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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Kiürítve
Február 29-én megtörtént – bírósági döntés alapján – a sportbüfé,
tekepálya kiürítése, amely nem
zajlott le zavartalanul. Március
31-én a képviselő-testületi ülésen
elhangzottak szerint az átadást, az
átvételt szolgáló dokumentumon
megtörtént aláírásból nem derült
ki, hogy ki ürítette ki az ingatlant.
A tanúsító jegyzőkönyvet az átadás
oldaláról aláírta egy képviselő a
tekeszakosztálytól, amely szervezet
soha nem volt bérlője a sportbüfének. A kialakult visszásság, a körülményének alapján feljelentés történt a kőszegi rendőrkapitányságon
rongálás vélelmezésével. A kiürítés
napján is járt a helyszínen a rendőrség, amelynek feladata jogszerűség
vagy jogszerűtlenség tisztására.
Elismerések
Vas Megye Közgyűlése március 15-e
alkalmából kitüntetéseket adományozott, amelyet Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyűlés elnöke adott
át. Díjazottak: Dvorákné Kővári Anikó – „Pável Ágoston Emlékplakett”
kitüntetés • Móricz Imre – „Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért Oktatási Tagozata” elismerés
• Dr. Tóthné Dolgos Zsanett – „Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek-, és Ifjúságvédelmi Ta-

gozata” elismerés • Barabás Krisztián – „Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Sport Tagozata” elismerés • Lintner Sándorné – „Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata” elismerés • Virág Zsuzsanna és Földesiné Németh
Csilla – „Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Kulturális Tagozata”
elismerés. (A március lapszámban
nem tettük közzé a kitüntetés pontos megnevezését. Kérjük az érintettek szíves megértését!)
Tehetségkutatás
Március 4-én az Új Nemzedék Központ igazgatója, dr. Süveges Antal
járt Kőszegen. Megtekintette azokat
a helyszíneket, amelyek tehetségkutató műhely céljára alkalmasak
lehetnek. Ennek szellemében tett
látogatást a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban, valamint a
Jurisics-várban. A központ nemzeti
ifjúságpolitika szakmai-szolgáltató
háttérintézményeként működik. A látogatástól azt lehet várni, hogy az Új
Nemzedék Központ ifjúságot érintő
programokat valósít meg Kőszegen.

Döntések
A Kulturális, Oktatási, Szociális,
Egészségügyi és Sport Bizottság
márciusi ülésén kijelölte a szociális alapon meghirdetett Kőszeg,
Bezerédy u. 3. I. 27. alatti üres
lakás új bérlőjét. • Az Igazgatási
és Építéshatósági osztály a polgármester nevében 2016. február 25.
és március 30. között összesen 115
települési támogatást, továbbá 15
lakásfenntartási támogatást állapított meg. • A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály március hónapban
közösségi együttélés megsértése
vélelmével három eljárást indított el,

és négy esetben döntött közigazgatási bírság kiszabásáról. • Egy házaspár vételi szándékot nyújtott be
az önkormányzathoz az egészségház szomszédságában lévő Kőszeg,
2975/101 hrsz-ú, 1173 m2 nagyságú beépítetlen terület vásárlására.
A képviselők megerősítették korábbi
döntésüket, hogy liciteljárás alapján
értékesítik a területet. Egy szakvélemény alapján az ingatlan bruttó
forgalmi értéke 8 633 280 Ft.

Kérés

Terplán Zoltán a március 31-én
megtartott testületi ülésen azt kérte, hogy a Gyöngyös Szabadidőpark
területén lévő homokozót töltsék
fel friss homokkal. Kovács István
városgondnok elmondta, hogy a
játszóterekre csak a szabványnak
megfelelő homok helyezhető el.

Tisztújítás
Március 14-én tartotta a tisztújító
közgyűlését a Kőszegi Ostromnapok
Egyesület, ismét elnöknek választották Seper Andrást. Az elnökség régi-

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: május 4.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 13., május 11.
Básthy Béla alpolgármester: április 20., május 18.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: április 27., május 25.
A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat
9–11 és 14–15.30 óra között.
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
május 5-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.
Huber László a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője
május 4-én (szerdán) 17 – 18 óra között kihelyezett fogadóórát tart
a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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új tagjai – Herning László, Petkovits
Sándor, Horváth Márta, Szárnyas
János – is bizalmat kaptak. Idén
augusztusban tizedik alkalommal
rendezik meg az Ostromnapokat.

Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
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százötven, háromszáz, illetve nyolcszáz nézőszám befogadására alkalmas méretben. A Kőszegre tervezett
háromszáz nézőt befogadó csarnok
része lesz a mobil lelátó is, melynek
lebontása esetén növekszik a sportolásra alkalmas terület. Minden tekintetben a kézilabda pálya mérete
megfelel a nemzetközi szabványnak,
a sportoláshoz és a versenyek lebo3691
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Az akció időtartama április 12-től május 10-ig, vagy a készlet erejéig.
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Március 31-én háromszáz nézőt
befogadó kézilabda munkacsarnok beruházásához adott előzetes
elvi hozzájárulást a képviselőtestület egyhangú szavazással. A
tervezett helyszín: Jurisich Miklós
Gimnázium és Kollégium területe.
Ezt megelőzően két szakbizottság
is támogatásukról biztosította a
sportcsarnok megépítését, amely
3723
a Kormány
döntése alapján, annak
3724
támogatásával valósulhat meg.
Ennek története 2015-ben kezdődött
(Kőszeg és Vidéke júliusi lapszám). A
Magyar Kézilabda Szövetség elké-
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kézilabda munkacsarnok
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LINEX FORTE ÉLŐFLÓRÁT
TARTALMAZÓ KAPSZULA 28X
Anitbiotkum kúra? Az új Linex Forte több milliárdnyi
élőflóra sejtet tartalmaz, amire a bélflórának az
antibiotikum kezelés első napjától szüksége lehet.
OLNX620/12.15
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Fontos figyelmeztetés: A készítmény csak orvosi ellenőrzés
mellett alkalmazható. 3 éves kor alatti gyermekeknek,
valamint csecsemőknek nem adható.
Egyedüli tápanyagforrásként nem használható.

KITONAIL®80 MG/G
GYÓGYSZERES KÖRÖMLAKK
3,3 ML �CIKLOPIROX�
A Kitonail® egyedülálló technológiájának
köszönhetően a hatóanyag gyorsan felszívódik
és kiváló gombaölő hatást eredményez. Napi
1x-i használat, körömreszelés nélkül! Könnyen
eltávolítható sima vízzel történő lemosással.
Vény nélkül, EP kártyára kapható gyógyszer.

-25%

4855,- Ft
Eredeti ár: ényes ár:
Kedvezm

36Fo4rint0,-

A kockázatok és mellékhatások tekintetében
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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„Első kézből!”
V á RO SHá Z A

Tisztelt Olvasó! Kedves Kőszegiek!
A márciusi lapszámban ismertettem
már a közlekedés-fejlesztési elképzeléseinket. Ezennel szeretném röviden
összefoglalni, csokorba szedni, hogy
milyen további városfejlesztési terveink
vannak a 2020-ig terjedő Széchenyiprogram keretében. Ezen elképzelések,
projektek legnagyobb része a Vas Megyei Területfejlesztési Operatív Program
(TOP) által lennének finanszírozva.
Kőszeg biztonságosabbá tétele érdekében szeretnénk az időnként előforduló nagyobb esőzések
alkalmával jelentkező elöntéseket, károkat csökkenteni vagy teljesen kiküszöbölni. Ezen célból
fejlesztenénk a csapadékvíz elvezetését a kritikus
helyeken, mint például a Puskapor utca – BajcsyZsilinszky utcában, vagy a Missziósház – Bechtold
István Természetvédelmi Látogatóközpont környékén. A tervek elkészültek már korábban, a
pályázatot ebben a hónapban adjuk be.
Jelentős előrelépés lenne a város életében, ha sikerülne megvalósítani a városmajor rehabilitációját. Ez magában foglalja a piac korszerűsítését,
a belvárosi parkoló helyzet javítását, a zöld felületek növelését, a tűzoltóság áthelyezését, röviden: egy új, korszerű belvárosi köztér létrehozása,
„zöld város” kialakítása a célunk. Egyenlőre ezen
projekt előkészítése zajlik, aminek keretében –
várhatóan júniusban – lakossági fórumon szeretnénk részletesen bemutatni elképzelésünket

2016. áPRILIS 12.

a széles nyilvánosságnak. A pályázat
beadására júliusban
lesz lehetőség.
Az önkormányzatnak
az is fontos, hogy
gyermekeink milyen
körülmények között
kapnak ellátást az
i n t é z m é nye k b e n ,
ezért mint tulajdonos
szeretnénk fejleszteni a gyermekellátási
szolgáltatást az óvodákban is. A fejlesztés kiterjedne a Központi, az Újvárosi, a Felsővárosi és
a Kőszegfalvi Óvodákra. A pályázatot már májusban be kell adnunk, a megvalósításuk 2017–
2018 között valószínű.
Az egészségügyi ellátás jelentősen javult az új
egészségház elindulásával, de szeretnénk az
orvosi ügyeletet is továbbfejleszteni, egy hegyvidéki utakon télen is járni képes gépjármű beszerzésével és az ügyelet helyének további korszerűsítésével.
Kőszegen továbbra is kitörési pontnak tartjuk a
turizmust. Ezért ennek további fejlesztésére is
jelentős forrásokat szánnánk. Ennek keretében
kerékpárutat építenénk Ausztria felé a Rőtivölgy
utcától; fejlesztenénk a Csónakázótó környékét,
ahová új utat és parkolókat is építenénk; a szabadtéri rendezvényeink jobb feltételei megteremtése érdekében fedett színpadot és megfelelő infrastruktúrát biztosítanánk; az Abért-tó környezetét
alkalmasabbá tennénk a látogatók fogadására,

a behajtási engedélyekről
2016. május 1-jét követően az alkalmi behajtási
valamint az alkalmi behajtási és várakozási engedélyek parkolójeggyel vagy parkolóbérlettel együtt
lesznek érvényesek. Ezért a Rajnis u. – Táblaház
utca sarkára felszerelésre kerül egy parkolóóra.
Az összes, 2016. május 1. előtt kiadott behajtási, behajtási és várakozási, alkalmi behajtási
valamint alkalmi behajtási és várakozási engedély hatályát veszti 2016. augusztus 31-én. Az
érintetteknek négy hónap áll rendelkezésre az új
engedélyek beszerzésére.
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A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének dolgozói a Zwinger és az Európa Ház közötti területen, illetve a Győry János utcában, az Írottkő
Natúrparkért Egyesület egy autóra vonatkozóan
a Csónaktömbben lesz jogosult várakozni kedvezményes éves bérlet birtokában.
A képviselő-testület március 31-én meghozott döntésével elrendelte a Chernel utca,
Várkör és az Európa Ház közötti szakaszának
kétirányúsítását. Az új forgalmi rend kialakítását új táblák kihelyezésével jelzik.

sportolási lehetőségeket és mindenekelőtt a nyári
fürdőzés feltételeit szeretnénk itt biztosítani.
Végül megemlítem – habár ezzel a sornak nincs
még vége – az iparterület-fejlesztési elképzelésünket. A fejlesztésbe bevont területen megépítenénk az utakat és a közműveket, hogy a bővülni, letelepedni szándékozó vállalkozásoknak
tudjunk megfelelő telephelyet biztosítani. Első
beruházásként egy napelem-telep létesülne,
mely áramot termelne, amit az önkormányzattól
az áramszolgáltató megvenne. A későbbiekben
– igény esetén – inkubátorházat is építenénk az
induló vállalkozások számára.
A fentiekben vázolt fejlesztési elképzelésekről
még természetesen többször és részletesebben
is fogok, – fogunk tájékoztatást adni Önöknek.
Javaslataikat, ötleteiket a megfelelő fórumokon
várjuk majd Önöktől is.
Huber László
polgármester

Megemlékezés
Március 23-án 11.00 órakor Kőszeg Város Önkormányzata koszorúzást tartott az egykori téglagyári munkatáborban mártírhalált szenvedett
munkaszolgálatosok emlékére. A csípős márciusi szélben Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
szolgáltatta a megemlékezés zenei hátterét. Horváth Anikó, a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanulója Radnóti Miklós: Himnusz a békéről című versével jelenítette meg a mártírhalált
halt költőnk szenvedélyes békevágyát a háború
rémséges pusztításának idején.
Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök)
elnöke, aki maga is munkaszolgálatos zsidók leszármazottja, emlékbeszédében a mártírok előtti főhajtás
mellett a túlélő kisemberek szenvedéseit is szemléltette családja történetével. Beszédében kiemelte, hogy
fontosnak tartja az emlékezést, hiszen az előző generáció nem akart
emlékezni, és számára komoly vál-
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ságot jelentett a hallgatással való megbirkózás.
A világ nem tanult a hetvenöt évvel ezelőtti öldöklésből, ennek szomorú aktualitása a brüsszeli
terrortámadás. Szabó György szónoklatát azzal
zárta, hogy mindnyájunknak hétköznapi tevékenységünkkel kell biztosítani, hogy a féktelen
gyűlölet ne szabadulhasson el.
Az önkormányzat nevében Huber László polgármester, az intézmények nevében a delegált
résztvevők helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepélyen koszorúzott a szomszédos
Léka város polgármestere is.
uA

növekedett a sírhelyek ára
Március 31-én a képviselők a sírhelymegváltások díjtételének emeléséről döntöttek. Az előterjesztés szerinti tervezetben néhány esetben a
100%-ot meghaladta az emelkedés mértéke. A
fogyasztóvédelmi felügyelet az infláció tükrében
nem tartotta indokoltnak a tervezett áremelést,
hozzátéve azt, hogy a valós indokok nem állnak
a rendelkezésükre. Az önkormányzat pénzügyi
bizottsága is kisebb mértékű áremelést javasolt.
A képviselők a következő árak mellett döntöttek: urnafülke 10 évre 6096 Ft, kettes urnafülke
10 évre 12 192 Ft, urnasírhely 10 évre 7650
Ft, urnasírbolt 20 évre 45 720 Ft, egyes sírhely
25 évre 22 860 Ft, kettes sírhely 45 720 Ft,
gyermeksírhely 25 évre 9525 Ft, kettes sírbolt

60 évre 190 500 Ft, négyes sírbolt 60 évre
228 600 Ft.
A döntést megelőző vitában elhangzott, hogy a
Kőszegen alkalmazott árak elmaradnak a hasonló településeken alkalmazott díjtételektől.
Hangsúlyos indok volt, hogy az elmúlt évben a
temetőfenntartás költségei több mint egy millió forinttal haladták meg a bevételeket. Ezt a
veszteséget a városnak kellett finanszírozni. A
kőszegi temetőben egyre kevesebb a koporsós
hantolásra alkalmas sírhely, az urnafülke iránt
pedig kicsi az igény. Ezért az elfogadott árakat
– Huber László polgármester javaslatára – úgy
állapították meg, hogy az urnás temetésre növekedjen az igény.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya 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 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen
terület,
• Kőszeg, Gábor Áron utca végén található építési területek (Hrsz: 2975/78,
2975/82),
• Kőszeg, 4185 hrsz. gazdasági épület
udvar, 4186 hrsz. beépítetlen terület,
• Kőszeg, 2975/101 hrsz. beépítetlen
terület.
További információ a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh
Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

V á RO SHá Z A
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szent korona
A Magyar Szent Korona – április 2-től újra
látogatható az őrzőhely a Kálvária utcában. A
kiállítóhely 2016. október 22-ig tart nyitva
szombatonként 13.00 és 17.00 óra között.
A koronaőrző hely látogatásáért fizetendő díj:
Felnőtt: 300 Ft/fő; Gyermek (14 éves korig) és
nyugdíjas (65 év felett): 150 Ft/fő; Felnőtt csoportos kedvezmény 15 fő felett: 200 Ft/fő; Gyermek
és nyugdíjas csoportos kedvezmény 15 fő felett:
100 Ft/fő. Az IGEN Natúrpark Turista kártyával
rendelkezők csoportos kedvezményt kapnak!
További információ: Írottkő Natúrparkért Egyesület Kőszeg, Fő tér 2.Tel.: 94/563-120; 563-121;
E-mail: ine@t-online.hu ; www.naturpark.hu.
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kávészünet dr. Markovics tiborral
Megalakulásától az őrségi nemzeti park igazgatója
Ká V É SZ Ü NE T

Édesanyja lakását bombatámadás pusztította el a háborúban. Édesapja, amikor a
hadifogságból hazatért, a szociáldemokraták irodáját találta egykori otthonában.
Markovics Tibor az ’56-os forradalom leverését követően született Budapesten. Egyéves korában, 1958-ban költözött a család
Kőszegre. A ’60-as évek közepén kérték fel
édesapját a rosszhírű „Dreiszker” nevelőotthon vezetésére, ahol haláláig dolgozott. A
három Markovics-gyermek ebben a közegben nőtt fel. Együtt játszottak, sokat fociztak. Tibor közelébe gyakran kerültek sérült
madarak, vagy a fészekből kiszedett, vissza
már nem rakható egyedek, és ezeket a szobájában nevelte, ápolta a húgaival együtt.
Gondoztak erdei fülesbaglyot, vörösvércsét,
héját, karvalyt. Sok stiglicet neveltek fel,
aztán visszaengedték őket a természetbe.
Édesanyja vitte el Bechtold István ornitológus első előadására, mely végképp meghatározta az érdeklődését. Sok mindent az
ő segítségével ismert meg, amikor elkezdte
járni vele az erdőt, mezőt. Tibor a Kossuth
iskolában kezdte, majd a Bersekben fejezte
be az általános iskolát, végig színötös jegyekkel. Kőszegen érettségizett a Jurisich
Miklós Gimnázium német tagozatán, a 29
fős osztályból 27 diáktársa végzett felsőfokú tanulmányokat. Tibor Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte meg
erdőmérnöki diplomáját.
– Milyen tervekkel indultál el?

– Az egyetemről kikerülve természetvédő szerettem volna lenni. A Kőszegi Tájvédelmi Körzet akkoriban alakult meg, ahova győri illetőségű munkatársat találtak. Szabad munkahely nem volt, a
Szombathelyen működő Falco céghez sem vettek
fel. A Börzsönybe pályáztam a Királyréti Erdészethez. Hat évig voltam ott, ebből öt évet Királyréten
az erdészetnél, egyet egy maszek fakitermelőnél
dolgoztam. A két-, háromszorosát kerestem favágóként, mint az előző munkahelyemen. Kétkedve
nézték, hogy a fiatal mérnök úr mit keres a fizikai
munkások között. Ez a munka arra is jó volt, hogy
később jobban át tudtam érezni a fizikai munkások problémáit. Időközben építkeztem idehaza,
saját erőből, saját kezűleg. A ház elkészült, és
’93-ban hazaköltöztünk Kőszegre.
– Hol találtál munkát?
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– Akkoriban vonták össze a környezet- és természetvédelmi hatóságot a vízüggyel. Itt helyezkedtem el, s lettem tájvédelmi körzetvezető.
A rendszerváltást követően soproni központtal
megalakult a Nyugat-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság. Korábbi feladatköröm kiegészült, erdészeti felügyelői feladatot kaptam

Győr-Moson-Sopron megyében. Szerettem ezt
a munkát, s időközben természetvédelmi szakmérnöki képzettséget is szereztem. Majd felkértek a Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság
igazgatóhelyettesének. 2002-ben megalakult
az Őrségi Nemzeti Park, melynek alapítása óta
– három év megszakítással – igazgatója vagyok.
A nemzeti park területe 44 ezer hektár, ebből
4700 hektár az igazgatóság kezelésében van.

miszerint az Őrségi Nemzeti Parkot meg kell
szüntetni. A nyilvánosság magyarázatot követelt, válaszolni kellett. Azt mondták, nagyon
kicsi a létszám, az igazgató nem fejlesztette.
Ez persze nem az igazgatón múlott, limitáltak
voltak a lehetőségek. 42 fő volt az engedélyezett létszámunk, amelyet a megszüntetés előtt
tíz fővel csökkentett a minisztériumunk. Erre
mondták, hogy ilyen alacsony létszámmal nem
működhet önállóan az igazgatóság. Igazából
nem tudom az okokat, de van egy elképzelésem,
hogy a vagyont – elsősorban az ingatlanvagyont
– be akarták söpörni egy nagy intézménybe. A
tiltakozás ellenére megszűnt az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság, összevonták a Fertő-Hanságival. Majd egy év után 2007-ben újraalakult, és
a szakállamtitkár korábbi munkatársa nyerte el
az igazgatói állást. Őt 2010-ben felmentették,
én akkor kaptam ismét megbízást a vezetésre.
Nem az állást sajnáltam, hanem a befektetett
munkát, a megsemmisülni látszó célokat, sok
fiatal tettre kész kollégám volt, és hirtelen vége
szakadt mindennek! Közben az egyetemen tanítottam már akkor is, így anyagilag nem kerültem
lehetetlen helyzetbe. Családom segítségével kitartottam, éreztem, hogy az a világ előbb-utóbb
megszűnik, és ez így is történt.
– Helyreállt a lelki békéd?

A gyepek megőrzése érdekében fogtunk hozzá
legelő háziállatok tartásához. Így tudtuk megállítani a gondozatlan rétek beerdősülését. A
magyar tarka marhát honosítottuk meg, amely
fajta kiválóan ellátja a feladatát, mintegy 500
példányuk szorgalmasan legeli az őrségi gyepeket. Segítjük a környék gazdálkodóit, hiszen a
Nemzeti Park Igazgatóság egymaga nem tudná fenntartani a nemzeti parkban szétszórtan
elhelyezkedő gyepeket. állatokat helyezünk ki,
aranykalászos tanfolyamokat szervezünk a gazdáknak, termőföldet adunk bérbe nekik, s segítünk a bonyolult adminisztrációban is.
Elindítottuk a muraközi lovak regenerációs programját, célunk az egyetlen hazai hidegvérű lófajta megmentése. A szarvasmarháinkkal együtt
kint vannak a legelőn. Számuk hatvan körül van.
A fölös példányokat kocsilóként értékesítjük.
– Vezetéseddel indult el az Őrségi Nemzeti
Park, majd született ellened egy döntés. Aztán
most újra a te vezetésed alatt működik. Mi
történt?

– Pontosan én sem tudom, talán sosem derül
ki. Csak a saját szemszögemből tudom a magyarázatot, mert – aki ennek a főszereplője
volt –, a korábbi szakállamtitkár, nem mondja
meg. állítólag a minisztériumban voltak olyan
hangok, hogy az őrségi egy jobboldali, fideszes
nemzeti park. Haraszthy László szakállamtitkár
idejében jelent meg egy kormányhatározat,

– Igen, a munkatársaim végig mellettem álltak.
2010-ben újra igazgató lettem, s ma már ismét
az elképzeléseim szerint működik az igazgatóságunk. Az „elvesztegetett” pár év már nem
érezhető. Feladat van bőven, az elmúlt időben
a területvásárlás lett az egyik legjelentősebb
feladatunk. Volt olyan év, hogy több mint 1600
adásvételi szerződést kötöttünk. Az egész világon élnek a tulajdonosok, az elaprózott kisebb
területek gazdái. Emellett hárommilliárd forint
értékű pályázatot is lebonyolítottunk. Az első
ilyen volt a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont felépítése. Eddig összesen 15
pályázatot zártunk le.
– Milyen témában írtad a doktori disszertációdat? Mit tanítasz az egyetemen?

– Botanikailag feltérképeztük a Kőszegi-hegységet, és szerveztünk egy jól sikerült konferenciát. A hegység növényvilágának fejlődését
dolgoztam fel, illetve a változásokat, amelyek az
erdőgazdálkodás következtében álltak be.
Az oktatást fontosnak érzem. A Soproni Egyetem
Környezetvédelmi Intézete keresett meg erre a
feladatra. Kezdetben környezet- és erdőmérnök hallgatókat, napjainkban természetvédelmi
mérnök hallgatókat oktatok. Címzetes egyetemi
docensként két tárgyat tanítok, az egyik a védett
természeti területek kezelése, a másik pedig a természetvédelmi értékelés és tervezés.Tagja vagyok
az egyetemi államvizsga Bizottságnak, s több éve
Keszthelyen is államvizsgáztatok. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jó kapcsolatot tart fenn a
Nyugat-magyarországi Egyetemmel, néhány év
óta annak kihelyezett tanszéke is vagyunk.
Kiss János
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időpontját őszre változatták. Indoklásként Kovács István városgondnok elmondta, hogy a törvényi
változások miatt módosul, országos
szervezettségű lesz a települések
hulladékának a gyűjtése. Az éves
lomtalanítás nem maradhat el,
mert a törvény erre kötelezi a mindenkori szolgáltatót.
Az olvasók jelezték, hogy a Rohonci
utcában kivágtak több díszfát. A
városgondnok megerősítése szerint 9 db-ot, mert a díszfa termése
a járdára lehullva csúszásveszélyt
okozott. Március első hetében már
ültették a földlabdás, többször isko-

az utca minden fáját lecserélik a
következő években. Ennek várható
összes költsége kétmillió Ft, amely
indokolja a szakaszos végrehajtást.
április elején kezdődött meg a
kátyúzás. Erre a feladatra az éves
költségvetésben 4,4 millió Ft áll
rendelkezésre. Kovács István szavai
szerint a kátyúzást szükséges elvégezni, de nem ad jó megoldást az
úthibák javítására. A Temető utca
idén történő felújítása jelentős
előrelépés lesz, amelynek költsége
meghaladja a negyven millió forintot.
KZ

Március 31-én megtartott képviselő-testületi ülésen a Kőszegi
Rendőrkaptányság képviseletében
Stubán Tamás kapitányságvezető
számolt be Kőszeg közbiztonsági
helyzetéről. Megállapítása szerint
jelentős jogsértések nem történtek,
amely a lakosság közbiztonságát,
a szubjektív biztonságérzetet, továbbá a gazdaság működésének
rendjét veszélyeztetné. A város
hagyományos kulturális- és sport
rendezvényei az elmúlt évben is
rendbontás nélkül kerültek lebonyolításra.
Közterületek ellenőrzésére 2412
esetben, 3616 fő 36 975 órában
teljesített szolgálatot a rendőrség.
Kőszegen és térségében 90 főt fogtak el, 129 személyt állítottak elő,
biztonsági intézkedéssel 62 embernek nyújtottak segítséget. A 68
db elővezetésből negyven eredményesen történt meg, 60 büntető és
195 szabálysértési feljelentést kezdeményeztek, 465 fővel szemben
szabtak ki helyszíni bírságot, 22
esetben mutatott az alkoholszonda

az ultraibolya (UV) sugárzásról
Beköszöntött a jó idő, így e hónapban stílusszerűen ejtsünk pár
szót az UV sugárzásról! Az UV fény
a napenergia egy része, egy láthatatlan rövid hullámhosszú sugárzás.
Három típusa van: UVA, UVB, UVC.
A legfontosabb az UVB sugárzással
tisztában lenni, mivel ez okozza a
leégést és nagyrészt ez
felelős a bőrrák kialakulásáért is. Az UV
sugárzás más forrásai közé tartozik még
az ívhegesztés, a nagy
intenzitású higanylámpák és a szolárium
fénycsövei is. Elengedhetetlen tehát a
különböző élethelyze-

tekben a szem megfelelő védelme.
A napszemüveg sem csak egy divathóbort, hiszen orvosi bizonyíték
van arra, hogy a szem ugyanúgy
károsodhat. A nagymennyiségű
UV sugárzás hosszabb távú hatásai
lassan és fájdalommentesen jelennek meg, és ronthatják a látást.
Rövid –és hosszú távú
roncsolódások alakulhatnak ki, mint például a színlátás vagy
az éjszakai látás károsodása, a szem felszínének gyulladása,
a szem környékének
elöregedése, ideghártya gyulladás, szürke
hályog vagy akár kú-

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

szóhályog. Fontos tehát a tökéletes
UV-szűrős és az arc vonalához simuló, teljes védelmet nyújtó, jó fazonú és jó minőségű, akár dioptriás
kivitelű napszemüveg viselése. Az
optikai szaküzletekben kapható jó
minőségű dioptriás szemüveglencsék, fényre sötétedő szemüveglencsék és kontaktlencsék nagy része
ugyancsak szűri az ultraibolya sugarakat, így tehát a látáskorrekcióra szorulóknak is érdemes szemük
ezen irányú védelmére is figyelmet
fordítani. Engedjék meg hogy ezek
után megajándékozzuk Önöket két
ajánlattal:
– FÉNYRE SÖTÉTEDŐ SZEMÜVEG LENCSE 14990 FT/PÁR
– OLVAsó VAGY TáVOLI sZEMÜVEGHEZ AZ EGYIK LENCsÉT
INGYEN ADJUK!
Az akciók részleteiről érdeklődjenek
üzleteinkben!
Kőhalmi-Szalay Mónika

pozitív eredményt. Kényszerítő eszközt 124 esetben alkalmaztak, lőfegyver használatra nem került sor.
Az elmúlt évben 300 jogsértés
történt, a bűncselekmények növekedésének száma 17, a 2014
évhez képest. 2015-ben 92, míg
a 2014. évben 49 közterületen
elkövetett bűncselekmény történt
Kőszegen. Ezek nagyobb részét továbbra is a vagyon ellen irányuló
cselekmények képezik. Garázdaság
25 esetben történt, míg a 2014-es
esztendőben 18 volt az ilyen esetek
száma. Ezek alapvetően szórakozóhelyekhez és a deviáns magatartású személyekhez kapcsolódnak,
amit az alkoholfogyasztás is befolyásol. A rendőrség jelentése szerint
egy esetben történt önbíráskodás.
Három nyomozás indult és fejeződött be kiskorú veszélyeztetése
miatt, néhány családnál többször
előfordult ilyen bántalmazás. Kiskorú ideiglenes elhelyezésére nem
volt szükség.
Kábítószerrel történt visszaélés miatt nem volt büntetőeljárás. Az új
pszichoaktív anyaggal való viszszaélésnél a terjesztői magatartást
bünteti a törvény, de hatásuk miatt
jelentős a veszély a fogyasztókra.
Alapvető cél, hogy a fiatalok ne
váljanak a terjesztők célpontjává.
A lopások száma 123-ról 137-re
növekedett, 2015-ben két személygépkocsit tulajdonítottak el.
Mindkettő forgalomból kivont, csak
fémhulladék-értékű autó volt. Gépjárművet nem törtek fel, a lakásbetörések száma huszonháromról
tizenötre csökkent. A lopások döntő
többsége kisebb értékű kárt okozott.
Ebben az évben is több nyomozást
folytat a rendőrség lopás vétsége
miatt. A cselekmények célpontjai:
lakások, telephelyek, mobiltelefon,
kerékpár, műszaki cikk, készpénz,
és ékszer. Ok a gondatlanság, a vagyonvédelem hiánya. Kifosztások,
zsarolási bűncselekmények nem
történtek.
A bűncselekmények többsége az
előző évekkel egyezően kisebb
súlyú, a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem veszélyeztetik.
KZ

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

ősszel lesz a lomtalanítás a biztonságérzetet
A szokásos tavaszi lomtalanítás lázott juharfákat. A tervek szerint nem veszélyezteti
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történő megvalósítását nem tartotta indokoltnak. A bizottsági ülést
követően született meg a WIFIhálózat fenntartására, annak költségeire vonatkozó javaslat. Ezek
szerint a belváros I. és II. zónájában
(a történelmi belváros és a Fő tér) a
vendéglátóipari előkertekre vonatkozó közterület-használati díj 100
Ft/m2/hó emelése fedezi ezt a költséget. A képviselők megszavazták
az április 1. és október 31. közötti
időszakra szóló díjemelést. Azon
szolgáltatóknak, akik megkötötték
az erre az évre vonatkozó területhasználati szerződést, a díjtételek
változatlanok maradnak 2016-

ban. A díjemelés indoklásaként
szerepelt, hogy a WIFI működése
okozta forgalomnövekedés elsődlegesen a szolgáltatásokat nyújtó
vállalkozásoknál jelentkezik.
A MIKROWEB internetszolgáltatótól
érkezett árajánlat szerint a hálózat
kiépítésének bruttó díja 270 388
Ft. Rege Péter a testületi ülésen elmondta, hogy elrejtett berendezések telepítésével tudják elérhetővé
tenni az internet hálózatot, amely
ingyenes tájékoztató rendszert is
képes nyújtani, és beállítható több
szolgáltatás is.
KZ

rákóczi útvonal

Horgászok

A kőszegi temetőben nyugszik
Lehmann Gottfried kapitány, aki életével fizetett, amiért az ő segítségével
1701. november 7-éről 8-ára virradó éjjel II. Rákóczi Ferenc fejedelem
Bécsújhelyről
dragonyosruhában
megszökött a Habsburg fogságból.
A sírkövön olvasható adatok szerint
1701. december 24-én vesztette
életét a kapitány. A császáriak felnégyelték, az egyik testrészét 1705ben, az itt dúló harcok idején a kurucok helyezték örök nyugalomra a
kőszegi temetőben.
Az Európa Tanács Kulturális Útvonalak Nemzetközi Konferenciát
szervezett Sárospatakon. Már itt
felmerült II. Rákóczi Ferenc, mint
európai személyiség emlékének az
ápolása. A Nemzeti Kulturális Alap
ötmillió forintos támogatásával
2015 szeptemberében indult az
útvonal előkészítése. A fejedelem
életéhez szorosan kapcsolódó települések összefogásával Rákóczi
Európai Kulturális Útvonal jött lét-

Kisütött a nap, megkezdődött a horgászszezon. Az egyesület tagjai a téli
hónapokban is gondozták a tavak
környezetét. A tavaszi munkálatokat
a Jurisich Miklós Gimnázium diákjai
ifj.Tamási László vezetésével kezdték
el, a közösségi szolgálat keretében
a város zöld területeinek karbantartásában vettek részt. április 9-én az
egyesület tagjai nemre, korra, és horgász státuszra való tekintet nélkül a
Csónakázótó környékén tavaszi nagytakarítást végeztek. Az előző időszakban az egyesület halakat telepített a
tavakba, ponty, keszeg, csuka sokaságát úsztatták a vízbe, az amúgy
gazdag, fogásra érett állomány közé.
Március végén kezdődött a – nagyon

várt – napijegyes horgászat, amelyet
a távolról érkezők összekötnek egy
kőszegi kirándulással.
Az egyesület április 24-én tartja
az éves közgyűlését, amelyen beszámolnak a bizottságok az elmúlt
évről, és kialakítják a 2016-os
munkatervet. Május 5-én kezdődik
a négynapos bojlis verseny. Jó esély
van arra, hogy idén is egy tonnánál
több hal akad a horogra.
Az év kezdetétől a Kőszegi Horgász Egyesület üzemelteti a Csónakázótó mellett lévő „Kis-Tompa
Kocsmája” elnevezésű büfét. Hűsítő
italok, jégkrémek mellett a horgászcikkek is a kínálat részévé váltak. Tisztelettel várják a lakosságot,
a turistákat kulturált környezetben,
a „zöld szigeten”, ahol nyáron több
programot is szerveznek.

Tizennyolc percig tartó vitában módosították a képviselők a közterület
használatáról szóló rendeletet.Több
javaslat után elfogadták, hogy a turisztikai célokat szolgáló ingyenes
internet (WIFI) belvárosban történő megvalósítása kerüljön bele az
önkormányzat által előkészítendő
területi operatív programhoz benyújtandó turisztika projektbe, és a
hálózat kiépítése ebből a pályázati
támogatásból legyen finanszírozva.
A vitában több képviselő is megfogalmazta, hogy városmarketing

szempontok szerint a WIFI-hálózat
működése fontos üzenet lehet a turisták számára.
Az ingyenes WIFI-hálózat a Jurisicsvártól a Hősök tornyáig való kiépítését még novemberben javasolta
Tóth Gábor. Az írásban beadott előterjesztésében több lépcsős megvalósítást tartott indokoltnak az
önkormányzat pénzügyi helyzetére
való hivatkozással. Távolléte miatt
a vitában nem vett részt a képviselő. Sas Norbert a pénzügyi bizottság támogató álláspontját mondta
el. Kiss Péter a városfejlesztési bizottság döntését ismertette, amely
a javaslatnak ebben a formájában

re. Az útvonal a felvidéki Borsiból,
Rákóczi szülőhelyéről indul, és
Kassáig, végső nyughelyéig tart.
Az együttműködés a turizmusra, a
kulturális örökség védelmére, ápolására, valamint a turisztikai infrastruktúra kiépítésére fókuszál.
A Rákóczi Európai Kulturális Útvonal alakuló közgyűlését 2016. február 19-én Jaroslawban (Lengyelország) tartották, ahol Kőszeget Huber
László polgármester megbízásából
Pócza Zoltán képviselte. A március
31-én megtartott testületi ülésen
elmondta, hogy a Rákóczi Európai
Kulturális Útvonalhoz való csatlakozással egy mozgalmas történelmi
időszakot lehetne kutatni, és lehetőség lenne turisztikát szolgáló önerő
nélküli pályázatokon való részvételre. A képviselők elfogadták Huber
László polgármester előterjesztését,
és döntöttek a csatlakozásról, valamint az évi 500 EUR tagsági hozzájárulás megfizetésétől.
KZ
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az égetési tilalomról

60 riasztás

Belterületen
A lent felsorolt utcákon kívül egyéb
belterületen száraz kerti és gazdasági, valamint szilárd hulladékot
kültéri égetéssel megsemmisíteni
tilos május 1. és szeptember 30.
közötti időszakban. Száraz, kerti hulladékot október 1. és április
30. között hétfőnként, szélcsendes
időben, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad elégetni. A
tiltás elsődleges célja a levegő tisztaságának védelme, amely Kőszeg
egyik kiemelt értéke.
Az alábbiakban megadjuk azon
utcák névsorát, ahol egész évben
érvényes az égetési tilalom:
Ady Endre utca • Auguszt János
utca • árpád tér • Bajcsy-Zsilinszky utca • Bem József utca •
Bercsényi Miklós utca • Chernel
utca • Diáksétány • Diófa utca •
Dózsa György utca • Erdő utca •
Faludi Ferenc utca • Fenyő utca
• Forintos Mátyás utca • Fő tér
• Rákóczi és Munkácsy utcánál
lévő tömbbelső • Gyöngyös utca
• Gyöp utca • Győry János utca
• Hegyalja utca • Hunyadi János utca • Írottkő utca • Jurisics
tér • Kálvária utca • Károly Róbert tér • Károlyi Mihály utca •
Kelcz-Adelffy utca • Királyvölgyi
utca • Kiss János utca • Kossuth
Lajos utca • Liszt Ferenc utca •
Munkácsy Mihály utca • Park utca
• Pék utca • Petőfi Sándor tér •
Posztó utca • Puskapor utca •
Rajnis József utca • Rákóczi utca •
Rohonci utca • Rómer Flóris utca
• Sánc utca • Sáncárok utca •
Schneller József utca • Sigray Jakab utca • Szent Imre herceg utca
• Szent Lénárd utca • Sziget utca
• Szűk utca • Táblaház utca • Táncsics Mihály utca • Temető utca •
Tüskevár utca • Űrhajósok utcája
• Várkör • Városház utca • Velemi
utca • Zrinyi Miklós utca.

