek) és Decsi Dorka 
(Balog) duplázott, s állhatott kétszer a győzelmi 
dobogó tetejére. A legjobbak március 19-én a 
megyei döntőn is megmutathatják tehetségüket. 
A helyszín ismerős lesz, hiszen idén is a Balog 
iskola fogadja a megye legjobbjait.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint 
Windisch Gréta/BE, Abért Olivér/BA, róka Bora/
BA, Lőczi Balázs/áH, Hankó Annamária/BA Ecker 
Dávid/BA, Lakotár Hanna/BE, rádl Botond/BE. 
Ötösugrás Vörös Dorka/TO 10,38, Németh Márk/
BA 11,05, Decsi Dorka/BA 11,00, Molnár Fló-
rián/BE 13,93. Tömöttlabdalökés 2 kg, Mozsár 
Alexandra/BA 8,72, 3 kg Milos Mátyás/TO 9,90, 
Decsi Dorka/BA 11,00, 4 kg Molnár Flórián/BE 
13,93. Magasugrás Hankó Annamária/BA 120, 
Németh Márk/BA 145, Decsi Dorka/BA 130, rácz 
Bálint/BA 150. Többkörös futás 3 kör Kaposy Fan-
ni/TO 58,7, 4 kör Abért Olivér(BA 1:17,8, Iker 
Natália/BA 1:13,1, 5 kör Béres Milán/BA 1:34,3, 
6 kör Bigner Petra/BA 1:569,1, Németh Márk/
BA 1:48,2, Hütter Szilárda Lili/BE 1:52,5, Nemes 
Bálint/BA 1:44,6.

Huszonhárom csapat
Négy korosztály (u9, u11, u13, u15) kilenc 
egyesület 23 csapata vett részt az utánpótlás 
Futball club rendezésében, a Kőszeg Kupa te-
remlabdarúgó tornán. A Balog iskola tornacsar-
nokában (a rendezők köszönik az iskolának a 
terem biztosítását) jó színvonalú mérkőzéseket 
játszottak a résztvevők. Az utolsó fordulóig ki-
élezett küzdelemben dőltek el a helyezések. A 
legkisebbeknél celldömölk, a középső korcso-
portokban Zalaszentgrót, a legnagyobbaknál, a 
házigazdák örömére az utánpótlás Futball club 
Kőszeg diadalmaskodott. A rendező egyesület 
termése a kupagyőzelem mellett két második 
(u9, u13), egy harmadik (u11), egy ötödik (u9) 
és egy hatodik helyezés ((u11). A nagyoknál a 
Kőszegi Futball club is indult, ötödikek lettek. 
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hir-
detés nem minősül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerződés további 
szerződési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekről 
honlapunkon (www. sopronbank.hu) 
és bankfi ókjainkban tájékozódhat!

Forint 
betéti akció

Gyémánt �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra, 6 hónapos futamidőre 
a kamatláb évi �,��% EBKM: �,��%

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

Zafír �,��% EBKM �,��%
új megtakarításokra 6 hónapos futamidőre + 
aktivitás esetén kamatláb évi �,��% + �,��% 
azaz �,��% EBKM: �,��%

ció

M � ��%

BKM �,��%
hónapos futamidőre + 
láb évi �,��% + �,��% 

�%

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���


