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Jogos a taps! A taps, amely nemcsak
a színpadon tündöklő gyerekeknek
jár – akkor is, ha kevésbé jól sikerült
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Megérdemlik az ünneplést, hiszen tőlük
(is) ragyog a március!
Tóthárpád F.
Fényképezte: Kámán Zoltán
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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Vagyonnyilatkozat
Február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésen Sas Norbert,
a pénzügyi bizottság vezetője bejelentette, hogy minden képviselő
határidőre leadta a vagyonnyilatkozatát, így jogszerűen vehet részt
a testületi ülésen.

A február 23-án megtartott testületi ülésen Básthy Béla alpolgármester elmondta, hogy a találkozó
jó reményeket ébresztett a Jurisics-várral kapcsolatos felújítások
folytatására, illetve egyéb turisztikai projektek megvalósításai is jó
irányba haladnak.

Felújításokra
A Kőszegfalvi Sportegyesület támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, mert a sportpályán különböző felújításokat kívánnak elvégezni az MLSZ-től kapott
2,63 millió Ft támogatás felhasználásával. A munkák elvégzéséhez
további 1,2 millió Ft önrész szükséges. Ennek a pénzösszegnek a biztosításáról döntöttek a képviselők
február 14-én.

Parkolókról
Plechl Tibor és Tóth Gábor képviselők a fizető parkolók működési
és igénybevételi rendjének módosítását kérték. Indoklásuk szerint
a városmajor átépítésénél, illetve
a vasúti pályaudvar mellett kialakítandó közösségi közlekedés
tervezésénél figyelembe kell venni az elektromos autók terjedését
a töltési pontok kialakításával. A
testület elfogadta a javaslatot, és
kiegészítették azzal, hogy minden
parkolással összefüggő projektnél a töltési lehetőséget ki kell
alakítani. Februárban még nem
volt elektromos autó a városban,
a turizmust sem ösztönzi, ezért a

Miniszteri biztos
Február 2-án Kőszegre látogatott
dr. Virág Zsolt a Miniszterelnökség
Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa.

kedvezményes parkolás kialakítása nem indokolt, de a képviselők
ebben partnerek lesznek aktualitás
esetén.
Vezetői pályázatok
A város képviselői támogatták
Nagy Gábor második intézményvezetői ciklusra történő, pályázat
nélküli megbízását a Dr. Nagy
László Egységes Gyógypedagógiai
és Módszertani Intézmény vezetésére. A Sárvári Tankerületi Központ
igazgatója kérte a testület állásfoglalását. A rendelkezések szerint a
második ciklusra a pályázat kiírása
mellőzhető, ha az intézményvezető
ismételt megbízásával a fenntartó
és a nevelőtestület egyetért, amely
már a képviselő-testületi döntés
előtt megtörtént. A képviselők támogató nyilatkozatát indokolta,

hogy Nagy Gábor jó kapcsolatot
ápol a város intézményeivel és az
önkormányzattal.
•
A város fenntartásában működő két
intézmény, a Chernel Kálmán Városi
Könyvtár és a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatójának határozott idejű vezetői
megbízása 2017. május 31-én
lejár, ezért az önkormányzat kiírta
a következő időszakra vonatkozó
megbízásokhoz szükséges pályázatokat.
A jogszabályok által meghatározott módon a pályázatokat egy
szakmai bizottság véleményezi,
majd ezzel a javaslattal együtt kerülnek a benyújtott pályázatok a
képviselő-testület elé. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017.
április 15.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: április 5.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 12.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: március 22.
DR. NAGY EDINA aljegyző: március 29.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KAPY FERENC az 1. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 20-án (hétfőn) 17 – 18 óra között,
SAS NORBERT az 7. sz. vk. önkormányzati képviselője
március 27-én (hétfőn) 17 – 18 óra között,
PLECHL TIBOR önkormányzati képviselő március 30-án
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő március 30-án
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 5-én (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Elfogadták a költségvetést
Február 14-én a testületi ülésen
tárgyalták a képviselők az önkormányzat 2017. évi költségvetését,
amelyet 8 igen és két nem szavazattal elfogadtak. Huber László
polgármester szokatlannak nevezte az idei tervezést, mert „belekóstoltunk abba az ideális helyzetbe,
vagy másként fogalmazva normális helyzetbe, hogy nem kellett farigcsálni a sorokon a költségvetési
egyensúly érdekében”.
A tájékoztatás szerint az önkormányzat számára rendelkezésre
áll a szükséges összeg a kötelező
feladatok ellátásához. Az iskolák
működtetéséhez az elmúlt évben
még 113,9 millió Ft hozzájárulást
kellett fizetni. Az idei esztendőtől
a Kormány az iskolák működtetését átvette, így ilyen kiadás 2017.
évtől nem terheli a város költségvetését. A szociális feladatokra a
kormányzati támogatás összege
68,3 millió Ft, amely a Kőszegi
Szociális Gondozási Központ által
ellátott szociális, gyermekvédelmi
gyermekjóléti feladatokra, böl-

csődei ellátásra, valamint gyermekétkeztetésre használható fel.
A központi támogatások a minimálbér emelkedés fedezetét nem
tartalmazzák. Előzetes információk szerint a későbbiekben érkezik
meg a szükséges összeg, amely a
városvezető szerint elérheti a 33
millió Ft-ot. Ha ez megérkezik a
város számlájára, akkor fel lehet
tölteni a tartalékalapot, és több
lesz a lehetőség a fejlesztések
megvalósítására. Minden település, így Kőszeg is nagyon várja a
TOP pályázatok eredményhirdetését. (Ide tartozik a városmajor
is.) A tervezések előkészítésére a
költségvetésben 46 millió Ft áll
rendelkezésre.
Két nagyobb összegű támogatás
már megérkezett a Kormánytól az
önkormányzat számlájára. Egyik
az Eszterházy oltárra kapott 30
millió Ft, a másik a tűzoltóság
költöztetését szolgáló 100 millió
Ft. (A városmajorból a Liszt Ferenc
utcába, a Gyöngyös-patak mellé
költöznek.) A tervezett fejleszté-
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sek mindegyike csak úgy valósulhat meg, ha a vagyonhasznosítás
bevétele eléri a 87 millió Ft-ot. A
beruházás csak akkor kezdődhet
el, ha a pénz már rendelkezésre áll.
Az önkormányzat költségvetésében
a Városüzemeltető Kft. központi
szerepet kapott. A városüzemeltetési feladatoknál a kft. által 2017.
évre tervezett keret (141,7 millió
Ft) került beépítésre. A központi
költségvetés ebben az évben sem
biztosít támogatást a településtisztasági feladatokra.
A nemzetiségi önkormányzatok
egyenként 600 ezer Ft támogatást
kapnak a várostól a működésük
biztosítása érdekében.
A gyermekétkeztetésre célzottan
kapott összegen túl a kiadások
16%-át, közel 36 millió Ft-ot
tesz még hozzá az önkormányzat.
A gépjárműadó bevételéből 40%
marad az önkormányzatnál. Az
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idegenforgalmi adó minden forintjához további egyet ad a Kormány.
Az önkormányzat saját bevételei
növekednek. Egyrészt a gyermekétkeztetés térítési díjai 2017. évtől
már az önkormányzatot illeti meg,
másrészt a Kőszegi Szociális Gondozási Központ működési bevételei, 58 millió Ft is az önkormányzaté, Az elmúlt évben a fenntartó
még a térségi társulás volt.
A testületi ülésen elhangzottak szerint a költségvetésben a helyi adóbevételek hangsúlyos részt képviselnek. Erre az évre a tervezett
adóbevétel 454,9 millió Ft, amely
tartalmazza a gépjárműadó 31,4
millió Ft összegét is. A költségvetésben adófajtánként a következő
bevételeket tervezték: építményadó: 52 MFt, idegenforgalmi adó:
15 MFt, kommunális adó: 18 MFt,
iparűzési adó: 295 MFt.
KZ
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FORd FIESTA

KIFUTÓ SZÉRIA RENDKÍVÜLI ÁRON!

TREND 1,25L/82LE MS
✓ maunális klíma
✓ USB / MP3
✓ 6 légzsák

2.999.000 Ft

*

FORD CREDIT FINANSZÍROZÁSSAL

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlat kizárólag Ford Fiesta Trend 1.25 82 LE modellre vonatkozik. Az akciós ﬁnanszírozás 2017.01.01. és 2017.03.31. között megkötött szerződésekre érvényes a készlet erejéig, és kizárólag változó
kamatozású forint alapú zártvégű pénzügyi lízing formában érhető el. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás
társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Lízingbeadó lesz. A Lízingbevevőt a futamidő alatt a Referenciakamat (3 hónapos BUBOR) változásától függően kamatkülönbözet-ﬁzetési kötelezettség
terhelheti. A Referenciakamat mértékéről a Ford Credit honlapján, a kamatláb-változás és a ﬁnanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Általános Lízingfeltételeiből és Hirdetményeiből
tájékozódhat, szintén a Ford Credit honlapján. Vegyes átlagfogyasztás: 6.2 l / 100 km; CO2 - kibocsátás: 162 g / km. Az árak bruttó árak. A Kép illusztráció.
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A
4

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Kőszeg sokszínű kulturális életében meghatározó jelentőséggel
volt mindig jelen a zene, melyet
nagyon jól bemutat a Jurisics-vár
múzeumában látható „Kőszeg és a
zene” című kiállítás is. Aki még nem
látta, javaslom, tekintse meg, mert
érdemes!
Ezúttal most nem a múltbéli kőszegi zenei élettel foglalkoznék,
hanem szeretnék rávilágítani arra,
hogy napjainkban is – és remélhetőleg a jövőben még inkább – milyen gazdag a zenei kínálat Kőszegen. Időrendi sorrendben haladva
kiemelnék néhány zenei csemegét,
mely a zeneszeretők szívét minden
bizonnyal megdobogtatja. A legközelebbi a Kőszegi Vonósok „Bolondos utazás a zenetörténetben”
című tavaszi hangversenye, mely
április 1-én a vár lovagtermében
lesz megtartva. A koncert különlegessége, hogy fellép benne a felvidéki Somorja Harmonia Classica
zenekar, valamint jómagam és
alpolgármester úr is hangszert
ragadunk a szervezők kedves invitálására. Ugyancsak minden bizonnyal nagyszerű zenei élményt
fog nyújtani a közönségnek az a
koncert, mely április 16-án – azaz
Húsvétvasárnap – 17 órától lesz
hallható a Dr. Nagy László EGYMI
főépületének 3. emeleti dísztermében. Azért itt, mert a szervezők – az
Eszterházy Trió tagjai – külön erre
a célra vásároltak egy Bösendorfer
Imperiál zongorát, mely véglegesen itt marad azzal a céllal, hogy
a jövőben rendszeresen komolyzenei koncertek lesznek majd itt.
Hogy kik alkotják az Eszterházy
Triót? A trió koncertmestere a 10
éve Kőszegen élő Sebestyén Ernő
Liszt díjas, a Magyar Köztársaság
Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett hegedűművész, a Müncheni Zeneművészeti Főiskola volt
tanszékvezető tanára. A trió tagja
még Mérei Tamás, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett csellóművész és
Bognár Ferenc zongoraművész, a
Vorarlbergi Tartományi Zeneművészeti Főiskola volt tanára. Remélem, sokan lesznek erre kíváncsiak!