A kőszegi önkormányzati önkéntes
tűzoltóság szerves részét alkotja
Vas megye tűzvédelmének, zászlós hajóként vállalnak szerepet,
példaértékű újításokat vezettek
be, egyedi a közösségformáló
erejük. Erről beszélt március 31én a képviselő-testületi ülésen
Lakatár Gábor tűzoltó alezredes,
amikor a Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2015. évi
tevékenységéről számolt be. Göncz
Szabolcs tűzoltó alezredes ismertette a megyei, illetve a Kőszegre
vonatkozó adatokat. Az elmúlt
évben a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 742 ezer Ft-ot nyert védőfelszerelésekre, illetve az ifjúság
nevelésére, a kőszegfalvi önkéntesek 705 ezer Ft-ot kaptak a szertár
felújítására és felszerelés vásárlására. Kőszegen tavaly 60 esetben
vált szükségessé az önkéntes tűzoltók beavatkozása, amely lényegesen csökkent az előző évhez képest.
Ennek oka egyrészt a kedvezőbb
időjárás, így nem vált szükségessé
a kárelhárítás, másrészt csökkent a

Külterületen
A külterületen végzendő tűzgyújtáshoz előzetesen engedélyt kell kérni
a katasztrófavédelemtől. Ehhez egy
nyomtatványt kell kitölteni, amely
a www.vas.katasztrofavedelem.hu
honlapról letölthető, vagy a kőszegi tűzoltóság ügyeletén (Kőszeg,
Kossuth Lajos utca 3.) mindenkor

beszerezhető. A kérdőív beadásához mellékelni kell a 3000 Ft értékű okmánybélyeget, és az égetés
helyszínére vonatkozó ingatlan
tulajdoni lapját, amely nem hiteles másolat is lehet. Az elkészített
beadvány postai úton továbbítható,
de lehetőség van arra, hogy a megcímzett borítékot leadják a Kőszegi
Önkéntes Tűzoltóság ügyeletén.
A másik lehetőség a Kőszegi Járási
Katasztrófavédelmi Megbízottnak
történő átadás, amelyre szerdánként a fogadóórákon (7.30 – 16.00
óra) van lehetőség. Helyszín: a Városgondnokság irodaháza (Kőszeg,
Kossuth Lajos utca 3.) A beadvány
továbbítását az égetés megkezdése
előtt legalább tíz nappal korábban
kell megtenni. Az engedélyt postázza
a hatóság, de kérésre lehetőség van
arra, hogy e-mailban is megküldjék.
A katasztrófavédelem ígéri a gyors
döntést, és az értesítést. Az alábbi
telefonszámon készséggel válaszolnak a kérdésekre. Tel: 94/513-430.

Lakossági apró
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balesetek száma. A hatvan esetből
25 alkalommal vonultak ki műszaki mentésre, 19 alkalommal kellett
tüzet oltani, 16 riasztás volt indok
nélkül. Az elhangzottak szerint ez
utóbbit jóindulatú riasztásnak tekintik, mert a bejelentő valamilyen
oknál fogva vészhelyzetet észlelt,
de erről nem tudott meggyőződni.
Kőszeg területéről rosszindulatú,
téves riasztás nem történt.
Göncz Szabolcs szavai szerint a
kőszegi önkéntesek kiválóan látják
el a feladatukat. Megyei szinten
irányelv, hogy a szükségessé váló
beavatkozások 60%-át a helyi tűzoltók végezzék el eredményesen.
Kőszegi viszonylatban ez a szám
meghaladja a 85%-ot. A tájékoztatóban a tűzoltás szakemberei felhívták a figyelmet a szén-monoxid
mérgezés veszélyeire. A kéményeket tisztán kell tartani, a tüzeléshez
biztosítani kell a megfelelő menynyiségű levegőt, és fűtésre alkalmas anyagot szabad felhasználni.
Huber László polgármester ismételten megköszönte az önkéntes
tűzoltók munkáját, és a város érdekében kifejtett tevékenységüket.
KZ
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RÉGI pÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357
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(Heineken Hungária
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Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090
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Március 18-án az Alpokalja Panzióban megtartott Területi Küldöttválasztó Gyűlésen – egy tartózkodó
szavazat mellett – Szárnyas János
kapott bizalmat az iparos társaktól,
és megválasztották a Vállalkozók és
Munkavállalók Országos Szövetségének Vas Megyei Szervezete elnöki
posztjára. Rajta kívül a VOSZ-ban
még négy küldött – Babati Zoltán,
Vargáné Chlebik Hajnalka, Rácz István és Mérics Sándorné – képviseli
Vas megyét az országos küldöttgyűlésen. A küldöttválasztót levezető
elnök, Pócza Zoltán javaslatára a
résztvevők megszavazták, hogy – a
küldötteken kívül a megyei elnökség tagjai legyenek a pótküldöttek:
Harsányi Zsolt, Kiss Péter, Offner
László, valamint a folytonosságot
biztosítandó, a VOSZ alapító tagjai:
Koledics János, Szőnye József és
Zsolnai Zoltán.
Március 29-én a Kőszegi TÜZÉP
telephelyén ültünk le beszélgetni,
Szőnye József régi elnökkel, és a

megválasztott új elnökkel, Szárnyas Jánossal (fotó).
– 68 éves vagyok, 18 évet dolgoztam megyei elnökként, elérkezett
az idő a generációváltásra – mondta Szőnye József. – Évtizedet meghaladóan dolgoztunk együtt Szárnyas Jánossal, akiben szolgálatkész,
közösséget építő és azt összetartó
személyiséget ismertem meg. Biztos vagyok abban, hogy megyei
elnökként jól képviseli a vasi vállalkozókat, a VOSZ tagjait.
Szárnyas János a kőszegi ipartestület alelnöki posztját is betölti. Arról
kérdeztük, hogy megyei elnökként
erősebben tudja-e képviselni a helyi iparosok érdekeit.
– A két funkciót nem lehet egybeolvasztani, a feladat is más. A megyei
elnöki tisztséget a bizalom jelének
tekintem. Csapatban szeretnék
dolgozni, ahol a Vas megyei vállalkozók érdekeit is képviseljük. Nem
minden vállalkozó tagja a VOSZnak, de mindenki számára vonzóvá

szilárd alapok
Március 30-án Budapesten, az A38
hajón sajtótájékoztatón mutatkozott be a Felsőbbfokú Tanulmányok
Intézete (iASK). Lézer-installáció
fogadta az érkező vendégeket, akik
részletes információkat kaptak a
Kőszegen működő szervezetről. A
kutatóintézet életében közel húsz
állandó és csaknem ugyanennyi
külső kutató vesz részt, az ISES
Alapítvány eddigi munkásságának
eredményeként szilárd alapokon áll
az iASK. Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc
részletes tájékoztatót tartott az ed-

dig elvégzett munkáról, a KRAFT
projektről.
Az iASK megbízott igazgatója arról
is beszélt, hogy az intézet egyik fő
feladataként gondoskodik Hankiss
Elemér örökségéről, bibliográfiájának összegyűjtéséről és az életműve által érintett tudományterületeken kutatást végző Hankiss Elemér
Központ és Archívum működtetéséről. Az archívum egyik alapvető
feladata Hankiss Elemér kéziratos
hagyatékának feldolgozása: katalogizálása és kutathatóvá tétele; a
másik pedig az életmű tartalmi elemzése, továbbgondolása.
2016 őszére szerveznek egy nemzetközi
konferenciát, mely
Hankiss munkásságával foglalkozik. A
hosszabb távú tervek között szerepel a
kutató munkásságát
bemutató interaktív
múzeum, a Kérdések
Háza létrehozása.
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Új elnököt választottak

kell tenni az országos szervezetet.
Ezt segítheti az is, ha kézbe adunk
a közeljövőben megjelenő pályázatokról egy áttekinthető összefoglalót. A pályázatok figyelése egy-egy
kisebb vállalkozás számára szinte
megoldhatatlan feladat. A csapatmunkára jó példa – a már befejeződött – REGIONET aktív projekt,
és abban bízunk, hogy nyáron
elindul a REGIONET Competitive
projekt új lehetőségekkel.
– Úgy tudom, voltak aggodalmak,
hogy megszűnik a PRIMA díj.
– Nem szűnik meg, az új elnökség
szélesebb körből történő válogatás
mellett tette le a voksát. Megyei

szinten is létrehozzuk az országos
PRIMA PRIMISSIMA DÍJ tíz kategóriáját. Egy-egy terület kiválóságaira a szakmát legjobban ismerők,
netán a korábbi PRIMA díjasok teszik meg a javaslatokat. A megyei
VOSZ-tagok titkosan választják
meg a tíz kategória elsőiből a három PRIMA díj győztest, akiknek
díjazása egymillió forint, a kategória győztesek jutalma százezer
forint.
– Mennyi munkával jár az elnöki
feladat?
– Kevés még a tapasztalatom, de
az már látszik, hogy az érdekképviselet időigényes feladat.

RELAX KuCKó Kőszeg

Szabaduljon meg a stressztől!
Craniosacralis terápia, illetve Acces
Bars terápia segítségével hatékonyan
csökkenthetőek a stressz által kiváltott
testi-lelki tünetek. Például:
Fejfájás, migrén, álmatlanság, idegfájdalmak, krónikus nyak- és hátfájdalom,
asztma, krónikus hörghurut, krónikus arcüreggyulladás, fül-orr-gégészeti betegségek, krónikus fáradtság, kimerültség, stressz, érzelmi nehézségek,
depresszió, szorongás, ortopédiai problémák, gerincbetegségek, emésztési
zavarok, dühroham, összpontosítás zavara, gyermekkori viselkedésproblémák, tanulási nehézségek, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hiperaktivitás,
autizmus, bármilyen krónikus betegség vagy legyengült állapot utóhatásai.
Érdeklődni: a 30/311-7002-es telefonszámon.
Kőszeg, Rákóczi F. u.16.
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tájvédelem
T E R M É SZ E T

Az első melegebb napok kicsalogatják a leánykökörcsin lila színű
virágait (kép). A Kőszegi-hegység
napsütötte füves lejtőin élő faj sérülékeny, állományai erősen fogyatkozóban vannak. Ennek egyik oka
élőhelyeinek beszűkülése és megszűnése. A másik: sokan előszeretettel ássák ki vadon élő példányait, s ültetik a saját kertjükbe, nem
gondolnak arra, hogy veszélyeztetik
ezzel a faj fennmaradását. Ha megtalálja, hagyja az élőhelyén!

Az Alpokban találkozhatunk a
hegyoldalakat beborító fehér sáfránnyal, azonban hazánkban kizárólag Kőszeg gyepterületein él. A
virágboltokból sokak számára ismert

krókuszok vadon élő
rokona március közepén bontja szolid,
hófehér leplét.
A
Kőszegi-hegység egyik madara,
a nagy fülesbagoly
vagy más néven uhu.
Legnagyobb termetű
baglyunknál ezekben
a napokban kelnek
ki a fiókák. A tartósan együtt élő
párok egész évben költőhelyük közelében tartózkodnak, a tél kezdetétől éjjelente messzire elhallatszó,
mély huhogással jelölik ki területük

határait. A téli időszakban költöző
madarak egy része már visszatért
költőhelyére, igaz ez a fehér gólyákra is. A kőszegi Kelcz-Adelffy
utcában található fészket kora
tavasszal jelentős mennyiségű
fészekanyaggal erősítettük meg,
reméljük, hogy hamarosan újra
elnyeri egy gólyapár tetszését. A
Chernel-kert gólyaudvarában élő
sérült példányok több fészket és
már egy tucat tojást raktak, a látogatók hamarosan közelről figyelhetik a fiókagondozás ceremóniáját.
Kóródi Blanka
Harsányi Krisztián

teszedd
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.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,
sorjázókat
Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.
Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

Kőszegpatyon tavaszi nagytakarítást szervez az önkormányzat. április 30-án 08.30 órakor a Faluház
előtt mindenkit tisztelettel várnak.
Célszerű szerszámokkal, kesztyűben érkezni. Családias hangulatra,
és hasznos munkára lehet számítani. A közösen végzett tevékenység,
a falu lakóközösségének érdekeit
szolgálja.

kaszinó
A Kőszegi Polgári Kaszinó 2016.
március 4-én tartotta hagyományos közgyűlését. A patinás egyesület méltó az 1832-ben alapított
Polgári kör elveihez és gyakorlatához. Az idei közgyűlés nem csupán
az előző év értékelése és lezárása
volt, hanem visszatekintés az elmúlt három évre. A beszámoló után
a 2016. évi rendezvények tervezetét ismerte meg a tagság. Ezt követően a pénzügyi beszámoló, majd
a tervek ismertetése után a tisztségviselők választása következett.
Ebben az évben járt le az elnökség
hároméves megbízatása.
A kaszinótagok javaslata alapján
a jelölőbizottság állította össze a
jelöltek névsorát. Titkosan választották meg a régi-új vezetőséget: elnök: Németh János; titkár:
Schultz Ferenc; gazdasági vezető:
Kőhalminé Major Judit; vezetőségi
tagok: dr. Küttel István; Hegedűsné
Reinhoffer Éva; Stipkovits István;
Márkus Erzsébet.

Igazi családi háttérrel
Dr. Németh János 41 éve a Dr.
Nagy László EGYMI főorvosa. Az
iskola névadójával nemcsak együtt
dolgozott, hanem dr. Nagy László
személyesen – dr. Ambró Gyulával
együtt – kérte fel, hogy vállalja el
a gyermekek orvosi ellátását. Március 31-én este „az iskola a határon” intézmény orvosi szobájában
történt beszélgetésen dr. Németh
János így fogalmazott: „Szerencsés
embernek érzem magam, elégedett vagyok, igazi családi háttér
vesz körül a nap minden percében.
Hatvan évvel ezelőtt az általános
iskolában kialakult baráti társaság
áll mellettem, és azok a sportbarátok, akikkel nemcsak a teniszpályán
találkozunk”.
Dr. Németh János 1975-ben tette
le a szombathelyi kórházban a fül-,
orr- és gégeszakorvosi vizsgáját,
ezt követően lett a kőszegi gyermekintézmény orvosa. A munkahely váltása nem okozott osztatlan
örömet a kórház vezetésének, de
hozzájárultak ahhoz, hogy heti egy
szakmai, műtéti napot a kórházi
osztályon töltsön el. Harminc évig
műtötte a betegeket.

A kórház támogatásával jött
létre Kőszegen a fül-orr-gégészet szakrendelés, amelyet
azóta is – most már az új
Egészségház kiváló lehetőségeivel – dr. Németh János lát
el hetente kétszer, kedden és
pénteken 10 és 13 óra között
(előzetes bejelentkezés nem
szükséges). Nagy valószínűséggel a kis betegek nagyszüleit is gyógyította. A szakorvos
számára – szavai szerint – az
igazi örömet az jelenti, amikor
a betege ismét visszanyeri az
egészségét. „Talán nagyobbat
is, mint amit a beteg érez”
– fogalmazta meg. (Március
4-én az Egészségház várótermében
egyik édesanya örömmel mondta el,
miután kilépett a fülészeti szakrendelésről, hogy a fia meggyógyult.)
Dr. Németh János orvosi szemlélete
nem változott a 41 év alatt. A kezdeti időszakban a Dr. Nagy László
EGYMI elődintézményében kétszáz
állami gondozott, összesen közel
ötszáz gyermek orvosi ellátását
biztosította tíz ápoló közreműködésével.

50 év után

nökünk nem tudott részt venni a
találkozónkon, így egy küldöttséget
szerveztünk. Felkeresték Ildi nénit
a lakásán egy csokor virággal, de
természetesen a férjéről sem feledkeztünk el, így Hidegh Lajost, volt
tanárunkat egy üveg borral leptük
meg” – mesélte az egyik résztvevő.
A régi padtársak könnyen egymásra ismertek, hiszen többségükben
Kőszegen vagy a környéken élnek.
Az est kellemesen számos élmény
„felemlegetésével” telt.

Ötven év elteltével találkozott az
1966-ban végzett balogos 8/b
osztály. Osztályfőnökük Hidegh
Lajosné volt. A 42 főből 21 fő jelent meg március 12-én délután a
Károly Róbert tér kedvelt éttermében. Négyen igazoltan voltak távol.
A többi tizennégy hiányzót emlékében őrzi a közösség.
„Sajnos Hidegh Lajosné osztályfő-

2016. áPRILIS 12.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

vos, és kiemelte, hogy az egészség
megőrzését, a betegség megelőzése érdekében végzett munkát fontos feladatának tekinti.
Ennek egyik formája a sport,
amely dr. Németh János életének a
velejárója. Nyolcéves korában már
focizott, játszott az NB III-ban,
jurisichos gimnazistaként pingpongozott, atletizált, és Hortobágyi Ferenc tanár úr tornacsapatában versenyzett Horváth László
(klarinétművész), Pintér János,
Seper Ferenc társakkal. Aktív versenysportolását követően harminc
évig látta el Kőszeg és környéke
sportorvosi feladatait. Mostanában
számára a sportot a tenisz jelenti,
tavaly a Burgenland bajnokságon,
70+ kategóriában a győztes csapat tagja volt. Csak oda megy el
Az egészségügyi ellátás változása nyaralni, ahol van teniszpálya.
miatt mostanra egy iskolavédőnő- A vasárnap délelőttöt rendszerint
vel, és egy asszisztenssel végzik a a barátokkal tölti, azokkal, akikkel
gyógyítás, illetve az egészségmeg- együtt kezdték el az általános iskoőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A lát. Az évek során ugyan szétszóhetven év feletti orvos reggel hét ródtak, de mindig összetartottak.
órakor várja az iskola betegeit, dél- Szavai szerint a családján kívül a
után ismét visszamegy a rendelőjé- baráti közösség jelenti az élete
be. „Nagyonszabo_tuzep2.pdf
hálásak tudnak lenni
alappillérét.9:20
1
2016.03.31.
a gyermekek” – mondta a szakorKZ
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boszorkánykonyha

Fejlesztések a várban

Várja az új gazdáját az egykori Boszorkánykonyha (Kőszeg, Jurisics
tér 13.). Az egykori bérlő családi – a jövő nemzedékét nevelő –
feladatai miatt feladta vendéglátó
tevékenységét. November óta nem
főztek napi menüt, nem szolgáltak
fel italt sem. Az épület tulajdonosa,
a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete az épület ismételt haszno-

A látogatók megnyerése, a kínálat
bővítése folyamatos feladat, ha azt
szeretnénk, hogy sokan visszatérjenek a Jurisics-várba. A művelődési
központ munkatársai is ezen fáradoznak. Kőszeg városa készíttetett
egy városról szóló úti filmet és egy
a várprojekthez kapcsolódó filmet,
mely a lovagteremben tekinthető
meg. Ugyanitt látható A magyar
történelem 3D-ben című 15 perces
animáció előzetese. Május elejére
várható a megvalósítás, a lovagi étteremben külön díjazás mellett nézhető a film legalább nyolc nyelven!

Régi vágy teljesülhet azzal, ha
visszakerülhet az Esterházy-oltár
az eredeti helyére, az úgynevezett
ötödik (belső) toronyba. L. Simon
László a várprogramért felelős
miniszterelnökségi
államtitkár
értesítette Huber László polgármester urat arról, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap kiemelt meghívásos
pályázaton kívánja támogatni az
Esterházy-oltár restaurálását és
visszaállítását. Az előkészítő, tervező munkálatok folynak, a finanszírozási háttér biztosított.
TáF

beköltözött

Ahogyan az illik, már nyitáskor
megjelennek, hogy elfoglalják helyüket. Kémlelő szemekkel figyelik
a látogatók viselkedését, de gyakori
és hálás pillantást vetnek a gondoskodó munkatársakra is. A szárnyra
kelő mendemondák szerint csak
kevesek simogathatják meg nemes
bundájukat. Nem csoda, hiszen –
ha lehet hinni a hírnek – akiknek
megengedik, hogy megérintsék,
azokat nagy szerencse éri!
TáF.

sítása mellett döntött, és várják az
érdeklődőket a bérleményre, nemcsak a vendéglátás területéről. A
közel száz m2-es üzlethelyiségben
teljesen felújított konyha is rendelkezésre áll, valamint nagyobb
rendezvényekhez az emeleten lévő
nagyterem is használható. Érdeklődni +36/30/927-9061 telefonszámon lehet.

„Éteri hírek” Csillagászat
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Márciusban tartotta éves közgyűlését a kőszegi Városi Rádióamatőr
Klub. A tagság elfogadta az új alapszabályt, melyet a PTK változása
miatt kellett módosítani. Ez alkalommal választottak vezetőséget is.
Öt évre ismét a korábbi „tisztikart”
bízták meg a klub irányításával.
„Felhatalmazás született arra, hogy
könyvelőnknek, tiszteletbeli klubtagunknak – Cseh Jánosnénak – ajándékcsomag átadásával ismerjük el
precíz és nagyon jelentős munkáját”
– nyilatkozta Hernigl László.
A klub pályázatok útján is igyekszik
stabilan tartani pénzügyi egyenlegét, ami nem kis feladat, hiszen
tevékenységük, melyet a köz érdekében is végeznek, rendkívül
költséges. Megtudtuk azt is, hogy
április 2-án a versenyidőszakra
való felkészülés első lépéseként sikeresen felszerelték antennarendszerüket a Kendig-csúcsi versenyállomásukon.
A klubélet nemcsak munkából áll:
beszámoltak a sikeres, nagy létszámú év végi összejövetelükről,
ahol a klubtagok szerény vendéglátása mellett a múlt évben
kiemelkedő munkát végző Révész
Györgyöt és Schwahofer Andrást
megjutalmazták.
A kőszegi rádióklub működése
1970-től jegyezhető. 1990-ig
MHSZ rádióklubként, azóta bejegyzett egyesületként tevékenykednek.
Céljuk, hogy Kőszeg és vonzáskörzetében lehetőséget és szervezett
kereteket biztosítsanak a rádióamatőrködés, a rádióamatőr versenysport, az elektronika bármely
területe iránt érdeklődők számára.
TáF.

Öt csillagászati előadásból és két
rendezvényből álló szabadegyetemet hirdetett meg a Gotthárd Csillagászati Egyesület. Helyszín a Balog iskola, illetve a Chernel Kálmán
Városi Könyvtár. Az előadásokat
követő csillagászati bemutatókat
a csillagvizsgálóban tartják. Ezek
közül egy rendezvény lesz Szombathelyen a Kövesligethy Radó
Planetáriumában.
április 29-én 16.00 órakor Dr.
Péntek Kálmán: Nagy pillanatok
a csillagászatban. Helyszín: városi
könyvtár.
Május 9. 11.00 Matisz Attila:
Asztromajális Merkúr-átvonulással.
Helyszín: Balog iskola.
Május 14. GAE tagok: Csillagászat
napja (Bemutató) Helyszín: Kőszeg,
Főtér
(A további programokat később
tesszük közzé.)

A Jurisics-várban a látogatótoronyban indul a „Gyöngybagolyprojekt”. A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont,
a Gyöngybagoly Alapítvány és a
JvMK összefogásával már elkészült
az a „doboz”, amelynek kijárata a
Károly Róbert térre néz, és biztosítja a majdan beköltözött bagoly
szabad röptét vadászterületei felé.
A megvalósítás az együttműködés
jó példája, egyben rámutat a város
és a természet harmonikus kapcsolódására. A vár barátságos miliője,
a folyamatosan bővülő kínálat, nem
csak a látogatókat vonzza. Zsuzsi
és Fruzsi, a két cica, beköltözött az
ódon falak közé.

Áprilisi akciónk a készlet erejéig:
Ágvágóollók, fűrészek és nyesőollók: 20% engedmény!
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10 éves az ataru taiko ütőegyüttes
április 9-én az alapítás tízéves évfordulóját ünnepelte az Ataru Taiko
az AGORA Szombathelyi Kulturális
Központban megtartott koncerten.
Március 31-én a kőszegi zeneiskolában, a próbatermükben beszélgettünk a dobzenészek hét tagjával. Az ütőegyüttest 11 fő alkotja,
a csoport művészeti vezetője Vörös
Emil, a zeneiskola tanára. A profi
tudással rendelkező dobzenészek
kategóriájába tartozik Galambos
Mihály, Krisztik Judit, Kovács Kitti,
Kovács Zsu, Laki Bernadett, Milos
Roland, Riegler András,Török Luca,
Turáni András, Vass Alexandra.
Vörös Emil szavai szerint az Ataru
Taiko a Budaker Gusztáv Zeneiskola ütő kamaracsoportjából alakult
meg 2006-ban. Egyik ismerősüktől
kaptak egy japán dobzene kottát,
amely elindította a zenészeket a
távol-keletre jellemző csoportos
dobolás útján.
– Az első időszakban nem voltak saját dobok, így csak az iskola
hangszerein dobolhattunk.Taiko dobokon 2008-ban tartottunk először
koncertet – mondta Vörös Emil.
– Hol lehet beszerezni a japán
dobokat?

– Elkészítem fahordókból, fahengerekből, amelyre marhabőrt
szegecselek. A hordó mérete, a
szárított bőr vastagsága meghatározza az elkészült dob jellemzőit,
a hangzását. A hangszerkészítést
nem lehet szüneteltetni, hiszen az
új zeneszámok is követelhetnek
újabb dobokat.

– Hogyan jön létre egy-egy produkció?

– Elsődlegesen Emil ötlete, kompozíciója alapján – vette át a szót
Riegler András. – Papírra veti, kottába írja, és mindenkinek kiosztja a
saját feladatát. Aztán gyakoroljuk,

sokasága jelzi a hozzáértőnek az
ütemet. Emil szavai szerint ebben
a kottában megjelennek az Ataru
sajátos jelölései, de egy távolálló
dobzenész is megérti.
– Mennyi ideig gyakorolnak egyegy új zeneszámot?

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

te hozzá Galambos Mihály, hogy a
dobok szerepét a (tan)könyv, comb,
vagy asztal is betöltheti, ezeken is
lehet ritmusokat gyakorolni.
– Mit jelent az együttes számára a koncert, van-e különbség a
koncertek között?

– Ennek érdekében dolgozunk
egész évben, de az előadások értéke között nem érzek különbséget
– fogalmazta meg Vörös Emil. –
Minden alkalommal más-más közönség előtt lépünk fel, ugyanazt a
hangzást, látványt szeretnénk nekik
nyújtani. Egyedi élményben lehetett
részünk tavaly a Sághegy kráterében megtartott előadáson, amit a
közönség és a színpad környezete
határozott meg. Idén is meghívtak
bennünket egy kráter koncertre.
– Létezik ÷drukk” az előadások

KU LT Ú R A
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előtt?

formáljuk a produkciót, megteremtjük az adott zeneszámban az
összhangot. Csapatban dolgozunk,
és együtt gondolkodunk, a közös
munka, a közös próbák nekünk természetessé váltak.
Ehhez kapcsolódva Galambos Mihály arról beszélt, hogy a tánclépésekhez az alapot az a zene adja,
amit ők maguk játszanak. Ez könynyebbséget és nehézséget is jelent
a zeneszámok betanulásánál. Először a dobzenét ütemenként gyakorolják, majd azt követően illesztik
hozzá a táncmozdulatokat a tükör
előtt. Majd bemutattak egy kottát,
amelyben hangjegyek, kézjelek

– Az új koncertdarabok felépítése
szeptemberben kezdődik, amelyeket a Sakura, a japán cseresznyevirágzás ünnepéhez kapcsolódva
mutatunk be először – mondta Vörös Emil. – Minden héten tartunk
próbát, amit megelőz az otthoni
gyakorlás és a tanulás. Olyan hozzáállásra van szükség, amely nélkül
nem lehetne ezt a közös produkciót
létrehozni. Egyszer valaki a csapatépítésünk módjáról kérdezett.
Nekünk nincs külön módszerünk,
mi együtt gyakorolunk, együtt dolgozunk, és így alkotunk – megítélésem szerint – egy jó csapatot.
– A zeneiskola próbatermében
hangszigeteltek a falak. És otthon?

– Mindannyiunknak otthon is van
hangszere, de a gyakorlás nem
feltétlenül a dobolást jelenti. Rövid
szavakkal, dúdolva is lehet ritmusokat rögzíteni. Az eredményes
produkcióhoz
nélkülözhetetlen
az otthoni tanulás – mondta Laki
Bernadett. Ehhez kapcsolódva fűz-

– Valamennyire szükség van, az
egészséges drukk előre visz bennünket, de az idő gyorsan repül a
színpadon, szinte csak egymásra,
az ütemre koncentrálunk – mondta
Kovács Kitti. Mindezt kiegészítve
Turáni András hozzáfűzte, hogy az
„első taps után feloldódik minden”.
Török Luca számára az első dobpergések oldják fel a teljesítményt fokozó kezdeti izgalmakat. Többen is
beszéltek a taps feloldó hatásáról, a
hálás közönség reagálásáról. Külön
örömet ad a zenészek számára az,
amikor egy-egy koncertjükre távolról is elutaznak a nézők.
Vörös Emil szerint az Ataru Taiko eljutott oda, hogy nem tud elfogadni
minden koncertmeghívást. A művészeti vezető külön örömét fejezte ki
amiatt, hogy a szűkebb pátriában
is növekedett a koncertfelkérések
száma. Távolabbi településeken az
együttes tagjai büszkén vallják, hogy
az Ataru Taiko kőszegi, és mindenhol
Kőszeg város hírnevét öregbítik.
Kámán Z
(A fotók 2015. augusztus 7-én, Az
Ostromnapok első napján, a Jurisics
téren adott koncerten készültek.)

LCD, pLAZMA, HAGYOMáNYOs TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid
határidővel, garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Utazás utazós könyvekkel
KU LT Ú R A
16

fiatalember tollából. Előző könyve, a
Kiúton már önálló életet él, a szerző barátaival utazik. Nemrégiben a
kínai Nagy Falról, illetve az északi
sarkkörről is küldött fényképet.
Új könyve, a „Mindenhol jó, de legjobb mindenhol” a B.L.K. Kiadónál megjelenő sorozat első kötete,
aminek folytatása is hamarosan
napvilágot lát.
Hogyan utazik egy hivatásos utaztató? Az új úti céloknak barátaival
vág neki, de nem csak a turistákat
vonzó látványosságokra kíváncsi.
Párizzsal úgy ismerkedtek meg,
hogy mindenféle asszociációt feljegyeztek, ami a városról eszükbe
jutott, majd ennek a jegyzéknek
alapján indultak el. Kezdték egy
igazi bagettal, megért nekik is egy
misét meghallgatni a Notre Dameban, kerestek Quasimodot.
2010-ben Moszkvától Ulánbátorig
vonatoztak a Transzszibériai Expresszel, amivel régi vágya teljesült a
szerzőnek. A három hétig tartó úton

számos helyen megálltak. Ahol az
angol, a német vagy a spanyol nem
segített, ott egy képes szótárral kommunikáltak. Legutóbbi, hosszabb
utazásuk, a legendás 66-os úton az
Egyesült államok átszelése során is
számos kalandban volt részük.
A legekre válaszolva a legkedvesebb városa Barcelona. Oda egy
film kapcsán jutott el a nyelvet tanulni. A magyar konyha rajongójaként a legjobb gulyást is itt ette.
További álmai Lisszabonba, Izlandra viszik majd a szombathelyi utazót, miközben a sorozat második
kötete is félig elkészült már.
Hogy miért érdemes Nagy Pétert
olvasni? Hiteles ember, akinek
a munkája egyben a hobbija is.
Őszintén, egyszerűen ír, kifinomult
képessége van arra, hogy érezze a
hely szellemiségét, összekapcsolja
a múlt legendáit a jelen életérzéseivel. Kíváncsiság, pozitív életenergia sugárzik minden sorából.
uA

Idősek köszöntése

a botanikus

Az elmúlt hónapban Huber László
polgármester képeslappal köszöntötte Kőszeg idős polgárait a születésnapjuk alkalmából: Horváth
Jenőnét (szül. Kiss Gizella) /92/;
Tóközi Józsefnét (szül. Mars Rozália) /92/; Balogh Ferencet /91/;
Jenkei Edét /91/; Németh Józsefnét
(szül. Bognár Hermina) /91/.
Külön és mély tisztelettel köszöntjük
Kosztra Pálnét (szül. Font Magdolna
Rozália) 90. születésnapja alkalmából. Családja körében, gyermekeivel
töltötte a tiszteletre méltó születésnapot. Férjével, Kosztra Pál tanár
úrral még együtt ünnepelték 70.

április 4-én az orvos, a botanikus,
dr. Waisbecker Antal (1835-1916)
munkásságáról tartott egy átfogó
előadást Keszei Balázs. A lovagte-

korában fordult a botanika irányába. A híres kőszegi botanikus
triász – Freh Alfonz és Piers Vilmos
– tagjaként a tevékenysége Kőszeg
környékére, illetve a Vas megyei
hegyvidékre irányult. Kőszeg és
vidékének edényes növényeiről írt

Március 10-én fél hattól a Chernel
Kálmán Városi Könyvtárban Kovács
ágnes irodalomtörténész Nagy Péterrel beszélgetett a „Mindenhol
jó, de legjobb mindenhol” című,
decemberben megjelent második
könyve kapcsán.

Nem hagyományos útikönyvvel rukkolt elő Nagy Péter, hanem élményekről mesél laza, közvetlen stílusban – ahogy az irodalmár definiálta
írásait. Négy földrész 56 országában
átélt impressziók kerültek papírra a
jelenleg idegenvezetőként dolgozó

házassági évfordulójukat.
április 8-án a Szociális Gondozási
Központban látogatta meg a városvezető a 90 éves Reményi Gyulánét
(szül. Scheer Mária). Huber László
polgármester átadta az ünnepelt
Mária néninek az ajándékot és a
virágkoszorút (képen). Az idősek
otthona különös becsben tartja
egy-egy lakójának születésnapját.
Az ünnepségen jelen voltak a dolgozók és a lakótársak. Mindenkinek
jutott egy-egy édes falat. Reményi
Gyuláné láthatóan nagy örömmel
fogadta a tiszteletére tartott ünnepséget.

remben Pócza Zoltán köszöntötte
a megjelenteket, majd kivetített
képeken, ábrákon megjelentek Kőszeg, a szabad királyi város, majd
a járás tiszti főorvosának életrajzi
adatai és a Kőszegi-hegység botanikai öröksége. Dr. Waisbecker
Antal nemcsak orvos volt, hanem
közegészségügyi szakíró is. Érdeklődése gyermekei középiskolás

flóraművei alapvető jelentőségűek
a térségre nézve. Dr. Waisbecker
Antal a 19 – 20. századfordulón
Vas megye legjelentősebb botanikusa volt. (Az előadás témájához illeszkedik a Kőszegi Lapok szakmai
kiadványban megjelent írás: Keszei
Balázs – Balogh Lajos: Száz éve
hunyt el dr. Waisbecker Antal, a
kőszegi botanikus triász tagja).

Fiatalok a politikában
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A Douzelage testvérvárosi lánc keretein belül Marsaskala, a máltai
testvérvárosunk szervezett ifjúsági
szemináriumot. A találkozón Lengyelországból Chojna, Lettországból Sigulda, Angliából Sherborne,
Magyarországról pedig Kőszeg vett
részt öt gimnáziumi diák és két
felnőtt részvételével. A fő téma a
politika volt, ezen belül is az ifjúság
és a politika kapcsolata, a fiatalok
részvétele a közéletben. Megvitatásra került a fiatalok szerepvállalása illetve lehetőségei ezen a
területen; vajon miért nem érdekli
a fiatalokat a politika, vagy éppen
mi az, ami motiválná őket, milyen
megoldási javaslatokat tudnak felsorakoztatni. S szó esett a különböző országokban működő ifjúsági
központokról, ezek igényéről, működéséről és alapítási lehetőségről.
Mind az öt ország fiataljai ala-

pos kutatómunkát végeztek már
a találkozó előtt a témában. Kérdőíveket töltöttek ki, interjúkat
készítettek, az eredményeket pedig összegezték, így a találkozón
érdemben lehetett beszélni mind
általánosságban a fiatalok véleményéről, mind pedig az országokra

jellemző specialitásokról. Természetesen nem maradhatott el egymás
városának bemutatása sem.
A munka mellett jutott idő sétára a
tengerparton, illetve a helyiek egynapos sziget felfedező programot
szerveztek a vendégeknek. Így volt
lehetőség sétálni Valettában a fővárosban, megnézni a Nagymesterek
Palotáját és a fegyvertárat, a különböző felekezetek templomait illetve

Határtalanul

vette igénybe a Bersek iskola is.
Március 15-én indult útra Szlovákiába 36 diák és a három kísérő
tanár Kiss János idegenvezetővel.
Csodaszép történelmi városkákban, természeti látnivalókban,
magyar irodalmi és történelmi
emlékekben volt részünk. Jártunk
Mikszáthfalván, a Mikszáth-emlékházban, Kékkő várában, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, ahol közel 500 diák tanul
magyarul!
Láttuk a gombaszögi cseppkőbarlangot, az újjáépített Krasznahorka
várát és Rozsnyó Fő terét. Megjár-

tuk az Alacsony-Tátra vonulatát,
szerpentinjét szebbnél szebb havas
tájakon átutazva. A harmadik nap
nagy tudású szlovákiai magyar
idegenvezetőnk irányításával, érdekességekkel fűszerezett előadásaival kísérve jártuk körbe a Szepes
óriási várát megkerülve jutottunk el
Mikszáth Kálmán regényeiből már
oly jól ismert Lőcse városába. A
Kézsmárkon emlékszalagot helyeztünk el Thököly Imre kriptájában.
Osztályfőnökként mondunk köszönetet minden segítőnknek.
Szabóné Király Éva
Horváth Márta

A magyar kormány oktatási politikájának szerves része már évek
óta, hogy ne legyen olyan általános iskolát elhagyó diák, aki
még nem járt a történelmi nagy
Magyarország területén. Ezzel a
céllal hozták létre a Határtalanul
című pályázatot. A hetedik osztályosok több napos kiránduláson
vehetnek részt állami támogatással Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken, és Burgenlandot bejárva. Ezt a lehetőséget

zsibvásár
április 9-én a Balog iskolában ismét zsibvásárt
tartott a szülői munkaközösség. A vásárcsarnokká
változott ebédlőben az asztalok megteltek otthon
feleslegessé vált használati tárgyakkal. Reggel
nyolckor már érkeztek a vevők, akik olcsón vásárolhattak ruhákat, játékokat, és mindenfelé mást.
Eladó vagy vásárló bárki lehet, nemcsak az, aki
gyermeke lévén kötődik az iskolához. A szervezők
szerint két évvel ezelőtt startolt az első „zsibi”, az
elmúlt évtől már havonta megrendezik. A következőt május 7-én, délelőtt tartják. Az eladóknak érdemes telefonon vagy e-mailon asztalt foglalni: Tel:
20/360-1338, E-mail: gerolykati@gmail.com.
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katedrálisait, ahol betekinthettünk
a Virágvasárnapi szertartásokban és
láthattuk a máltai lovagok sírjait is.
Nem utolsó sorban pazar panoráma
tárult elénk a felső barrakka kertből,
ahonnan láthattuk a kikötőkben
sorakozó jachtokat és az egységes
színűre meszelt máltai házakat is.
Jártunk Mdinában, mely a színes
üvegfúvásról ismert, és talán mindenkinek felejthetetlen élmény marad az a délutáni piknik, amikor a
tengerparton a sziklaszirteken ülve,
a márciusi napsütésben a fodrozódó vizet nézve fogyasztottuk el a
helyiek által készített finomságokat.
A szervezők mindvégig törekedtek,
hogy a különböző étkezések során
a helyi specialitások színes választékát is megismerhessük.
Visszagondolva erre a pár napra mindenképpen elmondhatjuk,
hogy hasznos találkozó volt és nem
utolsó sorban kellemes emlékekkel
gazdagodhattunk.
(R-M. K.)