A következő zenei produkciót április 22-én Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekara biztosítja majd a
szokásos, de mindig nagyon várt
Tavaszi Hangversenyével. Fogadni
mernék, hogy ezúttal is megtelik
majd a lovagterem!
Ezen fúvószenekari koncert után

bő egy hónappal, május 26-28.
között a Kodály Emlékév keretében Kőszegen országos jelentőségű kórustalálkozó lesz,
melynek fővédnöke Hoppál Péter
kulturális államtitkár. De nemcsak
fővédnöke, hanem egyik szereplője
is, hiszen államtitkár úr fogja
vezényelni az összevont kórust!
Hogy az esemény rangját tovább
emeljem, megemlítem azt is, hogy
díszvendégünk lesz Kodály Zoltán
özvegye, Péczely Sarolta úrhölgy!
Az, hogy ez az országos jelentőségű rendezvény Kőszegen lehessen,
köszönhetjük Gráf Zsuzsannának,
a Prima és Magyar Örökség díjas Angelica Leánykórus kőszegi
származású, Artisjus, Liszt Ferenc,
Bartók-Pásztory, Prima és Apáczai
Csere János díjas karnagyának.
A művésznő elszántsága, erős

lokálpatriotizmusa és gazdag
kapcsolatrendszere nélkül nem
lehetnénk részesei ennek a
kiemelkedő zenei eseménynek,
mely egyúttal Kodály 1937. május
29-i kőszegi szereplésére is emlékezteti majd a közönséget.
Ha megengedik, itt és most megállnék, mert úgy gondolom, hogy
az év legrangosabb kőszegi zenei
eseménye után már méltatlan lenne
bármire is rávilágítani figyelmüket.
Abban őszintén bízom, hogy a jövőben egyre több koncert, zenei
fesztivál és hangverseny kerül
megrendezésre Kőszegen, és a
zenei élet egyre erősebb, lebonthatatlan fellegvára lesz Kőszeg.
Ebben bízni – úgy gondolom –
minden alapunk megvan, remélem
Önök is így látják!
Huber László polgármester

93 millió Ft a Sgraffitós ház felújítására
A Magyar Közlöny 2017. évi 33.
számában megjelent a 1115/2017
(III. 7.) számú Kormányhatározat a
kőszegi „KRAFT – kreatív város,
fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával kapcsolatos
feladatok támogatásáról.
A határozat szerint a Kormány
Kőszegen a Jurisics téren álló
Sgraffitós ház állagmegóvó és
funkcióbővítő fejlesztésére 93 millió forint összegű támogatást biztosít az önkormányzat részére. A
város tulajdonában álló Jurisics tér
7. alatti épületet a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) könyvtárként használja.
A felújítás eredményeként az

és teakonyha kerül kialakításra.
Elvégzik a szükséges állagjavító
felújításokat, így tetőfelújítást,
vizesblokkok, elektromos hálózat,
nyílászárók cseréjét. A felújítás
talán leglátványosabb eleme a
műemléki épület főhomlokzatán
található méltán híres, egyedi
sgraffitó restaurálása lesz, ami által újra régi fényében pompázhat
a Jurisics tér egyik legkülönlegesebb épülete.

ösztöndíjasok és kutatók munkájának elősegítésére az épület tetőterében egy multimédiás terem

KRAFT – Bálház
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete átveheti a Magyar Államtól a
Bálház vagyonkezelői jogát. Ehhez
adta hozzájárulását a képviselőtestület február 14-én. A Bálház
tulajdonosa továbbra is a nemzeti
vagyonkezelő marad. Az épület a
KRAFT programhoz kapcsolódóan
funkciót kaphat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete terve alapján.
A Bálház funkciójában kapcsolódna a Bencés Rendház épületéhez,

amelynek szállásként való felújítása az I. ütemben már elkészült.
Egy korábbi szerződésben az önkormányzat és az intézet arról határozott, hogy a Bálház hasznosításában együttműködnek a közösségi
funkció kialakítása érdekében. Erről
mondott le az önkormányzat, de
lesz konzultációs lehetősége. A döntés előtt Plechl Tibor elmondta, hogy
nem adja igenlő szavazatát, mert a
jövőben a Bálház használati funk-

Megszűnt
2017. március 1-től a helyi
autóbuszközlekedés kihasználatlanság miatt megszűnt.
ciójához nem lesz döntési joga az
önkormányzatnak, az előterjesztésben megadott tervek csak célokat
tartalmaztak. Kiss Péter azt kérdezte: „Miről vitatkozunk?”, az épület
nem a város, hanem az állam tulajdona, az intézet pedig rendelkezik
hasznosításra vonatkozó tervekkel.
Básthy Béla döntő érvnek tekintette, hogy a Bálház funkciójának
kialakításához rendelkezésre áll a
228 millió Ft, a minisztérium pedig
csak felelős szervezettel köt szerződést a hasznosítás érdekében.
KZ
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Szervezetek és könyvkiadás támogatása
A civil szervezetek kiemelt szerepet
töltenek be a város életében, az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséből összeségében több pénzt
biztosít erre a célra, több szervezetet támogat a város az előző évhez
képest. Erről beszélt Huber László
polgármester február 14-én a képviselő-testületi ülésen a költségvetés tárgyalásakor. A városvezető
elismerését fejezte ki a Kőszegi
Sporthorgász Egyesület és a BE-JÓ

Történelmi Táncegyesület elvégzett
munkájáért, mindkét szervezettel
az önkormányzat a múlt évben
kötött együttműködési megállapodást, és ez alapján idén először támogatásként 300 ezer, illetve 150
ezer Ft-ot használhatnak fel a működésükre. Az ezévi keretösszegben
visszalépés történt a KSE-nél, mert
az önkormányzat 2016-ban finanszírozta az idei támogatás terhére
az egyesület kifizetetlen számláit.

Ezért az idei sporttámogatásuk valós
összege 933 ezer Ft-tal csökkent.
(Az elmúlt évben a képviselők hoztak egy olyan döntést, hogy a sporttámogatások folyósítása csak akkor
történhet meg, ha bizonyítják az
egyesületek a számlák kifizetését.)
Kisebb lendületet kaphatnak az
alapítványok, hiszen hosszabb
szünet után a Kőszeg Sportjáért
Alapítványnak és a Segítőkéz Közalapítványnak egyaránt 100 ezer

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Tel.: +36 20 441 4850
BÜK, FORRÁS ÜZLETHÁZ (COOP)
9737 Bük, Kossuth u. 126., Hungary
Tel.: +36 20 274 91 91
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com

30 perc

ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

MInutes
Min

60 perc
MInutes
Min

90 perc
MInutes
Min

120 perc

×5* ×10*

MInutes
Min

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

4.900 HUF 8.900 HUF 12.900 HUF 15.900 HUF
16 €
30 €
44 €
56 €

-10% -15%

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

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

Talpreﬂex masszázs • Foot reﬂexology massage
Fußreﬂexzonenmassage • Reﬂexní masáž chodidel

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

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

4.900 HUF 7.900 HUF 11.900 HUF 14.900 HUF
16 €
28 €
40 €
52 €

-10% -15%

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

5.900 HUF 9.900 HUF 13.900 HUF 16.900 HUF
19 €
33 €
47 €
58 €

-10% -15%

Csomagajánlatok • Package promotion Paketangebote • Balícek nabídka
*Egy személy részére • For one person • Für eine Person • Jeden člověk
30+30 min., 30+60 min, 30+90 min, 60+60 min: 10%

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

500 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

1000 Ft

kedvezmény
Ermäßigung

30 perces kezelések árából
für 30 min. Behandlungen

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

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

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

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Ft-ot biztosít az önkormányzat. Két
könyv megjelenéséhez járul hozzá a
város. Történelmiregény-írók Társasága kereste meg az önkormányzatot Kőszeg regénye könyv támogatására. Huber László polgármester
elmondása szerint az író szabadon
dönt, hogy milyen eseményt dolgoz
fel olvasmányos formában. A képviselői döntést követően a könyv
idén az olvasók kezébe kerül, a
város 900 ezer Ft-tal támogatja a
megjelenést. A másik támogatott,
Ilon Gábor régész által szerkesztett
könyv, amely Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyve
címet viseli. Az újra történő kiadást
a város 200 ezer Ft-tal támogatja.
KZ

V Á RO SHÁ Z A
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Átadott
terület
Az Árpád-házi Szt. Margit Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója azzal a kéréssel
fordult Kőszeg Város Önkormányzatához, hogy az 1948-50-es években
történt államosítás előtt az ő tulajdonukban lévő – azonban a vis�szaigényléskor adminisztrációs hiba
miatt vissza nem igényelt/kapott –
Kőszeg 1978 hrsz-on szereplő ingatlanból az intézményük fejlesztéséhez
a terület egy részét (előreláthatólag
1813 m2) ellenszolgáltatás nélkül
visszaszolgáltatni szíveskedjen. A
földhivataltól a kikért dokumentumok alapján bizonyította, hogy
az ingatlan területe is a Domonkos
Rendi Nővérek tulajdonát képezte az
államosítás előtt. A képviselők szavazatukkal elfogadták, hogy Huber
László polgármester az ajándékozási szerződést aláírja. Sas Norbert
és Básthy Béla a város érdekében
történő, oktatást fejlesztő beruházás
érdekében tartotta indokoltnak a terület át-, illetve visszaadását. Keszei
Balázs a terület elvesztéséről beszélt,
amelynek átadása a város vagyonvesztését okozza.

Lakossági apró
ELADÓ egy 8 kW-os, jó állapotú, fatüzeléses lemezkandalló KŐSZEGEN.
Tel: 0620-381-8014.
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Kávészünet Horváthné Kutasi Máriával
A bencés hagyományok folytatója is az első női igazgató
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Horváthné Kutasi Mária Kissomlyóról származik, az alsó tagozatot szülőfalujában,
a felsőt Dukán járta. A jól tanuló diáknak
nem volt egyszerű, hogy a szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnáziumban folytathassa tanulmányait. Német tagozatos osztályban érettségizett, majd Budapesten, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári diplomát. Vas megyei ösztöndíjasként
két szombathelyi állás és a kőszegi gimnáziumi közül választhatott. Ebből kerekedett
ki az 1977 óta folyamatos – idén 40 éves
– Jurisich gimnáziumi tanári, igazgatóhelyettesi, igazgatói, majd ismét tanári pálya.
Ennek kapcsán idézzük fel egy tartalmas,
gazdag pedagógusi életút főbb állomásait.
Beosztott tanárként összesen 16, igazgatóhelyettesként 9, igazgatóként 15 évet töltött a Jurisich falai között.
1948-ban érettségizett az utolsó bencés
gimnáziumi osztály. Meglévő tablójuk ma is
kiemelt helyen látható. A tanárnő Sóymos
Szilveszter és Jáki Zénó bencés tanárokat
személyesen is ismerte, utóbbival annak
haláláig tartotta a kapcsolatot.
Az államosítást követően minden igazgató
igyekezett megőrizni az intézmény szellemiségét tudós tanárok alkalmazásával, a tudás
megalapozásával, az egyetemi továbbtanulásra való felkészítéssel. Az intézmény nem
véletlenül birtokolja ma is a megye egyik
legjobb gimnáziuma címet. Működött német
nemzetiségi tagozat, ahol több tárgyat német
nyelven tanultak a diákok. A rendszerváltozást megelőzően másod-, harmadgenerációs
diákok érkeztek vissza az óhazába magyarul
tanulni. A reáltárgyakat és a matematikát
angolul is tanították. A gimnáziumban az
idegen nyelvi tagozatok (német, orosz, majd
az angol) mellett – 1987-re – kialakult a
reál-vonal, a biológia-kémia tagozattal.
– Számomra ez nagyon kedves volt, mert matematikából is nagyon motivált tanulókkal foglalkozhattunk, lehetett velük szárnyalni. Az utolsó
osztályom 1991-ben érettségizett, német tagozaton, válogatott diákokkal. Ahogy nőtt a gimnáziumok száma a megyében, úgy kellett megjelennünk újabb és újabb kínálattal. Az idegen
nyelvi tagozatot módosítottuk, idegenforgalmi
ismereteket is tanítottunk utazás és turizmus
tantárgy bevezetésével. Már helyettesként is
részt vettem a magyar-angol két tanítási nyelvű
tagozat előkészítésében, majd elindításában. A
ma is népszerű tagozaton az előkészítő évfolyamban 18 órában angol nyelvet tanulnak a
diákok. Elkezdjük a matematika angol nyelven
való oktatásának alapozását, van második ide-

gen nyelv is, és a készségtárgyak közül testnevelés, ének, rajz , hogy kicsit oldjuk a gyermekek
terhelését. A második évtől matematikát, földrajzot, célnyelvi civilizációt és kémiát tanítunk
angol nyelven. A cél az, hogy e tárgyak közül
kettőből angolul érettségizzenek, angol nyelvből
emelt szinten és így a felsőfokú nyelvvizsgával
egyenértékű érettségi bizonyítványt kapjanak.
Eredményeinkben benne van a nevelőtestület szellemi potenciálja is. A legújabb mérések
alapján a több száz gimnázium sorában a 64.,
a megyében a 2. helyen vagyunk.