Új módszer
Március 18-án a Bersek és a Balog
iskolában a rendhagyó énekórán a
diákok az innovatív módszer előnyeivel találkoztak, amely a gyerekek önkifejezéséhez járul hozzá
művészeti módszerekkel.
Binder Károly Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete külsős kutatója, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Jazz Tanszékének vezetője
zongorán a gyerekeket inspiráló
hangokat, ritmusokat, hangszíneket keltett életre. Szász Izabella, az
iASK kutatási asszisztense vezette
a hang általi kifejeződés foglalkozást és a csoportos éneklést, bemutatta az énekhang rendhagyó
színezetét.
Öt csoportban több mint száz diák
vett részt a foglalkozásokon, ahol a
gyerekek világához közel álló természetbeli és mesebeli hangokkal
keltettek dallamokat és ritmusokat, ezáltal egy együttes kreatív
alkotást hoztak létre. A diákok
különböző hangszerekkel improvizálhatták a saját belső hangjukat,
ritmusukat, és létrejött egy komplett zenei improvizáció. Az énekóra
egy országosan egyedülálló kezdeményezéssé vált.
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Cáki hírek

VIDÉK

Elkészültek a 2015-ös évet záró
közgyűlések a civil szervezeteknél.
Mindhárom szervezet sikeres évet
zárt. Az önkormányzat is elfogadta
a 2016. év szoros költségvetését.
Bízunk a pályázataink sikerében.
Március 15-én ünnepeltük az
1848-as forradalmat a „Hegyaljai
Kézművesek és Hagyományápolók” kiállítás megnyitásával. Tóth
Szabolcs, a cáki ÖTE parancsnoka
beszélt a márciusi ünnep megemlékezéseinek történetéről. A gencsi
néptánccsoport fergeteges hangulatot teremtett. Köszönet érte.
Az önkormányzat első alkalommal adott át jutalmat, illetve
„Cákiaknak – Cákaikért” emléklapot. Gratulációt érdemel Szemerics
Zsolt 20 éves, Geröly Péter 50 éves,
Tóth György 55 éves,Tóth József 60
éves szolgálatáért.
A nyolcadik hagyományőrző kiállítá-

tagóvoda
Bozsok: Kicsi óvoda vagyunk, tágas épülettel, a mesés falfestményekkel díszített helyiségeink otthonosak. Folyamatosan megújul a
gyermekeink örömére a szép udvarunk, közelünkben van sportpálya,
a tevékenységeink fontos színtere.
Gyakran vesszük igénybe mozgásra,
természeti megfigyelésekre, óvoda-család közös rendezvényekre.
A gyermekek ellátásáról két – felsőfokú végzettséggel rendelkező
– óvónő, valamint egy dajka, egy
konyhai kisegítő gondoskodik.
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. Az ünnepek, a népszokások, a népi tevékenységek megismertetése is fontos számunkra. A
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son kézműves alkotások, és húsvétvárás lévén a tojásfestés került a középpontba 28 kiállító alkotásaiban.
Vendégként mutatkozott be Véghné
Lőrinc ágnes höveji csipkevarró népi
iparművész. A vendéglátást szolgálták a kuglófsütő versenyre készült
édes sütemények, amelyeket a helyi borászok nedűjével öblítettünk
le. A kiállítást húsvéthétfőn zártuk,
amikor a Kulturális Egyesület által
a Közösségi Ház udvarán épített kemencét avattuk fel. Trifusz Péter az
egyesület elnöke köszöntötte a látogatókat, és a Cirákulum együttes
alapozta meg a családias hangulatot. Forró tea és a langalló is elkészült, a gyerekeket Fehér Csabáné
várta nyuszis játékokkal.
április 1-től látogatható a cáki pincesor, sütögetni is lehet a kemencében, gyermekjátékok várják az
apróságokat. Információ kérhető:
Fehér Csabáné 20/246-0180.
Paukovics Józsefné
polgármester
szülői igényeket figyelembe véve
szolgáltatásokat is nyújtunk a gyermekeknek: bábszínház látogatás,
úszás, kirándulások, és kiállítások
látogatása. A Bozsoki Óvoda nyitott intézmény. A település önkormányzata mellett a Szülői Munkaközösség, a helyi civil szervezetek,
valamint számos vendéglátóhely,
vállalkozó évtizedek óta segíti az
rendezvényeinket. A négy éve elkezdett „Hangszerkóstoló zene ovi”
és a családi kézműves foglalkozásaink a 2016/17-es tanévben is
folytatódnak. április 18 – 19-én
nyílt napot tartunk. Tisztelettel és
szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket ezen a két délelőttön, és az év
minden napján
Kuticsné Fatalin Mária
tagóvodavezető

Velemi hírek
Március 15-én délután ünnepségre gyülekeztek a velemiek a
kultúrházban. Szél Józsefné polgármester köszöntőjét követően a
Kőszegszerdahelyi általános Iskola
diákjai adtak műsort. Szabó László
tanár vezetésével készültek fel a
gyerekek, és büszkén szavalták a
Nemzeti Dalt. Dr. Kapiller Sarolta,
a Kőszegi Járási Hivatal vezetője a
forradalomról megemlékezve beszélt a magyar nyelv ápolásáról. Az
ünnepi gondolatok után a Szózat
közös eléneklésével zárult a megemlékezés.
A Szent Koronát 1944. december
27. és 1945. március 19. között
Velemben őrizték. A falu lakosai
minden évben március 19-én emlékeznek meg a történelmi eseményről. Ifj. Kern István beszélt

a Szent Korona szimbólumairól.
Beszédében kitért a korona eredetére, sok érdekesség hangzott el a
nagyszámú hallgatóság előtt. Egy
Győrből érkezett csoport csodálattal hallgatta, hogy egy kis falunak
a történelmünkben mekkora szerep
jutott. A megható megemlékezés
végén Szél Józsefné polgármester
és Szabó Zoltán alpolgármester
helyezték el a község koszorúját.
Húsvéthétfőn, délután tojásdobálásra hívták a velemieket. Régi-új
hagyomány, hogy a locsolás után
így köszöntik a falu lakói a húsvétot. Pár évvel ezelőtt elevenítették
fel a szervezők ezt a régi szokást.
Nagy körben állva dobálják egymásnak a tojásokat, miközben
nagyokat kacagnak, ha valakinek
a kezében eltörik. A jó hangulat
minden évben garantált, és egyre
többen vannak, akik e régi-régi hagyományt ápolják.

utazási iroda

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

ÍzElÍtő taVaszI /nYárI ÚtJaInkbÓl
A Duna hullámain Bécs és Pozsony között – 2016. 04. 24.
ár: 6.500,- Ft / fő
Tavaszköszöntő Tirolban, látogatással a Gauder Festen
2016. 04. 29 – 05. 01.
ár: 58.400,- Ft / fő (félpanzióval)
Pünkösd Krakkóban, Auschwitz-i látogatással
2016. 05. 14 – 16.
ár: 56.400,- Ft / fő (félpanzióval)
Szigetkörút Horvátországban – 2016. 06. 01 – 05.
(Krk – Rab – Pag – Hvar)
ár: 104.800,- Ft / fő (félpanzióval)
A Földközi-tenger gyöngyszeme, Mallorca
2016. 06. 24 – 30.
(Nyaralás garantált kirándulásokkal, félpanzióval)
ár: 198.000,- Ft / fő + reptéri illeték
Erdély körutazás – Ezer Székely Lány Találkozóval
2016. 06. 30 – 07. 06.
ár: 99.000,- Ft / fő (félpanzióval)
Debreceni virágkarnevál és a budapesti tűzijáték
2016. 08. 19 – 20.
ár: 29.600,- Ft / fő (szállás félpanzióval)
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További programjainkról bővebben Kőszegen 36/06/209185674
vagy 94/360264 információs pontunkon.

lukácsháza
Március 19-én a Borbarát Hölgyek
Lukácsházi Egyesülete a „Spirituszfalvak” záró rendezvényén vett
részt Reziben. A projektgazda Zalai
Falvak Egyesülete szervezésében a
kistelepülések képes beszámolókkal és film formájában mutatták
be eredményeiket, amely a norvég
alap támogatásával valósulhatott
meg. Délután a programban résztvevő települések egy-egy őshonos
gyümölcsfát ültettek el a Rezi Turisztikai Ház kertjében.

április 17-én A Föld Napja alkalmából a 2015-ben született
lukácsházi gyerekek tiszteletére a
Nemzedékek Parkjában az év fája,
a kocsányos tölgy kerül elültetésre.
Délután a tisztaság jegyében szemétszedés lesz a településen és a
csömötei szőlőhegyen.
április 30-án májusfát állít a
Borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Közösségi Ház.
Helyreigazítás: A Pincés Kemencés
Nap III.Térségi böllérversenyének kemencés étel kategóriájában a helyes
sorrend: 1.Kőszeg – Kőszegfalva; 2.
Kőszegdoroszló; 3. Perenye

Használták a feszítővágót
Kőszegszerdahely: Március 12-én
az önkéntes segítségnyújtás jelentőségére hívta fel a lakosság figyelmét a Kőszegszerdahelyi Önkéntes
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Elsőként elhangzott az egyesület saját költeményű tűzoltó verse, majd
a helyi tűzoltó férfikórus énekelt.
Mersich Miklós elnök beszélt a két
új tűzoltóautó – Suzuki Vitara terepjáró és a Volkswagen tűzoltó kisbusz
– vásárlásáról. Ez utóbbihoz jelentős támogatást nyújtott a lakosság.
2015-ben az autóknak garázst építettek társadalmi munkában és a
különböző támogatásokból.
Ezt követően Harangozó Bertalan
kormánymegbízott mondta el az
elismerést tartalmazó köszöntő
szavait. ágh Péter országgyűlési
képviselő üdvözletét Gagyi Levente tolmácsolta. Ezt követően Seper
András tűzoltó ezredes igazgatóhelyettes, és Lakatár Gábor tűzoltó

alezredes kirendeltségvezető adott
át elismerő okleveleket az önkéntes
tűzoltó egyesület tagjainak a kimagasló munkájukért.
Az összetett szakmai gyakorlaton a kőszegszerdahelyi, bozsoki,
kőszegdoroszlói, cáki, velemi és
sieggraben-i önkéntes, valamint a
kőszegi önkormányzati és szombathelyi hivatásos tűzoltók bemutatták
annak előnyét, ha káreseménynél
önkéntes és hivatásos erők gördülékenyen együttműködnek. Használtak feszítővágót, láncfűrészt,
daraboltak kidőlt fát, mentettek
autóban rekedt, illetve autó alá
szorult sérültet, oltottak gépkocsitüzet, az ifjúsági tűzoltók pedig
tarlótüzet. A női tűzoltók tűzkárt
hárítottak el.
A közönség számára látványos
program felhívta a figyelmet az
önkéntes segítségnyújtás jelentőségére.

önként

levágott ágakkal, összegyűjtött levelekkel, hulladékkal. Tanári ötlet
alapján vállalták a kollégisták a
terület örökbe fogadását, aprólékos

április 5-én a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont mellett lévő
területen szorgos kezek
dolgoztak. A Dr. Nagy
László EGYMI Kollégiumának 20 diákja
takarította a játszótérhez tartozó parkot öt
tanár aktív részvételével. Négy óra alatt két
konténert töltöttek meg
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borverseny
Lukácsháza: A lukácsházi Borbarát
Hölgyek Egyesülete, az önkormányzat és a Közösségi Ház rendezte
meg a 34. térségi borversenyt. Az
elmúlt év kedvezőtlen időjárása
nehezítette a gazdák munkáját,
ennek ellenére 53 vörösbort és
37 fehérbort kóstolhatott a zsűri.
A Borbarát Hölgyek Egyesületének nevében dr. Jónás Zsigmondné
köszöntötte a vendégeket, majd
Virág János Lukácsháza, valamint
Bodorkós Ferenc Gencsapáti polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. A bírálatot követően a
Szent Márton Kórus és a Dr. Tolnay
Sándor általános Iskola tanulói
szórakoztatták a vendégeket, majd

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a Rezi Borbarátok borbemutatója
következett.
A fehérborok versenyében 3 arany,
22 ezüst és 12 bronz minősítés
született. A szakmai zsűri bírálata
alapján a legjobb fehérbor Kenyeri
Dezső Szilváni cuvée bora lett, míg
a női zsűrinek Rátz Ferenc Olaszrizlingje ízlett a legjobban. A gazdák
Kápolnai István Olaszrizlingjét ítélték a legjobbnak.
A vörösborok mezőnyében 12 arany,
22 ezüst és 12 bronz minősítést
ítéltek oda a zsűri tagjai. A szakmai
zsűri szerint az Albert családi pincészet Zweigelt bora volt a legjobb, a
gazdák is ezt a bort jutalmazták a
legmagasabb pontszámokkal, a hölgyeknek Kákossy Endre Burgundija
nyerte el a tetszését.(Eredmények
www.lukacshaza.hu honlapon.)

VIDÉK
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nőnap élőzenével
Pusztacsó: Március 11-én a Nőnap
alkalmából az önkormányzat köszöntötte a falu lányait, asszonyait.
Kollarits Kornél polgármester elismeréssel szólt a hölgyekről, különösen azokról az asszonyokról, akik
gyermeket nevelnek, megteremtik
az otthont, óvnak, ápolnak, vigasz-

talnak, támogatnak. Méltató szavait
egy nőkhöz írt vers elmondásával
zárta, amit az iskolások műsora
követett. Majd különös élményben
volt részünk, hiszen a képviselő urak
szolgálták fel a vacsorához a hidegtálat. Meglepetés volt számunkra az
élőzenés muzsika, amit Bakos József
szolgáltatott.
Nagyon jól sikerült! Köszönjük,
hogy jó hangulatú nőnapi
estet tölthettünk
el együtt.
A falu lányai,
asszonyai nevében:
Pergerné
Kriszti

„hangyamunkát” végeztek. Ígérik, hogy iskolaidőben többször is
vállalják a parkfenntartás aktuális
munkáit.
*
Szabó-hegyen
Március 12-án és 19-én a Szabóhegyért Közösen Egyesület
megszervezte a TeSzedd akciót.
Gyűjtögették a hulladékot az erdei
tornapályán, a lakó és az üdülőövezet utcáiban, a Szabó-hegyre vezető szerpentin mellett, valamint a
Velem felé vezető út első szakaszán.
Szeméttel teleszórt meredek domb-

oldalakat, a szerpentin út mentén
már alig látható esővíz elvezetőt,
elgazosodott csatornát tisztítottak
meg. A bőséges kirándulói szemét
mellett volt építési hulladék is. Az
egyik egyesületi tag utánfutójára
rakták a megpakolt zsákokat. A
munka végeztével az alpannonia®
grillezőnél beszélgettek a szorgos
munkások. Köszönik a „Natúrpark”
és a kerékpárosok segítségét. (A
szerpentin út végén azóta újra
megjelent egy ledobott fekete zsák.
A szabóhegyiek kérik a zsák tulajdonosát, hogy sürgősen vigye el.)
KZ
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20 éves a kV
KU LT Ú R A

A tavasz hangjait erősítette a
Kőszegi Vonósok szólistákkal kiegészült együttese április 1-jén
a lovagteremben. A felkelő nap
országának motívumaival átszőtt
műsorban a beköszöntő „Te Deum”
(Marc-Antoine Charpentier műve)
után mindjárt egy különlegességet hallhattunk. Fényesen csengő
trombitaduó – Németh Imre és
Újhelyi Péter játéka – csillogtatta
meg Antonio Vivaldi egyetlen trombitakettősére komponált (C-dúr
versenymű) dallamait.
A változatos összeállításban nagy-
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szerű szólóprodukciók is kiérdemelték a vastapsot. Király Istvánné
Homor Mária, Scheer Bernabett és
Scheer Uwe mellett még fellépett
Miyanaga Kayoko is. Kőszegen a
japán fuvolaművész képviselte hazáját (a képen kék ruhában). Együttese az európai terrorveszély miatt
lemondta a turnét, ezért a tervezett
szvit bemutatójára sem kerülhetett
sor. A közönség azonban nagy elismeréssel fogadta Bach ismert Airdallamait és a h-moll szvitet, melyet egy japán népdal és bölcsődal
keretezett.
A koncertet – kicsit az áprilisi tréfa jegyében is – Leopold Mozart
G-dúr gyermekszimfóniája, vala-

mint egy ráadásdarab zárta. Számos közreműködő csatlakozott az
együtteshez, hogy megszólaltassa
a sok-sok csengő-bongó-zengő és
cserregő kísérőhangot.
Szűnni nem akaró taps jutalmaz-

ta a kellemes tavaszesti zenei
élményt, a húszéves együttest. A
Kőszegi Vonósokkal legközelebb a
jubileumi hangversenyükön, június
4-én találkozhatunk.
Tóthárpád F.

a világ s a színek vándora kőszegi Virág „esete”
Még megtekinthető (április 17ig) a Csillagteremben az Erwin
Birnmeyer – 66 év ismeretlen
alkotásai c. kiállítás. A református

templomban (nemzeti ünnepünkön) a művész születésnapján emlékeztek meg a „kőszegivé lett” festőről. Életútjának állomásait, egyes
mozzanatait ismerhettük meg a
szavak és a képek segítségével.
A Kőszegi Vonósok és Aima Maria
Labra-Makk (zongora) nagyszerű
zenei előadásai is Erwin Birnmeyert
idézték.
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A templom földszinti kiállítótermében láthatjuk azokat a még
soha be nem mutatott alkotásokat, amelyeket a művész felesége
(a képen) válogatott, és amelyek a
kezdetektől illusztrálják férje festészetét, művészetének változását.
A sort az „utolsó akvarell” c. kép

zárja, amelynek dátumozása 2015.
április 25-öt mutat.
Erwin Birnmeyer sokat volt úton,
a hátizsákjában mindig ott voltak
rajzeszközei. Ha megtekintjük a
képeit, akkor nemcsak a technikák
változatosságával, hanem gyönyörű tájakkal is találkozhatunk.
A tárlatot barátja, Harro Pirch nyitotta meg. „A formát nem teherként, hanem egyfajta kihívás és
lehetőségként élte meg, hogy aztán
saját kifejezésmódja ösztönzőjeként
dolgozza fel” – mondta róla.
Különleges képek
kerültek a Csillagterem falaira.
Nemcsak
azért
különlegesek, mert
első alkalommal
láthatjuk őket, hanem mert még a
művész munkásságát ismerők körében is több meglepetést tartogat.
Az alkotások színés formavilágával
a Csillagterem oltalmazó tere szinte
magához öleli a
már csak emlékeinkben élő kőszegi
festőművészt, Erwin Birnmeyert!
Az összeállítás méltó a nagyobb
nyilvánosság előtti bemutatásra. Jó
volna, ha nem kellene várni a „tervezett” Kőszegi művészeti panoptikum létrehozásáig!
Tóthárpád F.

Kortárs írók műveivel ünnepel a 25
éves Soproni Petőfi Színház.
„Dermesztő hajnalba / nyújtózik az
este. / Elnyűtt ronggyá foszlik / az
éj puha leple. // Csecsemő gőgicsél, / életéért eseng. / Szilánkokká
roppan / szégyenében a csend.”
(Részlet Tóthárpád Ferenc Kisvárosi
ballada c. verséből)
1997 januárjában számolt be az
országos és a helyi sajtó arról, hogy
az utca kövére rakott le valaki egy
újszülött kislányt a határ menti
kisváros szociális gondozójának a
kapujában. A csecsemőt kivérzett

és félig kihűlt állapotban szállították kórházba, de az életét már nem
tudták megmenteni.
A történetet vers és színdarab formájában is feldolgozta Tóthárpád
Ferenc. Az ünneplő huszonöt éves
Soproni Petőfi Színház főrendezője
Katona Imre. Az ő javaslatára döntött
úgy Pataki András igazgató, hogy a
jubileumi év őszi programjában műsorra tűzik a kőszegi író Vadalma
című darabját. A hét képből álló mű
felolvasó-színházi bemutatója október 5-én lesz a Soproni Petőfi Színházban. Rendező Pápai László.

Díjátadás

során a magyar szabadtéri színházi kultúráért. Kitüntetett lehet a
szabadtéri színházakban dolgozó
színművész, alkotó, más színházi
ember, színház képviselője vagy
társulat.
(Fotó: Rudolf Péter a Kossuthkifli
kőszegi forgatásán 2013.09.05-én)

A színházi világnap alkalmából
rendezett gálát a MASZK Országos Színészegyesület az Operettszínházban március 30-án. A szabadtéri színházak képviseletében
Pócza Zoltán adta
át az Amfiteátrumdíjat, amelyet megosztva Nagy-Kálózy
Eszter és Rudolf
Péter kapott. A szövetség 2007-ben
alapította ezt a díjat
azzal a céllal, hogy
elismerésben részesüljenek azok, akik
kiemelkedő teljesítményükkel sokat
tettek pályafutásuk
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Hangszerre fel!
A Budaker Gusztáv Zeneiskola növendékei és tanárai adtak
hangversenyt március 19-én a
zeneiskolában. A szervező a Hangvilla Alapítvány, melynek elnöke az
Ataru Taiko együttes művészeti vezetője Vörös Emil ütőtanár.
„Évente egyszer, a művészeti szemléhez közeli időpontban tartjuk ezt
a hangversenyt, amelyet eddig
Családi hangversenynek neveztünk. Most sem illettük a koncertet
külön elnevezéssel, mert szívesen
láttunk mindenkit, aki fel szeretett
volna lépni” – tudtuk meg Cs. Szász

A zenesuliban folyó munka a pénzben nem mérhető hasznon kívül
anyagi hozadékkal is kecsegtet

néha. A kuratórium egyik tagja, a
zeneiskola egykori
növendéke (Csiba
Péter) májusban
tervez egy önálló
harmonika hangversenyt, melynek
bevételét szintén a
zeneiskola használhatja fel.
Az intézmény továbbra is szívesen
látja új növendékeit. Májusban ismét
nyílt nappal várják az érdeklődőket. A jelszó: Hangszerre fel!
TáF.

betéteket láthattak és hallhattak
a nézők. Az előadás drámapeda-

gógiai módszerekkel is utalt Bartók Béla zenei örökségére, ismert

dalokat szólaltattak meg. Harlekin
meséli el a történetet, Colombina
pedig egyik ámulatból a másikba
esik. Mesevilág életrajzi elemekkel. Az előadás Garajszki Margit
Bartók című mesekönyvének színpadi adaptációja alapján készült
Silvester Lavrík rendezésében.
Március 16-án az áprád-házi iskola
diákjai is láthatták a produkciót. Az
előadások bevezetéseként a zeneiskola diákjai rövid hangszeres bemutatót tartottak Scheer Bernadett
vezetésével.
KZ

tájkép, akt és nonfiguratív festmény
került az Írottkő Hotel aulájának
főfalára.
Bráder Tamás bemutatkozójában
így vall: „Nem vagyok aktív alkotó.”
Kiállított képeit édesapjával való
közös megmutatkozásra készítette.
Munkája lehetőséget ad számára,
hogy művészi elképzeléseit megvalósíthassa, hiszen grafikusként és
dekoratőrként dolgozik. Egységes,
érdekes anyaggal állt a közönség
elé. A számítógép adta lehetőségekkel számos alkotó él, elmondható azonban, hogy Bráder Tamás
birtokol valamit, ami a sajátja, ami
a kiállítás egészére is – mintegy
rendezőelv – rányomta a bélyegét.
Generációk, apa és fia együtt: szép
volt! A képek május 7-ig még megtekinthetők!
A megnyitón a Kőszegi Vonósok
képviseletében Scheer Bernadett,
Scheer Uwe és Tóth Flóra közreműködött.
Tóthárpád F.

Várszínház

Judit igazgatónőtől.
A koncerten természetesen többségében a zeneiskolában tanuló
gyerekek játszottak,
de közreműködtek
a volt növendékek,
a tanárok, sőt a
szülők is. És felléptek zenei művészeti
csoportok. Az Ataru
Taikonak, a Kőszegi Vonósoknak és
a Bondersöljnek tapsolhatott a közönség.

a királyfi
Március 16-án a lovagteremben
közösen mutatta be a Jurisics-vár
Művelődési Központ, a Budaker
Gusztáv Zeneiskola, a Kraft projekt
és a Kempelen Biomatic Orchestra
a Bartók és a fából faragott királyfi
című gyerekeknek szóló előadást
Garajszki Margit és Júlia Urdová
szereplésével.
A Bartók és a fából faragott királyfi
vidám gyermekelőadás remek színészi alakításokat, táncos és zenei

generációk 2
Apa és fia: Bráder Tamás Gusztáv és
Bráder Tamás Generációk 2 című
kiállításával nyitotta a hónapot a
Csók István Művészkör Egyesület
április 9-én. Két generáció: különböző megközelítés, eltérő szín- és
formavilág, más-más alkalmazott
eszközrendszer…
Mi a közös? A nyilvánvaló együvé
tartozás mellett például az – mint
megnyitójában Básthy Béla alpolgármester úr is mondta –, hogy
„közülünk való emberek”, s bár
egymástól „idegen” technikákkal
dolgoznak, a bennünket körülvevő
világról szólnak! „Mindkét generációnak megvan a nyelvezete arra,
hogy nagyon határozott üzeneteket
adjon.”
Bráder Tamás Gusztáv a tőle megszokott kép világgal jelentkezett.
Többségében erős színekkel festett
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A Kőszegi Várszínház 2016-os
évadának bemutatódarabja Carlo
Goldoni Terecske című előadása
lesz. A régi színházlátogatók talán
még emlékeznek, 2000-ben Merő
Béla rendezésében tapsoltunk a vidám történetnek. Most a színház új
rendezője, Kelemen József rendezi.
„A darab hangulata a háború utáni
időszakot mutatja, valahol, talán
Kőszeg egyik kis terén játszódik,
ahol három fiatal és három középkorú hölgy keresi a boldogságát:
sok félreértéssel és sok zenével” –
mondta Pócza Zoltán igazgató.

KU LT Ú R A
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(Ezúttal keressük azt a színháztámogató mecénást, aki
az előadás idejére kölcsönözne egy háromkerekű Piaggio
„kistehermotort”.)
A pénzügyi stabilitás megteremtése minden évben nagy feladat.
A pályázatok már benyújtásra
kerültek, a műsorterv elkészült. A
fúvószenekar jubileuma is befolyásolja az előadások ütemezését. Ha
meghosszabbodik az évad, akkor
várhatóan az Ostromhétvégén is
lesz előadás, ezzel a késői órákra is
adódik szórakozási lehetőség azok
számára, akik itt tartózkodásukat
színházi élménnyel szeretnék zárni.
TáF
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asztalitenisz: Megtorpanás

SPO RT

Rosszul alakult a tavaszi szezon a megyeiben szereplő Kőszegi SE csapatának. Az első kört az élmezőnyben záró gárda a tavasszal gyakran csak
tartalékosan vagy hiányosan tudott felállni. Így kevés babér termett az
együttesnek. Öt mérkőzésből mindössze egyet sikerült megnyerniük. A
megyei másodosztályban, a juniorok kiválóan vitézkednek. Mind a négy
eddig lejátszott mérkőzésükön ők fogadhatták az ellenfél gratulációját.
Szép eredményt érhetnek el, igaz a két legnehezebb mérkőzésük még
hátra van.
Eredmények: megyei I. Kőszegi SE-Taródfa 7:11, Kőszeg i SEEgyházashetye 6:12, Kőszegi SE-Bük 8:10, Kőszegi SE-Szentgotthárd
15:3, Kőszegi SE-Egervölgy 3:15, megyei II. Kőszeg Junior-Szentgotthárd 9:1, Kőszeg Junior-SZOESE I 8:2, Kőszeg Junior-Bejcgyertyános
6:4, Kőszeg Junior-SZOESE II. 10:0.

Erőpróba az Írottkőre
április 3-án ötödik alkalommal került sor arra az erőpróbára, amikor
terepkerékpárosok és terepfutók
együtt mérhették össze az erejüket,
amikor bizonyságot tettek arról,
hogyan sikerült a téli felkészülés
az új versenyszezonra! Rattersdorf
lakói ismét szeretettel fogadták a
119 főre duzzadt, magyar és osztrák versenyzőkből álló mezőnyt, a
62 bringást és az 57 futót.

asztalitenisz kőszeg Vár kupa

A korábban Gyöngyös Kupa néven
szervezett verseny
örökébe lépő verseny
a megyei szövetség,
a KSE asztalitenisz
szakosztálya és a
Bersek iskola öszszefogásával jöhetett
létre. Vas megye asztaliteniszezői kitűnő
körülmények között,
remek küzdelmekkel
köszöntötték a március 15-i nemzeti ünnepet. A megye minden részéből
érkeztek versenyzők. Külön öröm a fiatalok sikeres szereplése. A pontversenyt a házigazda Kőszegi SE nyerte, s őrizheti egy évig a „Kőszeg Vár”
vándorserleget.
Kőszegi érmesek: férfi egyéni nyílt verseny 1. Barabás Balázs, 2.
Terplán Zoltán, férfi egyéni amatőr Kelemen Gábor (Horvátzsidányi
SC), 2. Agg Patrik, 3. Szabó Gábor, női egyéni 2. Dabóczi Alexandra,
férfi páros 2. Berki Balázs-Barabás Balázs (Csipkerek-Kőszeg), serdülő fiú egyéni 3. Molnár Péter és Hamar Martin

a Diákolimpia győztese
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április 5-én tartották a Diákolimpia mezei futóversenyének országos
döntőjét Gödöllőn.
Iker Natália, a Balog iskola tanulója megnyerte az
országos döntőt
(II.
korcsoport,
1500 m táv). A
diákolimpikon
a bajnoki címet
5:44:33 idővel
(3,49 perc/km)
nyerte meg.
Gratulálunk!

Johann Horvath a falu elöljárója
és a helyi tűzoltók ismét megadtak minden segítséget a verseny
lebonyolításához. Ennek sajátossága, hogy Ausztriából indul,
majd a zöldhatáron visszatérve az
alpannónia turistaösvény gyönyörű
magyar szakaszán keresztül éri el
az Írottkő-kilátót 12 km-t és 741 m
szintemelkedést leküzdve, érintve a
Hétforrást, a Szikla-forrást, a Stájer-házakat és a Hörmann-forrást.
A rendezvény nem titkolt célja, an-

nak bizonyítása, hogy az erdei ösvényeken jól megfér mindenki egymás mellett, függetlenül attól, hogy
gyalogosan, futva vagy éppen az
oly sokszor „túrázókra veszélyes”nek kikiáltott terepkerékpárral élvezi a természet adta örömöket.
Az idei terepviszonyok, a száraz
talaj a kerékpárosoknak kedvezett, ahol ismét megdőlt az eddigi
pályacsúcs, Hattyár Dániel és Süle
Róbert (a Focus Team Hungary
versenyzői) szinte együtt érték
el a csúcsot, ahol mindöszsze három másodperc döntött
Dani javára, de mindketten a
tavalyi csúcsidőn belül voltak.
Az új pályacsúcs 42 perc 48
másodperc. A futók közül idén
is a veszprémi Vedac színeiben
versenyző ifj. Fonyó Sándor
nyert 56 perc 24 másodperces
idővel.
A versenyt a szombathelyi
Canyon kerékpárbolt, és a
télen újjászerveződött Kőszegi Kerékpáros Egyesület
mountainbike szakosztálya, a
KKE AlpokCycles rendezte.
Katona Szilveszter
(A képen Hattyár Dániel és Süle
Róbert harca a célban az abszolút
első helyért.)

Lakossági apró
ELADó Kőszeg belvárosában,
cserépkályhás 2 szobás földszinti lakás. irányár: 7,2 MFt.
ELADó Horvátzsidányiban 2
szoba nappalis ház, kis kerttel,
irányár: 9,9 MFt.
Tel: 30/6868-871

Anyakönyvi hírek
sZÜLETÉsEK
Gyöngyösfalu: Varró Rajmund és Oláh Alexandra lánya Viktória.
Kőszeg: Balaskó István és Nagy Genovéva fia Noel Tamás; Már Attila
és Palló Tímea fia Milán Attila; Kulcsár Nimród és Pántos Nóra fia Gergely; Kóczán Gábor és Poór Klaudia lánya Gerda; Tangl Dániel és Tömő
Klaudia lánya Emili; dr. Szűcs Péter és Laczó Roxána lánya Veszna;
Frank Szabolcs és Végh Szilvia fia Márton; Csánits ákos és Nagy Réka
Petronella lánya Emma Petronella; Éger ákos és Kovács Júlia lánya Zoé
Júlia; Daragó Gergely és Pöstényi Anita lánya Hanna; Andorka Ernő és
Farkas Hajnalka lányai Luca és Csenge; Dan Márta és Udvardy László
fia ádám; Horváth Arnold és Erdősi Beáta fia Mirkó Milán.
Lukácsháza: Temesi Zoltán és Piskor Katalin lánya Lotti.

25 ljet djelovanja za hrvatsku rič
Svenek rado primim pozivnicu na igrokazačke
predstave naših amaterskih društav. Gradišće u
Ugarskoj more biti ponosno na svoje dvoje grupe
iz Petrovoga Sela i Hrvatskoga Židana. Utemeljenje ovih narodnih teatrov pada skoro na isti
termin, na ljeta 1990-e, kada su novi, demokratski, slobodni „vjetri” zbudjali, pofriškali i hrvatsku liniju u Gradišću. Po redom su se utemeljile
plesačke, jačkarske, tamburaške grupe s ciljem
da gaju hrvatsku kulturu, identitet, samobitnost.
Židanci i Petrovišćani ali su si sikiru va skoro
najtvrdje drivo zasikli, utemeljili su igrokazačke
grupe da čuvaju prvenstveno gradišćansku rič,
gradiščanski
pominak.
Njegovo
uspješno
d j e l ova n j e
svidoču 25
ljetni jubileji
svojih postojanja, ča
su Petrovišćani lani, a
Židanci nezdavno 13.
Štefan Dumović utemeljitelj
marca
svečekazališne grupe

se u ime gledateljev zahvalim glumcem, peljačem i svim pomagačem grupe za njegov trud,
jer sačuvali, obogatili su naš gradišćanski jezik,
kojega pomalo samo u crikvi i na pozornici hasnujemo. Živili još duga ljeta!

vali u domaćem, obnovljenom kulturnom domu.
Osnivač židanske grupe gospodin farnik Štefan
Dumović je režisersku palicu dao Žuži Horvat, a A horvátzsidányi amatőr színtársulat március
kasnije su Matilda Bölč, Zita Horvat i Jadranka 13-án ünnepelte fennállásának 25. évforduTot nastale peljačice kazalištarcev. Prva premije- lóját. Gratulálunk a horvát nyelv megőrzéséra se veže 1991-omu ljetu s predstavom „Sluga ért végzett sikeres munkájukhoz. Továbbra is
Pišto i tri zaručnjaki”. U svojem 25 ljetnom djelo- kitartást, derűs próbákat és sok nézőt kívávanju amaterska četa prikazala je oko 20 velikih nunk.
igrokazov - prvenstveno iz pera pokojnoga Joške
Marija Fülöp Huljev
Weindingera. Sadašnja peljačica Jadranka Tot,
Fotó: Timea Horvat
u moderatorskoj
ulogi peljala nas
je kroz 25 ljetnimi povijesnimi
termini pomoću
prikaženimi odlomki igrokazov i sa članki
iz hrvatskih i
ugarskih novin.
Fotografska galerija nudila nam
je bogat pogled
na prošla plodna
ljeta.
Ostalo mi je
samo mjesta da
Jubilanti sa režiserkom Jadrankom Tot

Deutsche nationalitätenwettbewerbe
Erfolge der schüler aus der balog schule
Az idei év bővelkedett megmérettetésben. A Balog iskola tanulói közül többen is bátorkodtak,
hogy megmutassák, mit tudnak német nyelvből.
A Grimm Kiadó országos nyelvi versenyt hirdetett Tiéd a szó-tár! címmel. Iskolánkból 10 csapat nevezett és nagy lelkesedéssel vetette bele
magát a feladatokba. Két levelezős fordulót egy
online forduló követett. A régiók legsikeresebb
8 csapatát hívták meg a regionális döntőre
Szombathelyre, amit 2016. február 23-án tartottak. Ide iskolánk egy csapata (Nagy Márk,
Haszon Kevin, Kaltenecker Barna, Bráder
Máté, Kutics Kristóf – Felkészítő: Bozsodi
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Zsuzsanna) a régió legjobb eredményével be is
került és mindössze 0,5 pont választotta el őket
az országos fordulótól.
Január 28-án rendezték Szombathelyen a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
megyei fordulóját. Iskolánkból: Frank Borbála,
Bodovics Előd (1. kategória); Banga Boglárka, Kohl Hédi, Milos Réka, Pásztor Anett
(I. hely), Tulok Laura (2. kategória); Berzsenyi Laura (I. hely), Gurisatti Jázmin (III. hely),
Unger Liza (II. hely) (4. kategória) vett részt.
A regionális fordulóra, amelyet március 18-án
Mosonmagyaróváron rendeztek meg: Pásztor
Anett 4.a Berzsenyi Laura 7.a, Unger Liza
7.a, Gurisatti Jázmin 8.a. jutott tovább, és
mindnyájan szépen helytálltak.
A NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutató Központ által rendezett megyei német
nemzetiségi tanulmányi versenyen 2016. március 22-én iskolánkból Bíró Tamás, Unger
Liza (7. osztályos) és Csóka Éva, Csóka Sára,
Gurisatti Jázmin, Horváth Loretta, Németh
Anna (8. osztályos) tanulók vettek részt. Szóbeli
ismereteikről kellett tanúbizonyságot tenniük.
Először önálló témakifejtés volt a feladatuk, elő-

re megadott témakörökben, második feladatként egy szituációt kellett eljátszaniuk a zsűri
egyik tagjával. Harmadik feladatuk a lakóhely
egy szokásának, hagyományának, nevezetes
helyének bemutatása volt. Horváth Loretta a
8. osztályosok kategóriájában 2. helyezést ért
el, oklevéllel és ajándékutalvánnyal jutalmazta
a zsűri.
Valamennyien jól szerepeltek és tapasztalatot
gyűjthettek az előttük álló további versenyekhez,
nyelvvizsgához.
Felkészítő tanárok: Bozsodi Zsuzsanna,
Nyergesné Kornfeind Anita, Horváthné Erdős
Szilvia, Ambrusné Kluk Andrea.

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk
munkájukhoz!
Ambrusné Kluk Andrea
német-számítástechnika szakos tanár
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Egyházi énekkar
„Mélyen meghatottak a templomban édesen csengő énekek”. Dr.
Szerdahelyi Endre A Kőszegi Ró-

HI T É LE T

mai Katolikus Egyházi Énekkar
325 éves története c. könyvének

mottója a Szent ágostontól származó sor.
Az egykori karnagy két időszakban
vezette a kórust. 1956 novemberétől 1959 áprilisáig, és 1989
szeptemberétől 2010 januárjáig. Őt
Lászlóné Patai Judit követte, aki egy
évig állt a kórus élén. Tőle Bazsó
Cecília vette át a karmesteri pálcát.
Három évig irányította a kórust.
Munkájába – amíg a végleges karnagy személyét meg nem találták –
besegített Bertáné Horváth ágota.
Bazsó Cecília kántorsága mellett
foglalkozott a kórussal. Ez szinte
megoldhatatlan zökkenők nélkül.
Kapcsolata most is élő a csoporttal,
hiszen orgonajátéka szerves része a
közösen előadott műveknek.
Az énekkar stabilitását akkor nyerte vissza, amikor „megtalálták” dr.
Csabáné Király Erzsébet Máriát,
aki 2014 februárjától dolgozik
a kórussal. „Az énekkari munka

számomra pici koromtól a szívem
csücske volt. Az pedig, hogy egyházi felnőtt kórust vezethetek, és
vezényelhetek, az különösen megérintett” – mondta az egyébként
magyar, ének-zene, hittan szakos
általános iskolai tanár. (1987-ben
végzett Szegeden, karvezető tanára
dr. Mihálka György professzor volt.
Öt gyermeke, három unokája van.)
Szolgálatát megkönnyíti, hogy lelkipásztori munkatársként is tevékenykedik.
Hetente kétszer próbálnak. Ebben
az évben a harmadik húsvétot ünnepelték együtt új karnagyukkal
az énekesek. Ekkor van a legtöbb
munka, hiszen virágvasárnap és
nagypénteken is passió szól a templomban, húsvét vasárnapján pedig
természetes a templomi énekes
szolgálat. A hívők tudják, hogy havonta egyszer a fél tízes szentmisén
rendszeresen hallhatják őket. Természetesen szerepelnek a karitász
hangversenyein is. Az elmúlt évben
kiléptek a szélesebb közönség elé,
amikor Horváth László klarinétművész meghívására énekeltek a nyári

zenei fesztivál záró rendezvényén.
A kórus kizárólag egyházi műveket
ad elő magyar és latin nyelven.
Sajnos ezt a közösséget is veszélyezteti a „kiöregedés”. Szeretettel
várják az utánpótlás jelentkezését,
azokat, akik az „énekkari munkának azt a csodálatos ajándékát,
ami nem csak arról szól, hogy a
híveket közelebb vigyük Istenhez,
hanem az együtténeklés örömét is
át szeretnék érezni”.
A Kőszegi Római Katolikus Egyházi

a megszületendő gyermekért
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A tisztiorvosi szolgálat által nyilvánosságra hozott adatok szerint
2014-ben a terhesség megszakítását 31 fő kőszegi lakos kérte,
amely 6 kérelmezővel kevesebb a
megelőző évinél. A megszakítást
kérők mindegyike súlyos válsághelyzetre hivatkozott. Anyagi, párkapcsolati, egészségi okokat fogalmaztak meg.
A kérelmezők közül 2014-ben
ketten vállalták gyermeküket.
A terhesség-megszakítást kérő
kőszegi lakosok korcsoportos öszszetétele a következő: 15-19 éves
3 fő • 20-29 éves kor közötti 13
fő • 30-39 év közötti 13 fő • 40
év feletti korosztályból 2 fő. A kérelmezők közel 30 % -a az első
terhességét szakítatta meg. Kilenc kérelmezőnek nincs gyermeke,
hét főnek van egy gyermeke, 11
főnek kettő gyermeke, és három
főnek három gyermeke, illetve egy
főnek 6 gyermeke van.
április 3-án a verbita missziós-

házban elmondott fogadalomtétel
alapján 11 fő vállalt lelki adoptálást egy-egy veszélyben lévő magzatért. Vállalták, hogy április 4-től
kilenc hónapon át minden nap
imádkoznak egy megfogant magzatért, azért, hogy a szülők által
abortuszra ítélt gyermek megszülethessen, majd szeretetben, törvényes családi körülmények között
nevelkedhessen.
A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének

megmentése imádság és áldozathozatal által. Erről beszélt Sándor
atya, aki harmadszor vállalta a
gyermekekért az imádságot. Egy
tanulmányra hivatkozva elmondta,
hogy Európában megfogant gyermekek sokasága válik az abortusz
áldozatává. Az ígéretet tevők nemcsak a magzat életéért imádkoznak,
hanem a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányba történő fejlődéséért is.
KZ

nyertesek

Az árpád-házi iskola a kollégiumi
szárny homlokzatának felújítására
kapott a kormánytól 6,5 millió forintot. Örülhetnek a kőszegdoroszlóiak,
hiszen a Szent Márton-templomuk
felújítására húsz millió forintot fordíthatnak. Peresznyén, a Római
Katolikus Plébánia a Szent Egyedtemplom énekkarának 15. évfordulójának ünneplésére 1,1 millió
forintot fordíthat.