Iskolánk szellemiségének a garanciáját abban is
látom, hogy nagyon sok olyan tanár kollégánk
van, aki korábban a tanítványunk volt.
A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésünk abban különbözik a két tanítási nyelvű tagozattól, hogy a második évtől magyarul tanulják a tantárgyakat, de a felsőbb évfolyamokon is
megmarad az angol nyelv emelt szintű oktatása.
Helyi tantervünkbe becsempésztük az emelt
óraszámú informatika tantárgyat már a nulladik
évfolyamba is. Így a tanulóknak lehetőségük
nyílik arra, hogy a gimnáziumi tanulmányaik során számítástechnikából nemzetközi középfokú
ECDL vizsgabizonyítványt szerezzenek. Iskolánk
egyben vizsgáztató hely is.
A két tanítási nyelvű tagozat, a nyelvi előkészítő
és az Arany János Tehetséggondozó program is az
én igazgatóságom idejére datálódik. Ez utóbbit
a bencés hagyományok folytatásának gondolom,
mert intézményünkben ma is nagy hangsúlyt
helyezünk arra, hogy a valamilyen szempontból
hátrányos helyzetű, de jó képességű gyermekeket felkaroljuk. A tagozaton szintén emelt óraszámú oktatás folyik angolból és informatikából.
A tanulás kibővül személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal. Ennek a tehetséggondozó
programnak – országos szövetségnek – megyénként csupán egy gimnázium a résztvevője.
Minden más megyéből a megyeszékhely elit
gimnáziuma vesz részt a programban. Iskolánk
jelenleg is regisztrált tehetségpont. Bevezettük

a pénzügyi ismeretek tanítását is, tagja vagyunk
a Pénziránytű iskolahálózatnak. Kísérleteztünk a
horvát nemzetiségi nyelv oktatásával is.
Bencés hagyomány a Madarak és fák napjának
megünneplése, mi ezt az iskolai ballagás előtt
tartjuk április végén. A végzősök nemcsak az
iskolától búcsúznak el, hanem a Kőszegi-hegységtől, a természettől is. Megújítottuk a végzősök faültetési hagyományát az iskola, illetve a
kollégium parkjában.
Az öregdiákok érettségi találkozójára különösen
a legalább 50 éve végzettek jönnek nagy nosztalgiával. Tőlük tudom az 56-os események
történéseit, gimnáziumunk tanulóinak szerepét.
Különösen Könyves Tóth Kálmán tanár úr és Lovassy Klára segített sokat abban, hogy a bencés
gyökerekkel kicsit többet és alaposabban foglalkozhattam. Nekik köszönhetem Jáki Zénóval
való megismerkedésemet is. Így vált ismertté,
hogy 1956. október 23-át követően, a forradalom hírére magyar zászlóval, énekelve vonultak
át a gimnazisták és az ipari iskolások Rőtfalvára
a templom előtti térre. 2006-ban a forradalom
50. évfordulóján megismételtük a történéseket.
Schwahoffer Gusztáv tanár kollégánk mint egykori diák mesélte el, hogyan történt mindez félévszázaddal korábban. Azóta október 23-a hetében
a 9. évfolyamosokkal újra végigjárjuk ezt az utat.
Részese lehettem a kollégium felújításának,
méltó módon ünnepelhettük meg a gimnázium
alapításának 325. és a Hunyadi utcai épület átadásának 100. évfordulóját.
Az érettségi találkozókon gyakran megfordultak
verbita atyák is. Mint első női igazgató és evangélikus vallású, kölcsönösen nyitottak voltunk
egymás irányába.
A pedagógiai hitvallásom a szeretetteljes szigor,
ami talán női mivoltomból fakad. Azt vallottam
és vallom ma is, hogy a jó pedagógus gyermekés családpárti. Háromszor ötéves perióduson
át voltam a gimnázium igazgatója. Három éve
matematikatanárként dolgozom, mert már nem
tudtam volna kitölteni az újabb öt évet. Hamarosan sokan megyünk egymás után nyugdíjba.
Valójában egy új nevelőtestületet kell felépíteni.
Ezért a másik nagy indokom az volt, hogy ezt
más készítse elő, aki hosszabb ideig tud vezető
lenni. Azt gondolom, hogy ez már utódom, Keszei Balázs igazgatói feladata lesz.
Úgy érzem, hogy pályám során kellő megbecsülést kaptam, igazgatóként és szaktanárként is
egyaránt elismerték munkámat. Ennek ellenére
egyik kitüntetést sem éreztem magaménak! Mindig szem előtt tartottam, hogy az igazgató vezeti
az intézményt, a sikeres működéséhez kell egy
jó tantestület, kell egy mögöttünk álló diáksereg
és a családi háttér. Nekem ez mind megadatott.
Kiss János
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A sporttámogatásról

Kátyúztak

Február 14-én tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat 2017.
évre szóló költségvetését. Keszei Balázs kérte az Utánpótlás Futball Club
támogatását, ahol 66 labdarúgó és
60 kézilabdás az igazolt sportolók
száma. Indoklásként elmondta, ha a
diáksport támogatása nyilvánvalóvá
válik Kőszeg város részéről, akkor az
segítség lehet a későbbi céljaink, a
kézilabda munkacsarnok megvalósítása elérésében.
Huber László polgármester jelezte,
hogy az igény nem újkeletű, az UFC
kap támogatást, de nem közvetlenül az önkormányzattól, hanem
a KFC révén. Az UFC a sportlétesítményeket ingyenesen használja,
annak költségeit a KFC biztosítja.
Az a pénzösszeg, amely az UFC-nek
segítség lenne, nem áll rendelkezésre. Ugyanígy a triatlonisták is jó
eredményekkel jelen vannak a város
sportéletében. Ezt követőn Keszei
Balázs a KSE és KFC egyesületektől
sporttámogatások átcsoportosítását
javasolta az UFC irányába, mert ez
jelezné, hogy Kőszeg biztosítja az
UFC stabil működését, és lehetőséget jelentene számukra a TAO pályázatokon való részvételre.
Dr. Zalán Gábor jegyző elmondta,
hogy az UFC nem kérte a várossal
kötendő együttműködési megállapodást, amelynek keretében az
önkormányzat ad támogatást is. A
képviselő-testület döntése szerint a
város csak akkor támogatja a TAO
pályázatokat, ha az elnyert összeg
sportlétesítmények fejlesztését szolgálja. Rába Kálmán szerint kiemelt
szempont, hogy mindegyik egyesületben kőszegiek sportolnak, az UFC
támogatásáról szóló döntést korábban kellett volna elkezdeni.
Básthy Béla alpolgármester szerint
az UFC eddig olyan szervezet volt,
amely nem kért a várostól pénzügyi
segítséget, sőt arra hivatkozott,
hogy enélkül végzi a tevékenységét, a szülőktől kértek támogatást.
Az is egy megállapodás, hogy az
UFC költségek viselése nélkül használhatja a sportlétesítményeket.
Majd hozzáfűzte: „láttunk már egykét csatát az egyesületek között”,
így nem javasolta a pénzek átcsoportosítását, mert „az belháborúkat
indítana el”. Az alpolgármester

Március első hetében a városgondnokság juharfákat ültetett a
Rochonci utcába. Egy éve kezdték
el, idén fejezték be a pirosbogyós,
lehulló terméssel rendelkező fák
kivágását. A fák cseréje a lakosság kérésére történt, mert nemcsak szennyezte a lehulló termés
a járdát, hanem csúszásveszélyt is
jelentett. Ugyancsak a lakosság kérésére vágták ki a veszélyes fákat a

kérte mindenki türelmét, később
foglalkozzanak a kérdéssel. Huber
László polgármester szavai szerint
„nincs semmi sem elsüllyesztve”, a
felvetésről később kell tárgyalni.
Keszei Balázs tudomásul vette a
véleményeket, a módosító javaslatát visszavonta, mert fiskális szemlélet nélkül szeretett volna támogatókat szerezni.
KZ
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lakótelepen, ahol a házakat veszélyeztették, illetve a kilátást gátolták.
Ha szükségessé válik a pótlás, akkor
azt a városgondnokság elvégzi.
Kovács István tájékoztatása szerint
a téli fagyok elmúltával elvégezték a balesetveszélyt okozó lyukak
kátyúzását. A folytatás áprilisban
várható, amikor olcsóbb és jobb minőségű meleg aszfaltot lehet használni. A városgondnok elmondta,
hogy február végével a közmunka
program keretében az utolsó dolgozó szerződése is véget ért.

V Á RO SHÁ Z A
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„Egészséges látás minden fényben”
Az, hogy a jövőt hogyan látjuk,
nagy mértékben függ attól, milyen
szemüveget, illetve kontaktlencsét
hordunk. Az újabb kutatások kimutatták, hogy az UVA illetve UVB
sugarak hosszú távon ugyanolyan
ártalmasak a szemünkre, mint
a bőrünkre nézve és elősegítik a
különféle szemészeti betegségek
kialakulását pl.: szürkehályog kialakulása, retinakárosodás stb. A
sugárzás állandóan jelen van körülöttünk, felhős vagy napos időben
egyaránt. Mivel a sugarak teljesen
láthatatlanok, káros hatásukkal
szemben egész évben, nap mint nap
védeni kell szemünket. Ennek érdekében elengedhetetlen a megfelelő
védőeszköz körültekintő kiválasztása. Ha a szemüveget szabadban
használjuk, napsütésben, a nagy

fénymennyiség hatására a szem minden eddiginél gyorsabban reaelfárad és hunyorogni kezdünk. gálnak a fényviszonyok változásaAzonban a természet színeit való- ira, hogy a nap minden percében
sághűen visszaadó, akár dioptriás tökéletes látáskomfortot biztosítsanak, másfelől pedig
akár dioptria nélküli
a fényvédelem melszínezett napszemüveglencsékkel nem
lett, a csillogásoktól
csak védhetjük szeés
káprázásoktól
mentes látást nyújtó,
münket, hanem japolarizált napszemvíthatjuk a látásunk
üveglencsék is.
minőségét is. TovábBízom benne, hogy
bá, ugyanezt a célt
mindenki megtalálszolgálják, egyfelől
ja a szeme számáa legújabb generára legoptimálisabb
ciós fényresötétedő
lencsék,
melyek Kőhalmi-Szalay Mónika fényvédő megoldást.
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Tavaszi Strauss Napok
2017. MÁRCIUS 20–25.

ÚJ FORD KUGA TESZTVEZETÉS! Ajándék téligumik!*
HOSSZABB NYITVATARTÁS!

Hétfőtől péntekig 8.00–18.00, szombaton 8.00–16.00 óráig.

Strauss Autószalon

Szombathely,
Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu • info@strauss.hu

*Érvényes:
Érvényes március
10-31-ig
vevőszerződött
ésáprilis
forgalomba
2017.
március
1. – 2017.
30.helyezett Ford Fiesta, Focus, C-MAX, Kuga modellekre.
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A Művészeti Szemle eredményei

KU LT Ú R A
8

Alsó tagozat
Mazsolák – Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé –
Tádé orra – ARANY • Mákvirágok – A Rátóti
csikótojás – ARANY • Tóth Kira – Vidor Miklós:
Tavaszvárók – BRONZ • Mali ŽidancI – Horvát
népdalcsokor – EZÜST • Taródi Tamás – Fésűs
Éva: Virágbál – BRONZ• Knipli-Kedves Enikő
– Telemann: A-Moll szonáta IV. tétel (furulya) –
EZÜST • Bak Emma – Kányádi Sándor: Bajos
Bö – ARANY • Margaréta csoport – Rábaközi
népdalok – EZÜST • Gácsi Bianka – Thomas
Attwood: G-dúr szonatina (zongora) – EZÜST
• Füzi Dalma – Nagy Bandó András: Egérút – BRONZ • Frank Borbála – Dél-dunántúli
népdalcsokor – ARANY • Keszei Réka – Osváth
Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése – EZÜST •
Tánczos Krisztofer Zoltán – L. Cohen-Király
Péter: Halleluja – ARANY • Kercselics Kitti –
Arany János: Juliska elbujdosása – EZÜST •
Tompa Sára Anonymus: Lassú tánc (furulya) –
ARANY • Sallay Roland – Bolond falu – népmese – EZÜST • Szabadfi Bence – Juhász Magda:
Álomhajó – EZÜST • Kappel Liza Bernadett –
Ismeretlen szerző: Az óceán felett (zongora) –
ARANY • Nagy Réka – Vesztergom Andrea: Mi
leszek ha nagy leszek – BRONZ • Makári Gergő
– Janikovszky Éva: Jó nekem! – OKLEVÉL • Temesi Flórián – Szelivanov: Tréfácska (zongora) –
ARANY • Dónácz Dominika – Kovács Barbara:
Mamagáj – OKLEVÉL • Horváth Zsófia – Lázár
Ervin: A fába szorult hernyó – KIEMELT ARANY
• „Sárgarigók” – Rábaközi népdalcsokor –
ARANY • Tompa Sára – Rónay György: Verebek
– EZÜST • Básthy Katalin – Naegeli: Dal (fuvola) – ARANY • Desics Bettina – Kovács Barbara:
Ma rossz leszek – ARANY • Bokor Anna Virág
– Grecsanyinov: Keringő (zongora) – EZÜST •
Harkány Júlia – Benedek Elek: A só – ARANY
• Dorner Sára – Mozart: Bourrée (hegedű) –
EZÜST • Baráth Hanna – Ludwik Kern: A zsiráf
a fényképésznél – OKLEVÉL • Bodovics Előd –
Rangáné Lovas Ágnes: A plüssmaci története –
ARANY • Kovács András – Kabalevszkij: Bohóc
(zongora) – EZÜST
Felső tagozat
Kőszegi kenguruk – BRONZ • Csepregi Furulya
Kamaracsoport – Phalese: Almande Poussinghe
– EZÜST • Horváth Lili – Móra Ferenc: Dióbél
királykisasszony – ARANY • Szolfézs Kamaracsoport (ének) – Mozart:Nocturne, Bősze ÉvaSárvári László: Virágos kertemben – ARANY •
Szafián Petra G. Szabó Judit: Miként legyünk
háziasak, avagy negatív háztartási tanácsadó
serdülőknek– EZÜST • Kumánovich Kata –
Horvát népdalok – ARANY • Moldvai Dóra –
Kosztolányi Dezső: Tavaszelő – BRONZ • Piros
Luca – Schytte: A hegyimanók tánca – BRONZ
• Banga Boglárka – Szabó Lőrinc: A rádió –

BRONZ • Klarinét Kvartett – Bartók: Részegek
nótája, Schumann: Aratódal – ARANY • Zsótér
Rebeka – Kányádi Sándor: A táltos madár –
BRONZ • Ördög János – Dudás Dávid – Mozart: Varázsfuvola – Bűvös csengettyű – ARANY
• Béres Milán – Rónay György: Hazudós mese
– OKLEVÉL • Füzi Hanna – Sárközi karikázó
dallamok – EZÜST • Boros Mátyás – Renean:
Démonok dala – OKLEVÉL • Ávár Orsolya –
Arany János: A méh románca – OKLEVÉL •
Dalos Virágok – Kodály: Biciniumok a Bicínia
Hungarica füzetből – KIEMELT ARANY • Németh Laura – Szabó Lőrinc: Májusi éjszaka –
BRONZ • Pászner Domonkos – Barnes: A kis
virtuóz (trombita) – ARANY • Kovács Róza
– Dsida Jenő: A tó tavaszi éneke – ARANY •
Vágfalvi Simon – Scott Joplin: The Easy Winners
(xilofon) – ARANY • Vörös Ivett – Szabó T. Anna:
Tizenkét szabad légzőgyakorlat – BRONZ • Pádár Petra – Bach: Musette (klarinét) – EZÜST
• Német Nemzetiségi Kórus – EZÜST • Farren
Hanna – Nölck:Capricietto (gordonka) – ARANY
• Gergye Hanna – Várnai Zseni: Petőfi márciusa – OKLEVÉL • Vadász Kristóf – Bach:C-Dúr
preludium (zongora) – KIEMELT ARANY • Füzi
Hanna – Weöres Sándor: A kutya – ARANY •
Háber Ágoston – Der Alte Peter (harmonika) –
ARANY • Dorner Kinga – Csajkovszkij: Nocturne
(gordonka) – KIEMELT ARANY • Hóbor Eszter
és Kovács Veronika – Két barokk tánctétel (fuvola) – EZÜST • Antalovits Dóra – Szakács Gergő:
Ősz utca (ének – gitár) – OKLEVÉL

Anett – Bartók: Három csíkmegyei népdal (fuvola) – KIEMELT ARANY • Nyul Dorina – József
Attila: Levegőt! – KIEMELT ARANY • Tóth Flóra
és Honvéd Bernadett – Simon and Garfunkel:
Scarborough Fair – KIEMELT ARANY • Horváth Anna Izabella – Mozart: C-dúr szonáta I.
tétel (zongora) – KIEMELT ARANY • Nádasdys
Fiúk – Ismerős Arcok: Nélküled – KIEMELT
ARANY • Szlávits Kitti – Örkény István: Rossz
álom – KIEMELT ARANY • Kovács Kitti-Gyűrű
Bence – Szeder: Reggeli dal – EZÜST • Rákóczi Krisztián – Cserháti Zsuzsa: Elfelejtett dal –
EZÜST • Nagy Anna (és Daróczi Roland) – saját
szerzemény – ARANY • Tóth Petra – Quimby:
Most múlik pontosan – ARANY • Láng Laura és
Krizmanits Adél – James Arthur: Say yuo won’t
let go – KIEMELT ARANY • Antalovits Zsófia –
Caramel: A dal nem hagy el – KIEMELT ARANY
Tánc
BE-JÓ Táncegyüttes – Pavane+Mosónők branleja – EZÜST • Kikelet – Népi gyermekjátékok
– ARANY • Dance Jam – Mese a két sárgarépáról – EZÜST • BE-JÓ Táncegyüttes – Saltarello
– ARANY• Gybián Ádám és Weidl Mónika –
Akrobatikus rock and roll – KIEMELT ARANY •
Szilágyi Nóra és Jahn Emma – Akrobatikus rock
and roll – ARANY • Dance Jam – Gyertek lányok ligetre – ARANY • Csillagvirágok – Népi
gyerekjátékok – ARANY • Dance Jam – Fekete
szív – KIEMELT ARANY • Fitt Babyk – Akrobatikus rock and roll – EZÜST • Csóka Éva és
Csóka Sára- Dance Jam – Különös kötelék –
KIEMELT ARANY • BE-JÓ Táncegyüttes – Tánc
majorette bottal – Emergency – EZÜST • Németh Anna - Dance Jam – Gyökerek – EZÜST •
Hanák Rebeka - Dance Jam – Az első szerelem
– KIEMELT ARANY • BE-JÓ Táncegyüttes és
Kumánovich Kata – Isztambul BRONZ • Dance
Jam – Megszállott – EZÜST

Középiskola
A 10 b.-ből – Margaret Islad: Eső – EZÜST •
Nádasdy Kamarakórus – Oláh Ibolya: Magyarország – ARANY • Gajdán Dóra Titanilla – Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom – BRONZ • Kisgöncöl
– Mezőségi népdalok – ARANY •
Busa Edina – Schubert: Keringő
(hegedű) – EZÜST • Teki Kórus –
Szél sodorja - Kérlek, add a kezed!
– EZÜST • Kőszegi Orsolya – Chopin: Mazurka (zongora) – EZÜST •
Zsigmond Barbara – László Noémi:
Egy bolygó árnya – EZÜST • Varga
Gréta – Pan Wedgwood: Nympheas
(zongora) – EZÜST • Jurisich M. G.
Kamarakórusa – Kodály Z., Szőnyi
E.: Éva szívem, Lencse borsó, Az
ürögi – EZÜST • Horváth Anikó –
Arany János: Híd-avatás – ARANY
• Várkonyi Gabriella – Gyurgyói
népdalok – EZÜST • Turáni Ádám
– Chopin: f-moll prelude (zongora) – KIEMELT ARANY • Ambrus
A BE-JÓ Táncegyüttes Saltarello című
Anna – Schubert: Linden baum (A
ARANY minősítésű tánca
hársfa) – ének – EZÜST • Turáni
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Vas Megye Önkormányzata a
március 15-i ünnepség alkalmából
a következő kitüntetéseket adja át.
„Pável Ágoston Emlékplakett” –
Németh János festőművész, nyugalmazott tanár.
„Vas Megye Szolgálatáért” Szociális Tagozata – Noszek Terézia,
a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményvezető-helyettese.
„Vas Megye Szolgálatáért” Oktatási Tagozata – Regéné Kenyeri Ágota, az Újvárosi Óvoda
vezetője.
„Vas Megye Szolgálatáért”
Közbiztonsági Tagozata – Nagy
Miklós, a Kőszegi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési
Alosztály vezetője.

„Vas Megye Szolgálatáért” Közigazgatási Tagozata – Ecker Eszter, Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal szervezési ügyintézője.
„Vas Megye Szolgálatáért” Ifjúsági Tagozata – Varsányi Áron a
Fitt Box Egyesület elnöke, edző.
„Vas Megye Szolgálatáért”
Sport Tagozat – Nádasdy József,
a Magyar Szervátültetettek Szövetségének tagja, úszó.
„Vas Megye Szolgálatáért”
Gyermek és ifjúságvédelmi Tagozat – Kiricsiné Horváth Henrietta, a Vas Megyei Gyermekvédelmi
Központ, Általános Iskola és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat Leány Gyermekotthonában gyermekfelügyelő.

Nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

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

VIZUÁLIS ELLENŐR
4 műszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

Százmillió lélek
„Mi is volt az a kommunizmus?”
– tette fel a kérdést Bába Iván a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgató-helyettese a temető
melletti márványtábla előtt, ahol
a kommunizmus áldozataira emlékeztünk február 24-én.
Beszélhetünk-e kommunizmusról,
hiszen soha nem valósult meg?
Igen, mondta a szónok. „A kommunizmus az volt, amit a kommunisták
csináltak!” Bába Iván megemlékezett Waisbecker Jenő századosról
és Hersics György velemi bíróról,
„de a nagy előadás csak 25 évvel
később kezdődött – mondta –,
amikor Magyarországon átgázolt a
náci német, majd a szovjet hadsereg…” Felidézte Ritter Anna szomorú kálváriáját is. A kommunisták

követték el a szörnyűségeket, „akik
büszkén hirdették, hogy különleges
emberek, különleges fából vannak
faragva.” „A világtörténelem legnagyobb tömeggyilkosai.” Áldozataik száma mintegy százmillió ember, százmillió lélek a világon! Egy
Tacitus-idézetre utalva kijelentette:
„Ezt nem bocsájtjuk meg nekik!”
A megemlékezésre a menet fáklyákkal érkezett. A szónok beszédét
Horváth Anikó versmondása vezette fel. Zárásként az emléktábla
alatt koszorúkat és mécseseket helyeztek el a társadalmi szervezetek
képviselői és a magánszemélyek.
Ezt követően a „90, 19, 9, – Fekete Iván a Gulágon” című film vetítése következett a Jurisics-várban.
TáF.

A KT U Á LI S

Kitüntetések átadása

GÉPKEZELŐ
4 műszakos munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPMESTER
4 műszakos munkarendben
középfokú végzettséggel: gépszerelő, lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépi forgácsoló vagy lánghegesztő
Termelési területen szerzett minimum 2 éves tapasztalattal

Ajánlatunk:

• Versenyképes alapbér
• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi
mértéket meghaladó műszakpótlékok
• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településről
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos képzési lehetőségek
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat

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

SCHOTT Hungary Kft.

9724 Lukácsháza,
Otto Schott utca 1.
Email: hr.pph@schott.com
Érdeklődni a 94/568-411-es
vagy a 94/568–400-as telefonszámon lehet.
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Ft
1499
/kg
Ft
2399/kg

2017.03.16-04.04.

3399

Ft
/kg

Zimbo
Rakott Erdélyi szalonna
vf.

Wiesbauer
Bécsi Felvágott

Kométa
Mindennap
Finom!
Felvágott

Soproni vagy Zala

Magyar Tejföl

199

12%, 330 g, 603Ft/kg

Poszavecz
Lecsókolbász

Palini Füstölt-főtt
császárszalonna
vf.

419

Ft

1799

Ft
/kg

599

Ft
/kg

219

Rama
100 % növényi alapú
225 g, 1862 Ft/kg

Ft

Rama Margarin Kocka
kenhető növényi zsír
250 g, 876Ft/kg

69

269

Ft

30 g, 2300Ft/kg

Csirkemell
csontos

Szentkirályi
ásványvíz
Mentes
1,5 l, 66Ft/l

Ft

Ft

Coca-Cola
vagy Zero

259

5%, 0,5 l, 518Ft/l

2017.03.23-03.25.