A www.kormany.hu honlapon közzétették a hazai egyházi közösségi célú
programok és beruházások támogatása 2016 évi pályázat eredményeit.
Az Isten Ige Társasága a Szent Imre
Missziósház interaktív látványszoba
és ifjúsági tér, valamint közösségi tér
kialakítására nyert kétmillió forintot.

Énekkar szolgálatát csendben végzi. A templomot elkerülő kőszegiek
talán csak nagyobb ünnepeink alkalmával hallanak róluk. A legközelebbi jelentősebb alkalom április
24-én lesz. Ekkor az „édesen csengő énekek” a Tihanyi Énekkarral
közösen szólalnak meg.
„Mondj éneket, zengő nyelvem,
Szentséges Úr testének, adj hálákat, buzgó lelkem, drágalátos vérének!”
Tóthárpád

Egyházi hírek
100. évforduló
Március 14-én Kőszegre látogatott
Bodor Gergő a Mária Út Egyesület
projektvezetője.Básthy Béla alpolgármesterrel a verbita missziósházban
tárgyaltak Burbela Gergely svd atya,
tartományfőnökkel, hogy a zarándokszállások fejlesztése programnak
a missziósház is részese lehessen. A
Verbita Rend április 1-jén ünnepelte
az első verbita atya Magyarországra
érkezésének századik évfordulóját.
Domonkos Rend
Március 16-án folytatódott a Domonkos Rend 800 éves alapításának
jegyében létrehozott előadássorozat
az árpád-házi iskolában. Jean-Yves
Brachet francia atya tartott magyar
nyelven az irgalmasságról egy kiemelkedő színvonalú előadást. A
következő alkalom április 20-án 19
órakor lesz az iskola Aquinói Szent
Tamás termében: Nagy Andrea OP
előadásának címe: Domonkos nővérek Kőszegen (1868-1920).
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Ezzel a mottóval került megrendezésre a Győri Egyházmegye délnyugati csücskében, Peresznyén az
Isteni Irgalmasság vasárnapjához
kapcsolódó 24 órás szentségimádás. Az ötletgazda szentatyánk, Ferenc pápa volt, aki az Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentévére írt
„Misericordiae Vultus” kezdetű bullájában hasonló kezdeményezésre
buzdított az idei nagyböjtben, „24
óra az Úrért” címmel. A húsvét utáni vasárnap kiemelése azért is kínálkozott jó időpontnak, mert idén
egybeesett Szent II. János Pál pápa
halálának évfordulójával is. Így
2016. április 2-án, szombaton 15
órakor Dr. Pápai Lajos megyéspüs-

pök úr szentmisével nyitotta meg az
imavirrasztást, melyen a csepregi
esperesi kerület szinte valamennyi
plébániája részt vett lelkipásztoraikkal együtt egy-egy imaóra vezetésével. Rajtuk kívül Szombathelyről, Kapuvárról és Peresztegről is
érkeztek csoportok. Éjfélkor szentmise, vasárnap délelőtt zsolozsma,
majd kora délután a Húsvéti Örömút stációinak imádsága színesítette
a programot. Az imacsoportoknak
és a helybéli híveknek köszönhetően szinte valamennyi imaórán tele
volt a templom, többen elvégezték
szentgyónásukat is. Az érkező csoportokat a plébánia hittantermében szeretetvendégség várta az

lelkületének része
Március 17-én nyílt meg a lovagteremben a „Szent Márton nyomában” című vándorkiállítás, amit az
érdeklődők április 17-ig tekinthetnek meg.Táblák, térképek sokasága
jeleníti meg Szent Márton egy-egy
életszakaszát. Horváth József pápai
prelátus Sulpicius Severus életrajzíróra hivatkozva megerősítette,
hogy Szent Márton Savariaban
született római legionárius katona
fiaként. Az atya szavai szerint Szent
Mártonban a „katolikus egyház két
évezredét átívelő szentjét tisztelhetjük”. A megfelezett köpenyeg
története nem volt egyedi esemény
Márton életében. Rendkívül hidegben a ruhadarab szegény embernek
való átadását sok művész örökítette
meg az alkotásában. Szent Márton

lelkületének része volt, hogy virrasztott a betegek mellett, segített
a nyomorultakon. Az atya arról beszélt, hogy Márton élete vigaszt tud
adni Európának, és kétségbe vonta

33 évig volt sekrestyés
Dudás Rozália március 21-én töltötte be a 90. évét. A Jézus Szíve
Társaságba 16 évesen lépett be,
jelenleg az általuk működtetett idősek otthonában tölti a napjait. „Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ennyi
időt ajándékozott nekem” – mondta
a telefonvonal túloldaláról. Boldogságáról, öröméről beszélt, amit az
otthonban nap mint nap átélhet. A
társakkal közösen elmondott imá-

kat, a szentmiséken való részvételt
Isten dicsőségére teszi. Többször
is elmondta, hogy szereti, szerette
az embereket. A várostól távol élő
Rozálka néni nagy szeretettel gondol vissza Kőszegre, arra a városra,
ahol évtizedeket töltött el. A Jézus
Szíve Társaság feloszlatása után takarítóként dolgozott a múzeumban
dr. Bakay Kornél mellett. 1958ban a Szent Jakab-templomban

HI T É LE T

„az irgalmasság 24 órája”

imaórájuk után, a helybéliek számára pedig a vasárnap 15 órakor
kezdődő záró szentmise után volt
agapé. Példaértékű összefogásról
tett tanúbizonyságot a helybéli közösség, a férfiak lebonyolításban,
az asszonyok pedig a sütésben és a

kínálásban jeleskedtek. A sok pozitív visszajelzés azt sugallja, hogy ez
nem egy egyszeri alkalom volt, hanem egy szép hagyomány kezdete.
Istennek legyen hála mindenért!
Németh István
plébános

a szentnek libákkal kapcsolatos
történetét.
Az életutat bemutató tablók megtekintése előtt az árpád-házi iskola
Csillagvirág csoportja mutatott be
egy jól megkomponált táncprodukciót.
KZ

gyöngyösfalu

sekrestyés lett, amit
33 éven át folytatott.
Maradandó emléket
hagyott életében dr.
Seregély István, a
város egykori plébánosa, és dr. Székely
László apátplébános,
akivel csak kétszer
találkozhatott.
Rozálka néni az Isten
áldását kéri minden
kőszegire.
KZ

2016-os év a Szent Márton Emlékév, a szent születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük. A Szent Márton Plébániatemplom csatlakozott
a 2016. évi Szent Márton évfordulóhoz. A programok szervezésében
részt vesz Gyöngyösfalu Önkormányzata, az Egyházközség és a
Szőlőfürt Egyesület Gyöngyösfalu.
április 17-én 14 órakor a Szent
Márton életútját bemutató stációk
felszentelésének keretein belül a
Szent Márton ereklyét is megismerhetik a jelenlévők. A szent életéről adnak elő egy színdarabot a
Dr. Tolnay Sándor általános Iskola
tanulói.
Május 29-én, az Úrnapi szentmisén kerül felszentelésre a Szent
Márton Emlékzászló.
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Emlékezés bechtold Istvánra
Bechtold István ornitológus 25 évvel ezelőtt,
1991. május 9-én hagyta itt a természet szép
világát. „Csodáltam erdőknek sejtelmes homályát” – írta a „Búcsúzom …” című versében, amelyben ajánlást tett: „ám - mindennek
vége! De, hogy halálom / is hasznot hajtson
– tinéktek ajánlom / e kérést, ki olvassa felnőtt
vagy diák / Védd a természetet, hisz oly szép
a Világ”.

Bechtold István neve beívódott a Kőszeg város
történelmébe, Róla nevezték a természetvédelmi látogatóközpontot. Posztumusz díszpolgári
címet kapott 1993-ban Szent György-napján. A
Szőlő Jövésnek Könyvébe az utolsó berajzolást
1990-ben tette meg az eredeti, 1740 óta létező
könyv utolsó oldalára. A városvezetés 1991-ben
a betegágyán is felkérte a szőlőhajtások berajzolására, de azt már Pista bácsi nem tudta vál-

béke Veled!
Molnár László, az egykori Posztógyár utolsó igazgatója április 4-én

04.06 perckor 68 éves korában eltávozott a földi léttől. Hamvait április 12-én 15 órakor helyezik el a kőszegi temetőben. A gyászoló
család köszönetet mond mindazoknak, akik elkísérik utolsó útjára,
vagy lélekben gondolnak rá. Laci, ahogy ismerték a városban, jó
szándékú volt az embertársaival, amit többször is bizonyított a tetteivel. Szívesen emlékezett vissza a Latexos, a posztógyári kollégákra.
Kitartóan ápolta legyengült feleségét. Ugyanazt a kitartó segítséget megkapta gyermekeitől, a
családjától is, de a betegség erősebb lett, és magával vitte az örök nyugalomba. Béke Veled!

Műtrágyák és növényvédő szerek
forgalmazása
Vetőmagok árusítása
Kőszeg, Rákóczi u. 30.

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól
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lalni. Örökül hagyta a feladatot Németh János
festőművész-tanárra.
A Képes Újságban (1980) tett nyilatkozata szerint madarásznak, ornitológusnak születni kell.
Édesapja természettan és biológia szakos tanár
volt, így már kicsi korában ismerkedett a madárvilággal. A MME Solymász Szakosztályának
elnökeként így nyilatkozott: „Hitem, hogy gyermekkorban be kell oltani az emberbe, hogy milyen nagy kincs a természet világa, és hogy ezt
óvni kell.” Bechtold István Poldi kutyájával járta
a természetet, tudta, hogy az állatok óvatosak,

E M LÉ KE Z É S
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és csak annak van lehetősége a megfigyelésükre, „aki együtt lélegzik a természettel”.
A LATEX Híradó (1986. január) írása szerint az
interjú készítése közben egy vörös vércse röppent fel a szekrény tetejére. Bechtold István
akkor 12 beteg, sérült ragadozó madárról gondoskodott a kialakított mentőtelepen. A Magyar
Nemzet újságban megjelent írás (1991.) szerint
Pista bácsi éles füttyére a magasban repülő vércse „bukórepülésben közeledve nagy szárnysuhogással lefékezett, és megállt Bechtold István
kesztyűs öklén”.
Gyűjtötte az anekdotákat, készült a kiadásukra is.
A Magyar Ifjúság (1979. április 13.) lapszámában arról beszélt: „ha a kőszegi borkimérésekben csak vizet adnának, akkor is bemennének.
Csak a fület kell kinyitni, aztán lejegyzetelni”.
Tehetségét nemcsak a Szőlő Jövésnek Könyvébe
való berajzolásnál mutatta be, hanem karikatúrákon örökítette meg Kőszeg közismert személyiségeit. Ezt tette a „Nagy” csapat, a Nemez
mérkőzéseiről 1949 –1952 között is.
A mozaik összeállítást Jenkei Ede által összegyűjtött dokumentumok alapján készítette: KZ

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.
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Programajánló
10.00 Világvallások közötti dialógus. Előadó:
Szuromi Szabolcs - Pázmány P. KE. és Köves Slomó EMIH); Európa Ház, rendező: iASK.
Április 20.
10.00 Helyi kisebbségek vs. bevándorló kisebbségek (Kardos Gábor-ELTE); Európa Ház, rendező: iASK.
Április 20.
17.00 A szent sólyom nyomában – solymászati kiállítás megnyitója és tárlatvezetés a Bechtold István
Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Április 27.
18.00 Jurisics-vár – Gyertyafényes Kamarazenei
Hangverseny
Április 28.
9.00–17.00  Jurisics-vár – Városi Véradás
Április 30 – május 1. Fő tér – I. Kőszegi Kézműves-Sör-Majális
Április 30.
Dumaszínház – Jurisics-vár lovagterem   
Május 1.
Zenés ébresztő – Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
Május 6.
18.00 Jurisics-vár Bástya Galéria Radnai Endre kőszegi városképei – kiállítás megnyitó
Május 6.
10.00 – 16.00 Miénk itt a rét! – Madarak és Fák
napja a kőszegi Alsó-réten (óvodai és iskolai nap)
Május 7.
10.00 – 17.00 Miénk itt a rét! – Madarak és Fák
napja a kőszegi Alsó-réten (családi nap)
Május 14.
Emlékhelyek Napja – a Jurisics-vár kedvezményes
látogatása és kézműves foglalkozások
Május 15.
Jurisics-vár – Concordia-Barátság Énekegyesület
Nyárköszöntő az Alpokalján koncertje
Május 15.
11.00 Kőszeghegyaljai Nyitott Pince Nap
Április 19.

KÁIVRÉÁSZ
NYT
Ü NE
Ű T

Április 14.
Április 15.
Április 16.
Április 18.
Április 20.
Április 21.
Április 22.
Április 23.
Április 23.
Április 24.

14.00 Jurisics-vár – Nyílt Borbírálat
10.00 Jurisics-vár – Vas Megyei Borverseny
19.00 Jurisics-vár lovagterem BorKorzó – borkóstoló
borkorcsolyákkal
10.00 Európa Ház – 8. Szőlő és Klíma Konferencia
14.00 Bechtold István Látogatóközpont – Bechtold
István Megyei Természetismereti Verseny a Bersek
Iskola rendezésében
18.00 Chernel Kálmán Városi Könyvtár – Előadás a
125 éve elhunyt Chernel Kálmánról
14.00 Dr. Nagy László EGYMI Díszterme – Szent
György-napi Énekkari Találkozó a Bersek Iskola
rendezésében
18.00 Jurisics-vár lovagterem – Sárkány a művészetben – a Kőszegi Művészeti Egyesület kiállításának
megnyitója
10.00–17.00 Jurisics-vár – Kőszegi és Kőszeg-hegyaljai borok kóstolója
18.00 Jurisics-vár lovagterem – Tavaszi Hangverseny – Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
BEJEGYZÉS a Szőlő Jövésnek Könyvébe
7.30 temető – Koszorúzás Bechtold István, Szövényi
István, a 125 éve elhunyt Chernel Kálmán díszpolgárok és Szövényi Ernő sírjánál
8.00 Chernel utcai városfal – Nyitragerencsérről érkező szőlőoltvány ültetése
8.30 Borok Háza – Zenés menet a város utcáin a
Borok Házától a Jurisics térre
8.45 Jurisics tér – a szőlőhajtások bemutatása a
polgármesternek
9.30 Jézus Szíve Plébániatemplom – Ünnepi Szentmise a Tihanyi Bencés Apátság Énekkarának közreműködésével
11.00 Jurisics-vár – Szőlőhajtások bejegyzése a
Szőlő Jövésnek Könyvébe és a Vas megyei Borverseny eredményhirdetése

Polgári esték MozgóMozi
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Az Észak-Vas megyei Polgári Esték
következő vendége Georg Spöttle,
biztonságpolitikai szakértő lesz. Az
előadás címe: Új biztonságpolitikai kihívások 2016-ban. Április
15. 18.00 órakor (péntek) a Dr.
Nagy László EGYMI dísztermében
(9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.)
tisztelettel várják az érdeklődőket.
A polgári esték házigazdája Ágh
Péter országgyűlési képviselő.

Április 13-án az alábbi filmeket láthatják az érdeklődők a Jurisics-vár
lovagtermében:
10.00 Saul fia;
12.00 A lovasíjász;
14.15 Saul fia;
16.15 Kung Fu Panda 3. (3D);
18.00 Batman Superman ellen
– Az igazság hajnala 3D;
21.00 Saul fia.
mozgomozi.hu

Könyvtári hírek
A május 9-én megrendezésre kerülő versmondó versenyre április 20ig jelentkezhetnek az általános iskolások. A résztvevőknek egyetlen szabadon választott verset kell elmondaniuk, melynek témája a család, a családi
szeretet. A három kategóriában zajló verseny győztesei könyvjutalomban
részesülnek.
Az Unaloműző 5. száma április 20-tól hozzáférhető a gyermekrészlegben. Megfejtési határidő: május 28! A késve érkező megoldások kimaradnak a játékot záró összesítésből! Az eredményhirdetésre várhatóan
június első harmadában kerül sor a könyvtárban, ahol a legügyesebb 10
tanuló egy-egy jutalomkönyvvel lesz gazdagabb.
Az idei napközis könyvtári tábor június 28-tól július 1-ig (hétfőtől péntekig) várja a 2-6. osztályba induló gyerekeket. A részvételi díj
9000Ft/fő. Jelentkezési határidő: május 31.
Rendezvény:
Április 20. (szerda) 18.00 óra: Megemlékezés Chernel Kálmán halálának 125. évfordulójáról.
Április 21. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Elolvasandó Hunyadi József Az égig érő vár című regénye.
Április 28. (csütörtök) 17.00 óra: Vattacukros süket csend. Lázár F.
Katalin novelláskötetének bemutatója.
Május 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézimunka-kör (a 2. emeleten).
Május 4. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház a gyermekrészlegben piciknek (1éves korig), 10.30-tól a nagyobbaknak.
Május 6. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Téma: Tóth Krisztina
novellái és más szabadon választott elbeszélések.
Május 9. (hétfő) 14.00 óra: Versmondó verseny általános iskolásoknak
a családi szeretet verseiből.
Május 14. (szombat): Papillon Eszter Fejből mesék című gyerekkönyvének bemutatója.
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április 30-án és május 1-én a Fő
téren rendezi meg a JVMK az I.
Kőszegi Kézműves-Sör-Majálist. A
város lakosai és a turisták számára bőséges programokat kínálnak
ezen a hétvégén. Szombat délelőtt
a gyermekek kerülnek a középpontba. A Csók István Művészegyesület szervezi aszfaltrajzversenyt, a
„Réparetekmogyoró” műsor biztosan érdeklődést vált ki a kicsikből.
Szombat délután a néptánc ke-

rül a középpontba. A Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes és a Tulipánt Zenekar, valamint a Csopakról érkező
Kaláris Néptánccsoport műsorait
tekintheti meg a közönség. Sztárvendégként érkezik Kőszegre, Kocsis Tibor, az X-Faktor győztese. A
várhatóan nagy érdeklődést kiváltó
műsor után következik a májusfa
állítása, és körbe táncolása. Este a
kőszegi Big Box zenekar ad koncertet. Facebook bejegyzésük szerint,
folyamatosan építik a repertoárt, készülnek a koncertekre,
dolgoznak újult erővel, hogy
„idén is tőlünk (is) legyen
hangos Kőszeg (is)”. Vasárnap
délután is szórakoztató programokra invitálják az érdeklődőket. Mindkét napon kézműves kirakodóvásár, sörkóstoló
várja I. Kőszegi KézművesSör-Majális résztvevőit.