2017.03.30-04.01.

239

379

Ft
/kg

előhűtött
vagy fagyasztott

49

Ft

1099
Serté
s Old
alas

149
Sárgarépa
I.o., lédig

Ft
/kg

Sertés Máj

Csirkecomb
farrésszel

Ft
/kg

előhűtött vagy fagyasztott

előhűtött vagy fagyasztott

1049 2399

gli
tan
S
s
zso
Ro

Ft
/kg

Ftt

Heineken Sör

20x1,5 g, 8966Ft/kg

Ft
/kg

209

Ft

4,5%, 0,5 l, 418Ft/l

Sir Morton
Garzon Tea

2017.03.16-03.18.

99
Soproni Sör
dobozos

1,25 l, 199Ft/l

Gyõri Édes Dörmi
Csokis Piskóta

849

249

Ft

Ft

Sertés Comb

Ft
/kg

előhűtött vagy fagyasztott

249

FFtt

FFB Üdítőital

Vadcseresznye
vagy Sárkánygyümölcs
vagy Illatos szőlő vagy Fekete tea
vagy Citrus Menta vagy Alma
500 ml, 498 Ft/l

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Ft
/kg

Babati
Füstölt Kolozsvári
Szalonna vagy
Darabolt Comb

179

Ft

Steffl
dobozos sör

4,2%, 0,5 l, 358Ft/l

* 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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Térségi óvodák jövője

A szociális ellátásokról

Eddig Kőszeg és 14 település önkormányzata társulási formában oldotta meg több kötelező feladatát.
Mostanra nem jár ezért többlettámogatás.
Február 23-án a kőszegi képviselők
arról határoztak, hogy a következő
nevelési évtől saját fenntartású lesz
az óvodai ellátás. Az önkormányzatok sorban arról döntenek, hogy
miként kívánják működtetni a településen lévő óvodákat. A Horvátzsidányban, illetve Peresznyén lévő
gyermekintézmények tagóvodaként
működnek tovább.
A testületi ülésen elhangzott, hogy
a bozsoki óvodát átveszi a Szom-

bathelyen lévő Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium tagóvodaként, és ezzel
egyházi fenntartásba kerül. Velemben a képviselők foglalkoztak az
óvoda további működtetésével. Az
álláspont egyértelmű: a szépen karbantartott óvodába szeptembertől
is várják a gyermekeket. Az előzetes felmérés szerint 19 apróság jár
majd ide. A működés lehet saját
fenntartásban, vagy a jelenlegi folytatásaként, az Újvárosi Óvoda Tagóvodájaként. A velemi képviselők
várhatón márciusban meghozzák a
döntésüket.
KZ

Ovi-Hívogató

Ezt segíti a leendő óvoda, óvónénik
megismerése. Kínálunk ismerkedési
lehetőséget, különböző foglalkozásokat, betekintést az óvoda délutáni
életébe. Várjuk a kedves szülőket és
gyermeket: március 23-án és március 30-án, mindkét napon 15.00
órától 16.30 óráig.
Guttmann Ferencné
intézményvezető

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét.
Fontos változás, hogy 2017. március 1-től egyes támogatások esetében
a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatárok megemelésre kerültek.
Így általános települési támogatás akkor adható, ha
• a családban az egy főre jutó havi jövedelem az 54.150,- Ft-ot,
• egyedülállóként a havi jövedelem az 54.150,- Ft-ot,
• egyedülélőként a havi jövedelem a 68.400,- Ft-ot, és
• gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az egy főre
jutó havi jövedelem a 65.550,- Ft-ot nem haladja meg.
5.000,- Ft-ról 7.500,- Ft-ra emelkedett a gyógyszerkiadásokhoz és
gyógyászati segédeszközök megvásárlásához adható támogatás
összege. A támogatás évente kétszer adható. Aki március 1. előtt már
egy alkalommal igénybe vette, annak is adható a fennmaradó 2.500,- Ft.
Aki mindkét alkalommal igényelte már, annak 2017. évben még egyszer
5.000,- Ft adható.
A lakhatási kiadások viseléséhez adható települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) esetében a jövedelemhatár 71.250,- Ft-ról
85.500,- Ft-ra emelkedett.
A módosítások érintik továbbá a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által
nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjat is, amelyek 2017. április
1-től változnak.
A Kőszegen adható települési támogatásokról részletes tájékoztatást a
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztályának szociális ügyintézőitől kérhetnek.
Dr. Zalán Gábor
jegyző

A Központi Művészeti Óvoda
(Várkör 42.) szeretettel hívja és várja az érdeklődő szülőket és a leendő
óvodás gyermekeket Ovi-Hívogató
programjára. A befogadási időszakban hangsúlyt helyezünk a kicsik
érzelmi biztonságának erősítésére.

V Á RO SHÁ Z A
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MÁRCIUS 7-én megnyitottuk
Kőszegen, a Rákóczi út 11. szám alatt

KÖZÉRZET JAVÍTÓ CENTRUMUNKAT.
Ahol eredeti német KURLAND hatóanyagokkal dolgozunk:
/alpesi gyógynövényekkel, vitaminokban és enzimekben
gazdag 19 féle összetevőből álló növényi olajjal. Amelyben többek között megtalálható jojoba olaj, édes mandula olaj, argán olaj, fekete köménymag olaj, ligetszépe
olaj, aloé vera olaj, szezám olaj és a mennyei illatú rózsa,
narancs, ylan ylang is.
Mindezek csökkentik a gyulladásokat a csontrendszerben, ízületekben, reumás panaszokban, ekcémában, késleltetik az öregedést, immunrendszer erősítők, a terhességi csíkoknál, striáknál is kifejezetten gyógyír!
A kezelések 90 percesek és nagyon kellemesek.
Dr. Farkas Erika természetgyógyász
Bogdán Gábor masszőr
Telefon:
06 70 600 21 43
üzlet:
06 94 310 718
NÉMET
PRECIZITÁS,
MAGYAR ÁRAK!
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Schöpflin György professzor Kőszegről
A KT U Á LI S

Február 21-én Schöpflin György
professzor az Európai Parlament
képviselője először az iASK hallgatóinak tartott előadást, majd a
Zwingerben „Forgószélben Európa”
címmel kérdésekkel tűzdelt fórumon osztotta meg a véleményét a
közönséggel. Mindkétszer Európa
múltját és jövőjét tárta a hallgatóság elé. Az Európai Parlamentben
a Néppártot képviselő professzor
parlamenti irodájában tettük fel a
kérdéseinket.
– Mennyire aktuális Európában a
bevándorlási kvóta kérdése?

– Mi lesz a kötelező kvótával, azt
én sem tudom, de egyre kevesebbet lehet róla hallani. Tavaly még
a tematizált témák közé tartozott,
mostanra is megjelenik a nyilatkozatokban, vagyis nem tűnt el a
politika közbeszédből, de háttérbe
szorult. Azt látom, hogy jogilag lehetséges, de politikailag egyre nehezebb lenne bevezetni. Egyáltalán
nem népszerűek a bevándorlók. A
német társadalom is gyorsan rájött,
hogy nem olyan könnyű az érkezőket beilleszteni. Mondják: kérem,
mi jószívűek, befogadóak vagyunk.
A becslések szerint a migránsok
25%-a írástudatlan. Hogyan lehet
egy írástudatlant beilleszteni a szuper-modern német társdalomba?
A német munkaadók azt mondják:
nem lehet. A kérdések közé tartozik: hova tűntek a bevándorlókhoz
tartozó gyermekek. Ezt nem tudja

a modern társadalom, amelynek
feladata a biztonság fenntartása.
Azok, akik megkérdőjelezik a migrációban a modern társadalom szerepét, igazából a bizonytalanságot
termelik ki, és én is ezt mondanám
a civil jogvédőkre, akik valójában
politikát csinálnak. Felkarolják a
’szegény migránsokat’, ezzel bizonytalanságot idéznek elő. A civil
jogvédő világ inkább egy budapesti jelenség, vidéken alig van bázisa.
– Kőszegen a migránsokról csak
a híradásokból tudunk. A város
mellett lévő határ az életszínvonalak különbözőségét jelzi. Hogyan látja Ön Kőszeg jövőjét?

– Több mint húsz éve járok Kőszegre, azóta rengeteg minden
megváltozott, nagyon sokat fejlődött a város. El tudom képzelni,
és várom is, hogy a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete életre keltésével kialakuljon a tudásközpont. A
folyamat elkezdődött, az irányvo-

VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
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nal jó, és bizony ehhez még sokat
kell tenni. Hosszabb ideje mondom
azt is, hogy hiányzik Kőszegről a
négy vagy ötcsillagos szállodai
szolgáltatás, ugyanígy a felsőkategóriás vendéglátás. Azt nem tudom
megmondani mikor, de bezárt a
Taverna Étterem. Nem minősíteném évekkel később a szolgáltatásukat, de hiányzik. Mindenképpen
javasolnám: a várost be kell kötni
mindenki számára elérhető módon
az ingyenes wifi világába, mert ez
a tudásközpontú világ alapja már
most is, amelynek fejlődését előre nem láthatjuk. Tallinban, ahova
sokat járok, nem egységesen, de
mindenütt elérhető az internet.
Bajorországban azért más a helyzet, de mindkettő a fejlődés irányát
mutatja. Érdemes elgondolkodni
HÉV-rendszerű közlekedésen Kőszeg és Szombathely között.
Azt szeretném, hogy az emberek
nyitottak legyenek arra, hogy iz-

galmas dolgok történnek Kőszegen.
Különböző városokat járva azt látom, hogy az egyetem és a városok között előfordulnak feszültségi
gócpontok, de mindenhol kialakult
a szinergia, és ebben óriási erő
van. A városi embereket befogadják a tudomány világába, azokba a
programokba, amelyeket intézmények szerveznek. Ne érezhessék a
kőszegiek sem, hogy a tudomány
világából ki vannak zárva, illetve
olyan helyzet sem alakulhat ki,
hogy az intézet lebeg a város fölött.
Hosszútávon megalapozott szerves
rendszert szeretnék látni a város és
az intézet között. A kapcsolatokat
erősítő pont az, hogy Kőszegen több
épület újult meg vagy restaurálják
a jövőben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete közreműködésével. A
hosszú folyamat elkezdődött, a célok – mert azok közösek – elérése
érdekében. Kőszeg számára a tudásközpont komoly lehetőségeket
tartogat.
Kámán Zoltán
A képen Schöpflin György az Európai Parlament frakció ülésén, mellette Tőkés László püspök.

Lakossági
apróhirdetés
RÉGI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357
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Aláírták a foglalkoztatási paktumot
Február 24-én a Jurisics-vár lovagtermében írták alá a térség kiemelt
munkaerőpiaci programjának, az
Észak-Vasi Foglalkoztatási Paktum
szerződését. Az Észak-Vas Megyei
Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés programja
során hatékonyabban valósulhat
meg az álláskeresők munkába állása, tartós foglalkoztatása és a vállalkozások szakképzett munkaerőhiányának mérséklése. A 2020.
december 31-ig tartó projekt fog-

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.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

lalkoztatási és képzési programja
legalább 398 fő álláskereső részére
nyújt munkaerő-piaci szolgáltatásokat a térségben, akik közül
legalább 174 fő foglalkoztatása
valósul meg.
Az ünnepélyes aláíráson megjelenteket Básthy Béla alpolgármester,
az esemény házigazdája köszöntötte.
A rendezvényen részt vett Ágh
Péter országgyűlési képviselő, aki
kiemelte, hogy a megyei fejlesztési
programok közül elsőként indulhattak el a foglalkoztatási együttműködéseket támogató projektek.
Cél, hogy a vállalkozásokat segítse
a munkaerőhiány enyhítésében.
Ehhez elsősorban a fiatal pályakezdők, GYES-ről, GYED-ről visszatérők, 50 év felettiek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
megváltozott munkaképességűek
megszólításával és támogatott
foglalkoztatásával tud hozzájárulni
majd a projekt.
Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke szerint a projektben részt vevő városok többségének már van gyakorlata helyi
munkaerőpiaci programok működtetésében, de a korábbi évektől
eltérően ezúttal nem a munkanélküliséggel, hanem a munkaerőhiánnyal kell megküzdeni, amelyhez
új társadalmi rétegeket kell megszólítani.
Dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője kiemelte:
a kormány sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően, melynek
a munka és a piacképes szakma
az alapja, már sokkal jobbak hazánk foglalkoztatási mutatói, de
számos feladat vár még mindenkire, hogy a fejlődés továbbra is
megmaradjon.

GA Z DA SÁ G
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Köszöntések
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.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Huber László képeslappal köszöntötte a város idős polgárait születésnapjukon:
Sulyok Alajost (90 éves),
Bagi Imréné született: Gerőly
Annát (90 éves), Rákos Antalné
született: Szabó Ilonát (93 éves),
Mészáros Károlyné született: Varga
Máriát (93 éves).
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Egyirányú út a hegyekben
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

A sípályától a velemi deltáig vezető, egyébként sztráda minőségű
hegyi út egyirányúsítását egyik
olvasónk jelezte. Lefotóztuk a Szabóhegy lábánál levő 20 tonna súlykorlátozást jelző táblát, majd a sípályánál lévő egyirányú forgalmat
jelző táblát is. Tapasztaltuk az érintett lakók, kertek tulajdonosainak
felháborodását, mert az egyirányú
forgalom nekik óriási problémát

jelent. Az okokról a Szombathelyi
Erdészeti Zrt.-től kértünk választ,
amelyet Bugán József vezérigazgató aláírásával kaptunk meg.
„A Kőszeg város irányába történő
súlykorlátozás 2017. január 30-i
bevezetését követően a Kőszegi-hegyen termelődő, az állami
tulajdonú erdőkből kikerülő faanyagot Velem község irányába
szállítjuk el.
A község irányába történő faanyagszállítás biztonságos megvalósításának alapvető feltétele a
forgalomirányítás újragondolása.
A Szabóhegyen lakók és a gépkocsival érkező természetjárók
biztonságos közlekedése és a
faanyagszállítás összehangolása
érdekében ki kellett alakítanunk,
egy forgalmi rendet a Cák – Velemi erdészeti út bevonásával. A
Velem – Szent-Vid – Hörmann
forrás – Vöröskereszt – Okmá-

nyos útvonalon az út szélessége
és a kitérők megléte lehetővé teszik – alacsony sebesség mellett
– a kétirányú közlekedést, de a
sípálya-velemi delta szakaszon
(6.136 fm) az út szélessége kamion forgalom esetén nem teszi lehetővé sem a szállító-, sem pedig
az idegen járművek kerülését.
A balesetek megelőzése és elkerülése érdekében elkerülhetetlennek tartottuk a forgalmi rend
megváltoztatását.
A forgalom iránya a sípálya-Velem útirány, mivel ellenkező forgalmi irány esetén a faanyagot
hosszan, jelentős többletköltséggel kellene körbe szállítanunk a
Kőszegi-hegységben. A velemi
irány is jelentős költség emelkedést okoz a faanyagszállítást
végző vállalkozások számára,
nem beszélve annak többlet-környezetterhelő voltáról, valamint a
velemi útvonal fokozott igénybevételéről, illetve a közelmúltban
felújított Cák – Velem összekötő

Többet termeltek
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A Kromberg és Schubert Kft. az elmúlt évben ünnepelte a cégalapítás
25. évfordulóját. A negyedszázadon
át a cégnél dolgozó munkatársakat
jutalomban részesítették, és mindezt hagyománnyá teszik a következő években. A kft. Kőszeg egyik
legnagyobb adófizető cége, segítik a civil szervezeteket, az elmúlt
évben az Utánpótlás Sport Club
támogatásukkal vásárolhatott kisbuszt a sportolók szállítására.
Március elején a cégvezetés tette
közzé a 2016-os esztendő termelési eredményeit, amely tartalmazta
az árbevétel 5%-os növekedését,
és egész évben biztosított volt a
megrendelések állománya. Idén
februárban gyártották le a BMW
E6-oshoz az utolsó kábelkötegeket,
mert az autógyár befejezi ennek a
típusnak a gyártását. (A képen a
munkatársak, akik legyártották az
utolsó darabot.) A váltás az autógyártás természetes folyamata. A
jövőben a BMW rendelésállománya a fröccsöntött gumialkatrészek
irányába változik. A funkció nélkül
maradt gyártósort lebontják, és
megkezdik a felújításokat, hogy
előkészítsék az újabb termelé-

si projektek
számára. Autógyártáshoz
történő beszállítás esetén csak hoszszútávon és
előre szabad
gondolkodni.
Már most van
olyan autótípus, amelyhez a kábelkötegek gyártása még nem kezdődött meg, de 2030. évig biztos
megrendelésekre lehet számítani.
Mindez azt is jelenti, hogy a cégcsoport biztos termelési bázisként tekint a kőszegi gyárra. Az elmúlt évi
értékelés szerint a kőszegi kft. a 22
gyáregység közül az első háromban
szerepelt, a korábbi években az „Év
gyára” kitüntetésben is részesítették, és fejlesztették a gyártást. Az
elmúlt négy évben közel fél milliárd forintot fordítottak beruházásra.
A Kromberg és Schubert Kft.-nél
kiemelt szerepet töltenek be a dolgozók, akiknek biztosított a stabil
munkahely, és akiknek a szociális
juttatások mellett különböző bónuszokkal is ösztönöznek.
Kromberg és Schubert Kft. ter-

melését a felsőkategóriás gépkocsikba (Audi, Mercedes) építik be.
Naponta indulnak kamionok az
autógyárakba, ahol a kábelkötegek
szinte közvetlenül a futószalaghoz
kerülnek. A kőszegi gyár csak a
kamionok megtöltéséig raktározza
a készterméket. A kiváló minőség, a

út élettartamának rövidüléséről.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt.
ezúton is köszöni Velem község
polgármesterének és képviselőtestületének megértő és előremutató hozzáállását a kialakult
helyzet kezeléséhez.
Kérjük a falu lakosságának türelmét.
A faanyag szállítási időszak várhatóan május végéig tart, majd
– a vegetációs időt követően –
ősszel fog folytatódni.”

határidőre történő
pontos szállítás és
a cégcsoport bizalma garantálja
a gyár jövőjét is,
amely alapvető érdeke Kőszegnek is.
Az alapítás 25.
évfordulója egyben sikertörténet
is, pedig az elmúlt
évtizedek
alatt
„vészmadarak” jósolgatták a jövőt. A cég stabilitását
jelenti a megrendelések – szerződésekben rögzített – folyamatos
érkezése. A gyártást három, illetve
négy műszakban végzik. Folyamatos termelést a csak fröccsöntő
gépeken végeznek, amit a technológia tesz szükségessé.
KZ

GAZDABOLT részleg a Mester Centerben
A tavaszi munkák megkezdése előtt keresse fel üzletünket!
Vetőmagok

Rágcsálóirtók

Magyar, minőségi vetőmagok
extra választéka!

a károk megelőzésére!

DIADORA munkavédelmi cipők.

Virágföld

Üzletünk megnyItásától
kezdve kis lépésekben
óriásit haladtunk előre
a vásárlóink kiszolgálása érdekében!

Akciós virágföld 890Ft

Metszőollók,

általános virágföld,
balkonvirágföld,
mulcs, natúr tözeg!

Kőműves szerszámok,
Szilikon termékek!

Műtrágyák,

Tápoldatok,

Ágvágók,

hogy a növények
életre keljenek!

különböző
kiszerelésben

MARHATRÁGYA!
Legújabb ajánlatunk:

Kerti szerszámok

Zár, lakat, vasalat!

!
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(Akció időtartama:
2017.04.30. vagy a készlet erejéig)

Rotációs kapa,
Fűnyírók,
Gyepszellőztetők,
Permetezőgépek

Növényvédőszerek,
Gombaölőszerek,
Lemosó permetszerek,
Fasebkezelők
Norton vágókorongok –10%!

Substral balkonnövény
tápoldat
1 literes: 1350 Ft
2 literes: 2500 Ft

az Ön szolgálatára!

!
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Minden eszköz, szerszám, amely
a barkácsoláshoz nélkülözhetetlen!
Csavarok (egész doboz vásárlása esetén) –10%!

A
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)
.3
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+36(30)279-5233 • +36(94)312-163;
mammon.stihl@gmail.com • www.mammon.stihl-kereskedes.hu
NYITVA TARTÁS: Hétfő – Péntek: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.00 – 13.00
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„Le a kalappal a böllércsapatok
előtt” – hangzott el egyik házigazda csapattagtól március 4-én az
esti szürkület órájában a Csömötei
szőlőhegy oldalán. A kalkulált
számítások szerint közel négyezer
ember fordult meg a Lukácsháza Önkormányzata és a Borbarát
Hölgyek által megrendezett IV.
Pincés Kemencés Böllérversenyen.
A főrendezést Csejtei Péter vállalta
magára. Biztosan nyert mindegyik
látogató, élvezhették a böllércsapatok legalább háromnapos munkájának eredményét, azt a vendégszeretetet, amit a versenyzőktől
kaptak. A szakavatott és egész nap
talpon lévő zsűri győztesként
Gyöngyösfalu csapatát hirdette ki.
A rendező falu szomszédvára óriási
sátrat állított fel a bevezető betonút mellett. A böllérek topon voltak
egész nap. Egyik csapattag „elszólta magát”, annyit mondott, hogy
a reggel böllérkésre fogott disznó
mellett még legalább másfél disznót Debreceni Zsolt Családi Gazdasága hozzátett a vendéglátáshoz.
Joggal volt hangos az örömünnep
az esti eredményhirdetésnél.

A húsz-, harmincfős böllércsapatok
„hajnali” hat óra tájban érkeztek a
Biotájház udvarára. Az első disznó
hang nélkül adta meg magát. A
nevekkel megtisztelt állatok közül
volt olyan is, amely még néhányat „rúgott” a böllérkés után. A
beszélgetésnél előjöttek azok a
régi, talán mesébe illő történetek,
amikor a család húsfogyasztását
szolgáló, késre fogott disznó pálinkázás közben meglépett. Idén
elsőként a tavalyi győztes böllérek,
a Perenyei Hurka-Gyurkák indít-

hatták a húsdisznó
feldolgozását. Pálinkázás után búcsúztató
dallal láttak munkához. A versenygyőztes
csapatot
elkísérte
böllérkedésre a falu
énekkara. Az utolsó, a 15. disznó még
életben volt, amikor a
Gyönygyösfalui Disznóságok csapata már
indult a főzőhelyre, a hús feldolgozására. A Pusztacsói malacosok
ragaszkodtak a hagyományokhoz,
ismét elővették a fatüzelésű perzselőt, a lángok égették le a szőrt,
és pirították meg a bőrt. Minden
csapattag szerszámot fogott, talán
már márciusban is a Malacfesztivál ünnepükre készültek. A sárga
egyentrikót viselő co.Cák szalmával borították be a kimúlt állatot. A
láng magasba csapott, majd a feketévé vált bőrt gázégővel perzselték tovább. Jó kezekben szolgált a
hosszú kés, amivel a fekete kormot
lehúzták a bőrről. A Nemescsói Potya Koca Osztogatók harmincfős
csapata is kora reggeltől katlanban
forralta a vizet.
Félkörben állva
„tisztelegtek” a
feldolgozásra váró
disznó előtt, majd
a begyújtott fatüzelésű perzselőt
fiatal böllér vette
kézbe. Úgy látszik, hogy a falu
hagyományápolásának ezen a
területen is lesz
utánpótlása.
A
Kőszeget képviselő iparosok csapatát profi böllér
erősítette a modern technika alkalmazásával, a rendfa is vasból készült. A gázlángos pörkölést követően az égett bőrt harang formájú
fémkéssel tisztították meg. Bőven
megvolt a létszám a munkához,
de leginkább a kemencés helyen
kialakított főzősátorban dolgoztak
sokan a nagy csapatból. A sátoros
vendéglátásból Huber László polgármester is kivette a részét. Ezen
a napon különben is jellemző volt,
hogy a faluvezetők a böllérek mellé