Újra lesz kőszegi sör
Másfél évvel ezelőtt Kiss András Kőszeg kreatív imázsának építésével
kezdett el foglalkozni, egyik projektje
a koszegINFO. Elsődleges célja Kőszeget innovatív módon bemutatni
belföldön, külföldön egyaránt. Megragadta a figyelmét, hogy 1894ben alapított sörgyár működött
Kőszegen, az itt főzött sör Triesztben
díjat nyert. Pénzügyi nehézségek
miatt a kőszegi sörgyárat felvásárolták, majd a II. világháborúban
az épület is teljesen megsemmisült.
Ez követően a gyárral és a sörrel
kapcsolatban minden információ
feledésbe merült. Néhány képeslap,
fotó, egy-egy üres palack maradt az
utókorra. A helyiek emlékezetéből
egyre inkább kikopott az egykori
gyár, sör tudata, a fiatalok többsége
nem is hallott róla. A márkaépítéssel foglalkozó Kiss András izgalmas
témának találta a kőszegi sör legendáját feltárni, szakemberekkel
együtt kisebb kutatást végzett. A
mozaik információk alapján megállapították, hogy az egykoron Kőszegen készített sör egy bécsi típusú
lager sör lehetett. Ez a ritka sörtípus, a monarchia kedvelt söre volt,

mostanra szinte kiveszett a piacról.
A Kőszegi Sör 2016-ban történő
megalkotásával egy ritka európai
sört, egy régi, kőszegi ízt kívánt András elérhetővé tenni, hozzájárulva a
minőségi termékek kínálatához. A
forgalomba hozatalt követően a
kézműves sör a helyi gasztronómia
részévé válik. Néhány nyitott gondolkodású vállalkozó bekapcsolódott az értékesítésbe: Kékfény Étterem, Bécsikapu Étterem, Csokiszeg,
és a Tóth Pincészet. A sörkedvelők
számára elérhető lesz a Kőszegi Sör.
Kőszegi Sör hivatalos bemutatója 2016. április 29. (péntek)
18:00 óra ingyenes belépéssel.
Helyszín: Zwinger (Kőszeg, Chernel
István u. 16.). További információk
www.koszegisor.hu honlapon.

programsorozat – Több alkalommal, és többféle kőszegi bort
kóstolhatnak a látogatók. április
15-én úgynevezett BorKorzó nyílik
a lovagteremben, ahol belépődíj
ellenében – a megvásárolt üvegpohárral – jobbnál jobb borokkal, a
Borbarát Hölgyek borkorcsolyáival,
kellemes társaságban tölthetik az
időt. A rendezvényt a Kőszegi Borbarátok, a Borklub bonyolítja. Természetesen a legjobb, de kizárólag
kőszegi és Kőszeg környéki borok
lesznek kóstolhatók.
Ugyancsak újdonság, hogy 23-án
a KÖSZHáZ-ban és/vagy a külső várudvaron is lehetőség lesz a
borkóstolásra. Várhatóan mintegy
húszféle borból válogathatunk. Be-

kinek mire támad kedve – a gazdák
jelenlétében – ízlelhetők a kőszegi
nedűk. A társasági beszélgetéseken
alapuló program célja a kulturált
borfogyasztás népszerűsítése.
Idén is lesz nyílt borbírálat, borverseny, természetvédelmi verseny,
énekkari találkozó, fúvós koncert… és nyilvánosság előtt örökítik meg az idei hajtásokat a Szőlő
Jövésnek Könyvében. Újdonság az
is, hogy a hajtások megáldása ünnepi szentmisén lesz a Jézus Szíve
Plébániatemplomban.
Haladunk a korral: várhatóan 24én már lehetőség lesz arra, hogy
egyszerre több helyről fel lehet
majd tölteni a hajtások „állapotját”
a NYME adatbázisába.

A KT U á LI S

kézműves-sör-Majális
Vendégcsalogató
sztárvendég: kocsis tibor Bővül a Szent György-napi lépő nélkül (de az italért fizetni kell),

borversenyről
A Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére felkerült kőszegi Szőlő Jövésnek Könyve hagyománya előtt
tiszteleg a Vas Megyei Borverseny,
melynek fővédnöke Majthényi
László a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. Szövényi áron borász látja
el a szakmai vezető feladatát, a
programokat szervezi Szövényi
Viktória és Pócza Zoltán. A borbírálás az International Organisation
of Vine and Wine irányelvei alapján
történik 100 pontos rendszerben.
A rendezvényen gasztronómiai

zsűri is bírál, az általuk legjobbnak
ítélt borokat különdíjjal jutalmazzák. A verseny értékelésére és a
díjak átadására az április 24-ei a
szőlőhajtások ünnepélyes bejegyzésén kerül sor. A 2013-as évtől
az aranyérmes borok használják a
címkén a borverseny arany logóját.

29

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X I X . É V F O LYA M , 4 . S Z á M

2016. áPRILIS 12.

SPO RT

labdarúgás: Fontos győzelem

ökölvívás: 6-ból 6 arany

A nehéz helyzetbe került labdarúgó csapatnak minden pontra égető szüksége van, minden pontot meg kell becsülnie, de a feljebb lépéshez győzelmek kellenek, így bár a közvetlen rivális Lukácsháza elleni meccset a
90. percben Sándor döntetlenre mentette, az iksz sovány vigaszt jelentett.
A Király érvényesítette a tabellán jelenleg meglévő különbséget. Németh
Balázs hajrában lőtt gólja viszont bravúrgyőzelmet hozott a mezőny első
felében tanyázó Vép ellen. Rumban ismét pont nélkül maradt a KFC. Kétgólos hátrányból, csak szépíteni sikerült.

Hosszú szünet után az Ökölvívó Szövetség és az MDSZ megállapodása
alapján újra diákolimpiát rendeztek ökölvívásban. 413 nevező mutatta,
hogy az elmúlt évek legnagyobb serdülő és junior versenyét rendezték
Vecsésen. A kőszegieket hat versenyző képviselte. Kirobbanó siker: mind

Eredmény: Kőszegi FC-Schott Lukácsháza SE 1:1 (0:0), gól: Sándor, Király
SzE-Kőszegi FC 2:0 (0:0), Kőszegi FC-Vép VSE 1:0 (0:0), gól: Kovács, Rum
KSK-Kőszegi SE 2:1 (0:0), gól: Dévai.

A kőszegfalviak nehezen melegedtek be ebben a hónapban. Nem várt vereséget szenvedtek az utolsó előtti helyen szerénykedő Vasasszonyfa otthonában. A Csepreg II. ellen elért három pont már hozott egy pontot a konyhára,
majd Vassurányban gólfesztivált rendeztek. Hatot rámoltak be a vendéglátók hálójába. A 20. fordulóban 7 sárga és két piros lapot hozó mérkőzésen,
a mérkőzést az utolsó percig sem feladó Cák ellen is sikerült behúzni.
Eredmény: Vasasszonyfa SE-Kőszegfalvi SE 4:2 (1:1), góllövők: Slankovits (2),
Kőszegfalvi SE-Csepreg II. 3:3 (2:1), gólok: Döbrösi, Pukler, Német, Vassurány
SE-Kőszegfalvi SE 0:6 (0:3), gólok: Slankovits (4), Pukler, Németh. Kőszegfalvi
SE-Cák SE 3:2 (2:1), gólok: Németh (2), Ódor.

teke: Vereség szuper játékkal
Nem sikerült a pontszerzés az utóbbi meccseken a Kőszegi SE tekecsapatának. Az Ajka elleni hazain a jó eredmény is kevés volt a magabiztosan gurító ellenfél ellen. A következő mérkőzésen rátettek egy lapáttal: a
bajnokság legjobb teljesítményével rukkoltak ki. Sajnos Zalaszentgróton
még ez sem volt elég. Kiemelkedett Biczó Miklós fantasztikus 639 fás teljesítménye. A vereség ellenére ez a szint erőt kell, hogy adjon a hátralévő
fordulókra az NB I-es tagság megőrzéséhez. Az ifi hétről-hétre igazolja,
hogy pillanatnyi helyezése nem a véletlen műve. Két értékes győzelmükkel
érezhető közelségbe került az éremszerzés: három fordulóval a vége előtt
négy pont az előnyük a 4. helyezett Vasas előtt. A második csapat a 10
pontos Szőcét 117 fa különbséggel győzte le, de a hasonló mutatókkal
rendelkező Horváth TK II. ellen a döntetlenhez kellett a többletfa.
Eredmény: (vastagítva a pontszerzők a többletfa, dőlt betűvel fél pont) NB
I-Nyugat Kőszegi SE-Ajka Kristály SE 1:7 (7,5:16,5, 3178:3314), Polgár 535,
Biczó 560, Gugcsó 511, Bagi 537, Kozmor 520, Szegedi 515, ZalaszentgrótKőszegi SE 5:3 (11:13, 3450:3404), Bagi 565, Horváth 559, Kozmor 557,
Szegedi 569, Polgár/Sárközi 515, Biczó 639. Ifi: Kőszegi SE-Ajka Kristály
SE 3:1 (5:3, 1027:1016), Zalaszentgrót-Kőszegi SE 1:3 (4:4, 1056:1072),
Megyei: Kőszegi SE II.-Szőcéért Egyesület 5:3 (7:5, 2459:2342), Horváth TK
II.-Kőszegi SE II. 4:4 (6:6, 2354:2367)

nádasdy az Eb kapujában
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Budapesten, az FTC uszodában rendezték a Magyar
Szervátültetettek Szövetsége
utolsó válogató versenyét.
Nádasdy József ezúttal is első
helyen végzett, így jogos reménnyel várja a meghívót a
Helsinki EB-re.

a hatan diákolimpiai bajnokok lettek. Radics Béla (Dr. Nagy, junior 60
kg) súlycsoportjában 27-en indultak, Radics MTK-s, miskolci, gyöngyösi
és FTC-s ellenfelet győzött le a címért. Meggyőző ökölvívással a korcsoport legjobbja különdíjat is kiérdemelte. Finesz Kamilla (Evangélikus szki.,
junior 54) fölényes győzelmekkel, a döntőben hazai versenyzőt verve lett
bajnok. Hámori Luca (Evangélikus, junior 60) két mérkőzésén összesen
két percet töltött a ringben a végső sikerig. Szerencsés sorsolásuk miatt
Pesti Gabriella (Bersek, serdülő 50), Lakotár Hanna (Bersek, junior 50 kg)
és Ambrus Viktória (Felsőbüki, junior 70) egyből a döntőben kezdett. Pesti
és Lakotár az utolsó pillanatig nyílt mérkőzésen vívta ki a sikert. Ambrus
ellenfele nagy lendülettel kezdett, de az ellenállástól elkedvetlenedett,
technikai KO-val szenvedett vereséget.
A csapatversenyben a Fitt-Box a 17 versenyzőt indító egriek mögött mindössze három ponttal lemaradva a második helyen végzett.

régiós boksz
Nagykapornakon rendezték a Nyugat-Dunántúli és a Központi Régió csapatbajnoki meccsét. Utolsó pillanatig győzelemre törő, őszinte bokszot
hoztak az összecsapások. A nyugatiak, a csapatban kőszegiekkel, 22:14es vereséget szenvedtek.

kosárlabda: Vereség majd győzelem
Körmenden, az NB I-es csapat otthonában kezdte az alsóházi rájátszást
a KSE. Különleges élményt jelentett a helyszín, hiszen a csapat egy része
lelkes Körmend drukker. Pályára léphettek kedvenceik csarnokában. Az
ellenfél Vasalja nem mutatott semmi különlegeset, de végül így is csúfosan alakult az eredmény. A csapat pontjainak kétharmadát Horváth Roland dobta. 40 pontig jutott. A Viktória Bútorház ellen újra megízlelhette
a győzelem ízét a kőszegi csapat. Utoljára az alapszakasz 5. fordulójában
örülhettek sikernek. Ez a meccs is ijesztően indult: 5:18 a hatodik percben. De aztán lendületbe jött a KSE a második negyed vége előtt két
perccel utolérték a szombathelyieket, majd fordítottak, A végére 20 pontra hízott az előny. Horváth (22 pont) mellett ezúttal Barabás Krisztián (29
pont) is jól szórt.
Eredmények: Vasalja HSE- Kőszegi SE 64:103 (23:18, 21:13, 29:14,
30:13), Kőszegi SE-Alpok Sevice SE 85:65 (15:20, 22:13, 26:12,
22:20).
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Asztalitenisz: Bersek az országos versenyzője között, a kőszegi Budoka egyesület
hét karatékája 2 arany, 2 ezüst és 3 bronzérdiákolimpián
met szerzett. Pál Alexandra (6-7 évesek között)
mindkét verseny nemben aranyérmes lett. Tujfel
ádám (8-9 év) és Horváth Dávid (12-13. év) a
kumite (küzdelem) dobogójának második fokára állhatott. Tamás Boglárka (8-9 év) duplázott
bronzéremből. Győző Bálint kumitében lett harmadik. A Budoka ötödik helyen zárt a csapatversenyben. Pál Alexandra az egyéni éremtáblázat
második helyét érdemelte ki.

Évtizedes hagyomány, hogy az általános iskolások megyei terematlétika bajnokságát a Balog
iskola rendezi. Idén is ők voltak a házigazdák.
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A megyei döntő megnyerésével a Bersek iskola
Molnár Péter, Hamar Martin felállású csapata
képviselte Vas megyét az Országos Asztalitenisz
Diákolimpián. Csoportjukból három győzelemmel és egy vereséggel a második helyen jutottak tovább. Két győzelemmel és egy vereséggel
folytatták. A későbbi győztes késztette őket
megadásra. Remek sikert elérve ötödik helyezést értek el. Felkészítőjük Terplán Zoltán.
Korábban az érdeklődés csökkenését lehetett
megfigyelni. Ez a trend tavaly megfordult, s idén
is szép mezőnyök versengtek. Örvendetes, hogy
tizenegy szombathelyi iskola is képviseltette
magát. Kiélezett küzdelmeket hozott a verseny.
A sprintnél nélkülözhetetlen szolgálatot tett a
befutást rögzítő kamera, s a III. korcsoportos
lányoknál a holtversenyt csak hat újabb sorozat
ugrással tudta eldönteni a három érintett versenyző. A Balog iskola a kiosztott aranyérmek
közel felét (13) szerezte meg. A Bersek kettő,
az árpád-házi egy aranynak örülhetett. A többi számban szombathelyi és körmendi sikerek
mellett Egyházasrádóc is begyűjtött kettőt a
legnemesebb éremből. Az iskolák pontversenyét
is a Balog nyerte (154 pont) az egyházasrádóci
Kossuth iskola (62,5) és a Körmendi Somogyi
(55,5) előtt. Legjobb versenyzők különdíját
Németh Márk (Balog) és Bigner Petra (Balog)
nyerték két-két egyéni győzelemmel.
Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A kőszegi
körzet versenyzőinek iskoláját a szokott módon
jelöltük.) Sprint Pápai Nerina/BA, Abért Olivér/
BA, Róka Bora/BA, Neudl Gábor/áH, Mikics Lilla
(Egyházasrádóc), Ecker Dávid/BA, Szombath Klaudia (Egyházasrádóc), Király Lajos/BA. Ötösugrás
Bigner Petra/BA 10,63, Szombath Doninik
(Szombathely, Zrínyi, Oroszy Rebeka (Bolyai,
Szombathely) 11,98, Molnár Flórián/BE 14,37.
Tömöttlabdalökés 2 kg, Herczeg Kata (Körmend,
Olcsai) 9,49, 3 kg Ekler Zsombor (Szombathely
Gotthard) 9,21, Németh ágota (Körmend, Olcsai)
9,05, 4 kg Balogh Dániel (Körmend, Somogyi)
11,00. Magasugrás Horváth Lilla (Szombathely,
Dési) 125, Németh Márk=BA 145, Decsi Dorka/
BA, Németh Gyula (Nádasd) 155.Többkörös futás
3 kör Pápai Nerina/BA 57,2, 4 kör Abért Olivér
1:16,6, Iker Natália/BA 1:11,6, 5 kör Béres Milán/BA 1:35,7, 6 kör Bigner Petra/BA 1:58,9,
Németh Márk/BA 1:46,4, Hütter Lili/BE 1:51,6,
Piri Norbert (Szombathely, Dési) 1:41,7.

Amatőr röplabda: Újra Jurisich

Birkózók Budapesten

Három kőszegi birkózó lépett szőnyegre Budapesten a Vasas junior szabadfogású versenyén.
Dorner ágoston 84-kg-ban 5., 120-kg-ban Illés
András 5., Horváth ádám 7. helyen végzett.

Juhász Ilse Emlékverseny

A kőszegi utánpótlás teniszversenyen, a Juhász
Ilse Emlékversenyen három korosztályban (U12,
U14, U18) mérte össze tudását a 30 nevező versenyző. Színvonalas küzdelmekben dőltek el a
helyezések.
Hat éven át a Jurisich fiúcsapata nyerte az amatőr (nem igazolt) röplabdázók megyei diákolimpiáját. A téli Csathó Kupán úgy tűnt, ezúttal
megszakadhat a sorozat. A megyei döntő pozitív
meglepetést hozott. A fiúk szoros mérkőzéseken, nagy küzdelemben, de újra megszerezték
a bajnoki címet. Ebben a tanévben gimis lányok
is versenybe szálltak. Az előselejtező második
helyével vívták ki a megyei döntőt. Csoportjukban ötven százalékos eredményt értek el, így a
bronzéremért játszhattak. Szoros mérkőzésen a
sárvári Tinódi jobbnak bizonyult, így végül negyedik helyen zártak.
Eredmények: fiúk, csoport Jurisich-Bolyai, Szombathely 2:0 (26:24, 25:16), Jurisich-Tinódi, Sárvár 2:0 (25:11, 25:15), döntő Jurisich-Berzsenyi,
Celldömölk 2:0 (26:24, 25:21), lányok, csoport
Jurisich-Horváth Boldizsár, Szombathely 0:2
(16:25, 149:25), Jurisich-Bolyai, Szombathely
2:0 (25:17, 25:18), bronzmérkőzés JurisichTinódi, Sárvár 0:2 (24:26, 16:25).

Karate Sárvár Kupa

A Magyar JKA Karate Szövetség, Sárváron rendezte nyílt ippon shobu országos bajnokságát, a
XV. Sárvár kupát. 27 egyesület több mint 300

Dobogósok U12: 1. Markovits Márton 2. Mayer
László 3. Körmendi Lilla és Vágfalvi Simon. U14:
1. Molnár Bálint 2. Pesti Dániel 3. Kovács Zsombor és Puschkar Kararyna. U18: 1. Kocsis Péter 2.
Béres Attila 3. Kovács Dániel és Vodnár Nocole.

Landes Cup síugrásban

A síugrás és a hó összetartozó fogalmak, a műanyag sáncok ellenére is. A kőszegi ugróknak
az időjárás jóvoltából mégis jobbára a termi
edzések maradtak a Jurisch gimnázium tornatermében. Havas edzésre alig volt lehetőségük.
Ennek ellenére eredményesen szerepeltek a
Steiermarki Tartományi Bajnokság a Landes Cup
sorozatában. Az időjárás a versenyek rendezőinek sem kedvezett: egy forduló elmaradt, s a
versenyhelyszínt is többször módosítani kellett.
Öt kőszegi fiatal vett részt a sorozatban. Kelemen Zalán második, Kohl Hédi harmadik helyen
végzett korcsoportja végelszámolásánál.
Eredmények: összetett helyezés (zárójelben az
egyes fordulókban elért helyezés) Kelemen Zalán
(gyermek I.) 2. hely (2, 3, 1, -, 5), Kohl Hédi (leány II.) 3. hely (2, 5, 3, 2, 2),Tuczai Izabella (leány
II.) 5. hely (3, 7, 4, 3, 3), Reményi Petra (lány II.)
9. hely (-, -, -, 2, 2), Kelemen Dávid (serdülő I.)
18. (1, 23, 8, 3, 2).
-haniti

31

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X I X . É V F O LYA M , 4 . S Z á M

2016. áPRILIS 12.

Egyebek – tarkán

MOZAIK
Új számla nyitása
esetén 5.000 Ft
értékű utalvány!*

Aktív Online
számlacsomag

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

Kedvező kondíciók az elektronikus
csatornán indított tranzakciókra,
valamint kedvezményes
számlavezetési díjak aktív
*A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem
minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés
számlahasználat esetén.*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���
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www.sopronbank.hu

további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza.
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció
visszavonásig érvényes. A részletekről teljes körűen
a Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) és
ﬁókjainkban tájékoztatjuk. Az akciót csak természetes
személyek vehetik igénybe, az ajándék ügyfeleink
részére a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek
teljesülése esetén adható ki.