álltak. Kőszegpaty csapata kóstolgatta a pálinkát, és a falu lányai,
asszonyai szívélyesen kínálták mindenféle finomsággal a perzselésnél
is a nézelődőket. A kínálást a „titkosított” zsűritag sem utasíthatta
vissza. A húszfős csapatban senki
nem vállalta a „vezér” szerepét,
egyformán dolgoztak, és elhozták
az otthonról, netán a szomszédoktól kapott süteményeket. Délután
a kemencés helyen tablón szemléltették, hogy a böllértudományt
350 kg-os disznón érdemes megmutatni.
A Lukácsházi Disznó Ölelők Lukács
nevű disznójának utolsó leheletét a
színjátszók éneke kísérte. A késes
kézmozdulatokból látszott, hogy
profi volt a hentesük, a lánggal
pirított bőrt gyorsan lehúzták a
rendfára fektetett disznóról. A táblájukra írva Szegszerdahelyről érkezett egy csapat, és véres fazekat
hordozva kisérték a szalmalánghoz
a húsdisznót. Óriási tüzet raktak, a
szalma elégése után igénybe vették a modern, gázlángos technikát,
szakmai segítséget kaptak az utánpótlástól, Hökkön Balázs kisböllértől. A húsfeldolgozásra a falubéli
Mari kemencéjénél ütötték fel a
tanyát. Otthon készült falatokat
kínáltak a vendégeknek már kilenc
órától, majd 11 óra tájban a sátor
mellett vendégsereg sorakozott.
Ezidő tájt érkezett meg az
éhes közönség
első tábora,
de ezt várták
a böllérverseny résztvevői. Keresték
a vendégek a
Cáki burgert,
mert a korábbi

években már megszokták,
ugyanúgy, mint a langallót.
Az összekovácsolódott cáki
böllércsapat jól kitalálta,
miként lehet a vendégeket
kiszolgálni. Két város, Bük
és Csepreg ugyancsak kitett
magáért, bámulatos vendéglátást, bőséges kínálatot
produkáltak, egyszer még
a böllérek aranyérmét is
megszerezhetik. Perenye ezt
tavaly kiérdemelte, idén még
15 órakor is két kondérban
főtt a véreshurka, valamint
kolbászból és sülthúsból készült
falatkákat kínáltak bőséggel. Bemutatták a vendéglátás magasiskoláját.
A lukácsházi böllérek is legalább
még egy feldolgozott disznóval toldották meg a vendéglátást, süteménytálakkal borították el a sátor
előterét.
A 15 kemencés hely központjában
állították fel a rendezvénysátort,
ahol délidő előtt Majthényi László
a megyei közgyűlés elnöke nyitotta
meg a negyedik böllérversenyt. A
politikus hagyományt őrző rendezvénynek és elismerésre méltónak
nevezte a Lukácsháza Önkormányzata, illetve a Borbárat Hölgyek
által szervezet programot.
Miért is tudta mindezt megvalósítani a település? A kemencés helyeket évekkel korábban kiépítették. A két szervezet önerőből hozta
létre Vas megye programjaihoz
tartozó, és mostanra hagyománynyá vált rendezvényt. Az elsőhöz
kaptak pályázati támogatást, a
többit önerőből valósították meg,
és vállalták annak pénzügyi kockázatát. Az autók idei közlekedését
és a parkolást frappánsan oldották
meg, amelyben közreműködtek az
önkéntesek, és a Metropolis Biztonsági Szolgálat jól ellátta a feladatát. A rendezvényen rendkívüli
esemény nem történt.

X X X . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

2017. MÁRCIUS 14.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Színjátszók
Velem: 2016-ban alakult meg
Gajdán Imre vezetésével a Kék
Holló Színitársulat. Az elmúlt évben a falunapon volt az első fellépésük. A hazai taps után Rádóckölkeden is kiérdemelték a közönség
elismerését. Egy-egy előadásra
rendszeres próbákkal készülnek.
Saját és mások által írt bohózatokat, humoros történeteket jelenítenek meg, a témákat gyakran veszik
a mindennapi történésekből. A repertoárban szerepelnek komolyabb

Titkok tudója
Horvátzsidány: Február 18-án
farsangoltak, a hagyományt a rendszerváltás után újították fel. Délidő
után legalább ötvenen indultak el a
nagy útra különböző maskarákba
öltözve. A fő úton kaptuk lencsevégre a nagy csapat „farkát”, akik
igyekeztek farsangolásra bírni az
autósokat. Az utcalány, a búvár,
Piroska, Batman beszédes perceket tartott. Akkorra már a fél falut
bejárták, minden utcába bementek, és hagyták magukat evésre
ivásra kényszeríteni. A templom
előtti területen
tartották meg a
bolond pár esküvőjét. Csak később tudtuk meg,
hogy az ifjú férj
méltó szerepét
Kumálovitsné Lakatár Éva játszot-

VIDÉK

A sátor színpadán viszont pörögtek
a programok. Valaki hihetetlennek
nevezte, hogy a Kis Grófo „meg
tudta bolondítani a közönséget”. A
műsor közben a sátorba araszolva is
bátorság volt belépni, az eredményhirdetés időpontjában mozdulni is
alig lehetett. Minden csapat kiérdemelhette az elismerést, az arany
minősítést. Az aranyérmet Gyöngyösfalu csapata vette át, az ezüstöt
a Gencsapátiak, a bronzot pedig
Lukácsháza. A szlogen változatlan:
„jövőre, veletek, ugyanitt”!!!
Kámán Zoltán
versek és prózák
is. A színjátszók nagyrészt
velemiek, egyegy fő Cákról és
Lukácsházáról
csatlakozott a
csoporthoz. Az
előadott darabokat
többes
szereposztással
viszik színpadra,
így pótolják azt
a „színészt”, akinek más elfoglaltsága akadt.
ta, majd az esketés után Paár Dénes lett a menyasszonyból feleség.
Titok övezte mindezt, a való életben
a rokonok a házasság első óráiban
is csak sejthették a másik kilétét.
A boldogitó igent is csak a vőfény
mondhatta ki, mert ő volt a szervezés atyja, a titkok egyetlen tudója.
Az utcákon át vonult a maskarába
öltözött násznép a szótlan ifjú pár
után. A lakosság baráti, kedves fogadtatásban részesítette őket. Estefelé már nehezebben csúszott le a
sütemény, és a zárópartin már fény
derült a titkokra is.
KZ

A „Rátóti csikótojás”
Vas megyei népmese
alapján az alapító tag
megalkotta és a farsangon bemutatták a
„Hun szalad a kiscsikó” című saját szerzeményt. A jól sikerült
előadást a faluvezetés
plakettes emlékszobrocskával ismert el. A
társulat célja a régi
magyar népmesék, történetek újragondolása
és megőrzése az utókor
számára.

„Töpörtyű nyávogás”
Kiszsidányban működő Német
Nemzetiség életéből adok át néhány történést.
Január 19-én a Magyarországi Németek Kitelepítésének Emléknapját
Sopronban tartották, ahol a falunk
is képviseltette magát. Az egész
napos rendezvény felemelő érzést
adott számunkra, azon túl, hogy
sok információt megtudtunk. A
közösségünk életében a nagy esemény a hagyományos disznóölés
a falu lakosságának részvételével.
Előkerültek a tradíciók, a régi ízek.
A baráti beszélgetések közben a
régi történetek is felszínre kerültek,
miközben az asszonyok dolgoztak,
és senki nem maradt éhes.
Visszatért ezen az estén a „töpörtyű nyávogás”. Hogy mi ez? Rögtön mondom. A korábbi időkben,
amikor a faluban disznót vágtak,
az esti órákban a fiatalok a ház elé
mentek, és ott nyávogással jelez-

ték a háziaknak a jelenlétüket, azt,
hogy „alamizsnát”, ennivalót és
egy kevés italt szeretnének. Ezt a
hagyományt átörökítettük a tradicionális disznóvágással. A nyávogók sem maradnak éhesek.
A falunk idén ismét a farsangot
köszöntötte a „beborotválás” ünnepével, amely Kiszsidányban már
évszázados hagyomány. Eredete
az, hogy farsang keddjén a kocsmában minden bejelentés nélkül,
zenei kísérettel megborotválták azt
a fiatalt, aki az előző évben nősült.
Igazi színjáték volt. Mostanra mindez már szervezetten zajlik húshagyó
kedden, maradandó élményt ad
mindenkinek. A farsangot idén is
23 óráig búcsúztattuk, hiszen akkor
már oly közel volt a hamvazó szerda, a nagyböjt kezdete.
Marquard Borbála
Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
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Megemlékezés az áldozatokról

Nőnap 2017

Peresznye: Február 26-án ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékeztek a helyiek a kommunizmus áldozataira a Szent
Egyed-templom melletti világháborús
hősök oszlopánál. Az eseményen Mészáros
Miklós plébános osztotta meg gondolatait,
felcsendült a magyar és a horvát himnusz,
a nemzetiségi kórus horvát énekeket adott
elő. A programon részt vett Ágh Péter, a
térség országgyűlési képviselője, aki Grüll
János polgármesterrel közösen helyezte el
az emlékezés koszorúját.

Kőszegpaty: Március 7-én és 8-án Polgármester Úr és a Képviselő-testület tagjai minden
kőszegpatyi hölgyet személyesen és virággal köszöntöttek. A lányok, asszonyok iránti tiszteletüket
kifejezték március 11-én szombaton is az óvoda
épületében tartott ünnepségen. Májerhoffer Attila
Polgármester Úr köszöntő szavai után Milos László István mondta el nekünk Berta Csaba: Szirmot
bontó napsugárban című versét. Aztán egy meglepetés programban volt részünk, a Szelíd Gesztenyék együttes tette fel az i-re a pontot, csodálatos énekükkel. A pezsgős koccintás után az
est bőséges vacsorával folytatódott. A batyusbál
hagyományaként a lányok, asszonyok által készített süteményhegyek töltötték meg az asztalokat.
Csaknem éjfélig tartott a csodás este. Köszönjük!
Milosné Bernadett

Lukácsháza hírei Az erdőtűz után
Február 25-én a Közösségi Házban rendezték
meg a Vas megyei települések sakk csapatbajnokságát nyolc csapat részvételével. Eredmények: 1. Vasszentmihály 18,5 pont – 2.Táplánszentkereszt 18,0 pont – 3. Vép17,0 pont
Február 25-én tartották a Közösségi Házban a
SCHOTT Lukácsháza SE tisztújító és évi rendes
közgyűlését. A közgyűlés elnöke megköszönte
a leköszönő Komálovics Balázs elnök sokéves
munkáját, majd a SE elnökének Bolfán Tamást
választotta meg. Megtörtént a 2016-os év szakmai és gazdasági beszámolója, illetve a 2017.
évi szakmai terveket és költségvetést fogadta el
a közgyűlés.
Március 11-én Lukácsháza község Önkormányzata a Közösségi Házban köszöntötte a
település leányait, asszonyait. A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola 2. osztályos tanulói kedves
műsort adtak, amelyet Völferné Varga Krisztina
tanított be. Pungor László képviselő beszélt a
hölgyek kiemelt szerepéről, majd a képviselőtestület férfi tagjai virággal köszöntötték a megjelenteket. Az uzsonnát követően Bakos Roland
zenéjére szórakozhattak a hölgyek.
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Február 23-án este tűz ütött ki a Hörmann-forrás
közelében, 2,5 hektáron égett az aljnövényzet. A
hivatásos és a környék falvainak önkéntes tűzoltói profi módon győzték le a lángokat. Február
25-én tartotta a Vas Megyei Védelmi Bizottság
komplex, katasztrófavédelmi, kárfelszámolási
gyakorlat végrehajtását. Reggel a velemi kultúrházban dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási
Hivatal vezetője, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és Básthy Béla alpolgármester köszöntötte a
gyakorlat résztvevőit, majd emléktárgyat adtak
át az erdőtűz felszámolásában kimagasló teljesítményt nyújtó önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységek parancsnokainak.
Az egész napos gyakorlaton a kőszegi önkormányzati, velemi, cáki, kőszegszerdahelyi,
kőszegdoroszlói, bozsoki, nemescsói önkéntes
tűzoltó egyesületek, a mentőszolgálat, a rendőrség, a polgárőrség, az erdészet és az E.ON
képviselői vettek részt. A gyakorlat a katasztrófa helyzetben történő hatékony beavatkozást
szolgálta, amelyet az erdőtűznél már bizonyítottak.
Rába Ákos
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Natúrparki vetélkedő
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület március 11-én rendezte meg
a 6. Egyesületi versenyt. A hat év
alatt 170 csapat 1221 versenyző
vett részt a natúrparkok megismerését szolgáló rendezvényen.
Az idei győztes plusz ajándékot is
kap, hiszen az első helyezéssel jogot formált arra, hogy az egyesület
fennállásnak 20 éves évfordulója
tiszteletére április 29-én az Orszá-

gos Natúrparki döntőn
Kőszeget képviselje. Ezt
a jogot „A nagy négyesben egy kicsi – Kőszeg”
csapat kapta meg. (A
képen Szendiné Kovács
Katalin, Balázs Krisztián,
Kovácsné Marton Erika
és Máténé Csontár Gyöngyi.) Mind
a nyolc csapat is köszönetet és
gratulációt érdemel a részvételért,

Újságírók

A fogorvos hazatért

Pócza Zoltán igazgató vállalta a
cseh újságírók fogadását jó kőszegi borral és pálinkával. Február
24-én Bükről érkezett egy nyolcfős
csapat, hogy ismerkedjenek Kőszeg
látnivalóival. A magyaros ebédet a
Bécsi Kapu Étterem ajánlotta fel.
Az idegenvezető Keresztesi Nóra
elmondta, hogy a város rendezettségéről, egységes szerkezetéről, és
történelmének megőrzéséről beszéltek a látottak alapján. A vendégek fogadásának az volt a célja,
hogy a Bükre érkező fürdőzők tegyenek egy kitérőt Kőszegre is.

Dr. Prezmecky László 1976-ban
nyitotta meg fogorvosi rendelőjét
Svájcban. Évtizedek után visszatért az óhazába, az elmúlt évtől
Kőszegen a Rákóczi Ferenc utca
120. alatt várja a három orvosi
székes rendelőjében, orvostársakkal együtt a fogorvosi ellátásra
váró betegeket. Dr. Prezmecky
László több évtizeden keresztül
dolgozott együtt egyetemi kutatókkal szájsebészeti, szájhigiéniai,
paradontológiai és implantológiai
területen. Létrehozta Baselben az
implantológiai kutatások intézetét.
Az általa kifejlesztett paradontológiai műtéti technika eredményeként
sikerült a fogágyat helyreállítani
olyan meglazult fogak esetében is,
amelyek korábban kihúzásra lettek

Egészségkert
A GesztenyeKék Természetbarát
Egyesület a Tesco „Ön választ, mi
segítünk” pályázati programjának
2. fordulójába jutott. Sikeres pályázat esetén egészségkert kialakítását
tervezik az új Egészségház mellett.
A Tesco áruházaiban vásárlók,
dolgozók március 8. és április 4.
között szavazhatnak három pályamunkára, melyek közül szavazzon
a GesztenyeKék Természetbarát
Egyesület programjára!
Az Egészségházhoz érkező, gyógyulni vágyó gyermekek és felnőttek
közérzetét javíthatná a parkocska, ahol pihenő-, és játékelemek,
virágkert, gyógynövénysarok, és
más eszközök elhelyezését tervezik a természetbarátok. Szavazzon
az egyesületre az áruházakban, ők
önkéntes munkát és önrészt vállalnak a cél érdekében.
Info: www.gesztenyekek.hu

hiszen az ismereteik bővítésével
készültek a versenyre.
A döntő sorrendje a következő:

volna ítélve. Az általa
kifejlesztett, speciálisan
kiképzett implantátum
rendszer biztosítja a hatékony és kimagasló minőségű implantológiai
ellátást. Az egyedi eredményeket röntgen és
hisztológiai vizsgálatok
is igazolják.
Dr. Prezmecky László szakmai tapasztalatát itthon szeretné a fogászati problémákkal küzdő betegek
gyógyítására felhasználni. Ezzel a
céllal nyitotta meg Kőszegen többszékes fogászati rendelőt, ahol a
fogorvosok felkészültsége, szakértelme, a rendelők felszereltsége, a
felhasznált legmodernebb anyagok
jelentik a garanciát.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

2. Hegyaljai sólymok – Kőszeg • 3. Mosolygó Vadalmák – Lukácsháza • 4.
Írott Kavicsok – Kőszeg.
A dobogóra került csapatok
ajándékkosárral, és a Bozsoki Kerekes BT tortájával
térhettek haza az esti sötétségben. Írottkő Natúrparkért
Egyesület köszönetét fejezi
mind a 28 támogatónak,
akik segítették a verseny sikeres
megrendezését.
KZ
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Ha fájdalommentes, tartós és
esztétikus fogászati beavatkozásokat keres, kérjen időpontot
a 06-94-312-331 telefonszámon vagy érdeklődjön e-mailben. paradontologia29@gmail.
com. A konzultáció után két
vagy három megoldást ajánlunk írásban az Ön fogainak
meggyógyítására.

Szezonvégi kisöprő akció!
Ledvicei dió cseh barnaszén 5100 Ft/q helyett 4590 Ft/q
(Az akció 2017. március 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!)
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Takarodjon el a tél!
A KT U Á LI S

„Köszöntelek benneteket ezen a
szép pityókás ünnepen” – szólt az
üdvözlés, és rá a válasz: „Ámen!”
Húshagyó kedden a Bozsoki Kökörcsin Kulturális és Hagyományőrző Egyesület bőgőtemetése kezdődött ezekkel a szavakkal. Ők is
ott voltak a Fő téren, hogy együtt
búcsúztassuk a telet, ünnepeljük
a farsangfarkát. El is temették
a bőgőt annak rendje és módja
szerint. Aztán megkezdődhetett
a farsangzáró utcabál is, ahol a
Kvarc igyekezett felforrósítani a
levegőt, amelyet a hűvös szél terelt a térre. A felvonuló jelmezesek
énekkel, tánccal is készültek: s ha
már „buli”, hát ötletes kis dallal iskolájukat népszerűsítették a Balog
iskola felnőtt jelmezesei.
A JvMK csapata – a Kőszegért
Egyesület támogatásával – tizenhatodik alkalommal rendezte meg
a farsangzáró Fő téri mulatságot. A

mókához sokan csatlakoztak. Hivatalok,
üzletek dolgozói is
maskarába öltöztek.
Délelőtt a gyerekeké volt a főszerep. A
RépaRetekMogyoró
Társulat műsora hozta lázba a felvonuló
gyerekeket.
„Az is a célunk, hogy
a gyerekeket is készítsék fel az óvó
nénik, a tanár nénik, hogy nőjenek
bele ebbe a helyi szokásba” – nyilatkozta Pócza Zoltán szervező, aki
mint a munkatársai is, teljes farsangi díszbe öltözött. A farsangolók
egyik legrégebbi csoportja a Gabi
Szalon mellett megmutatta magát
több új csoport is, így a Kőszegi Tüzép és a Gyöngy Üzletház. Az iASK
tudósai is álruhát vettek fel.
A „maskarás üzletek” látogatása váratlanul történt. A belváros

vendéglátósai,
üzletei
is kitettek magukért.
Többen is voltak, akik a
gyerekeket teával, sütivel vendégelték meg.
„Köszönet a sok kőszegi
vállalkozásnak, akik ilyen
módon is hozzájárultak a
jó hangulathoz” – mondta
Pócza Zoltán.
A példa ragadós! Kőszegen tizenhat év óta zárjuk
bolondos hangulatban a
farsangot. Városunk mintájára indult el Szentendre. Most először rendezték
meg hasonló vendégcsa-

Számlavezetés
• Biztosítások
•

•
•

Arany János – 200 év
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A Jurisich Miklós Gimnázium és
Kollégium részese az Arany János
Tehetséggondozó
Programnak.
Arany János 1817. március 2-án
született, a kétszáz éves évforduló
ünnepléséhez csatlakoztak a gimnazisták. Március 2-án a Fő téren
villámcsődületben köszöntötték a
költőt népes érdeklődés mellett. Az
esemény a NATURAM FURCÂ EX
PELLAS című vers elhangzásával
kezdődött. Az első sort egy diák
mondta, majd ahogy a sorok száma növekedett, egyre többen csatlakoztak. Egy modern tánckoreográfiával megformálták a diákok a

logató rendezvényüket, a
Farsangi karnevált. A különbség csak annyi, hogy
háromnapos vigaszságban, vastagabb pénztárcával büszkélkedhetnek
a rendezők, így a bőgőt
is „mélyebbre tudják eltemetni”!
A jó ötletek szaporodnak,
örömeink kerekednek:
„Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”
Tóthárpád F.

•
•

Hitelezés magyar ingatlanra
Megbízható megtakarítás

Magánszemélyek és vállalkozások részére
Személyes kapcsolattartás magyar nyelven.
Egyeztessen idôpontot munkatársunkkal:

költő születésének 1817-es évszámát. Megmutatjuk Kappel Gyula
magasból készített fényképét.

Bognár Beatrix

MSc Czisztler József

Oberwarti Fiók
Hauptplatz 11
7400 Oberwart
Tel.: 0043 3352 38913 4561
beatrix.bognar@bank-bgld.at

Oberpullendorfi Fiók
Hauptstraße 9
7350 Oberpullendorf
Tel.: 0043 2612 42193 4467
jozsef.czisztler@bank-bgld.at

bank-bgld.at
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Hölgyek farsangja
Mozgalmasan indult az új esztendő a borbarát hölgyek számára is.
Januárban tartották éves közgyűlésüket. Február utolsó péntekén
farsangolni gyűltek össze. Az „I.
Asszonyfarsangon” a hölgyek fánkot
sütöttek, álarcot készítettek, s megszavazták a legötletesebb jelmezt.
Az elismerő címet, mint „Ursula nővér”, Tóth Árpádné kapta. Március
első szombatján rendezték meg a

Jurisics-vár lovagtermében a XVI.
Borkorcsolya versenyt, melyre 33
nevezés érkezett. Az esemény jó
hangulatát – vidám műsorával – a
Vadrózsa népdalkör alapozta meg.
A Molnárné Módra Nelli, Ávár Imréné, Bakos Zoltán és Nagy Béla
alkotta zsűri értékelte a finom falatokat. A gasztronómiai alkotásokat
az Alasz Pince, Ávár Imre, Kampits
Pince és a Stefanich Pincészet boraival kóstolhatták az érdeklődök és a zsűri.
Az egyesület
ezúton szeretne köszönetet
mondani a támogatóknak a
díjak felajánlásáért!

A Jurisics-várról
A Juriscs-vár tudományos kutatása
1960-1962 között történt meg,
amelyet a külső és a belső vár
felújítása követett. A belső, azaz a
Jurisics-vár új renoválása 2011ben kezdődött el egymilliárd Ft-ot
meghaladó EU és hazai forrásból,
de még nem fejeződött be.
A Nemzeti Várprogramban
szerepel a kőszegi vár renoválásának folytatása.
Ezért is született e rövid
írásom, hogy felhívjam a
figyelmet a kivitelezés minőségének fontosságára.
Ugyanis az EU-tól 2020
után ilyen fejlesztésekre
egy fillér sem igényelhető.

Ha valaki nyitott szemmel jár, a
belső vár hídjáról, a Diáksétányról
láthatja a Jurisics-vár délkeleti saroktornya és a keleti palotaszárny
találkozásánál a barna festés pusztulását. A szél, valamint a hatalmas
tetőfelületről az ereszcsatornába
zúduló víz miatt is történhetett a
sérülés. Bármilyen jó a
festék, „azért
a víz az úr”!
Nem várható
el a Művelődési Központtól, a várostól,
hogy
3-5
évente milli-
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Az év borkorcsolyája címet Tóth Árpádné Sonkás stanglija nyerte. A 2.
helyezett Steindl Rezsőné Húsvéti
előzetes nevű alkotása lett, 3. helyet érdemelt ki GneiszTerézia Snidlinges túrós pogácsája, 4. helyen
végzett Héra Edit Húsos buktája. Az
5. helyezést kapta egy Snidlinges-

sajtos-sonkás muffin, Gyimesi Szabinától. A gluténmentes kategória
nyertese Scheck Zsoltné Sajtos rúdja lett. A közönség díját Kolnhofer
Mónika Pikáns sajtgolyója kapta. A
nyertes receptek elérhetők a http://
koszegibor.hu internetes oldalon!
TáF.

Farsangzáró

hagyományú bálján a talpalávalót a
budapesti Mood for Dance együttes
szolgáltatta. A vendégek jóltartásáról az Arany Strucc étterem gondoskodott. Nagy sikert aratott a Dance
Jam táncösszeállítása. Különleges
hangulatot teremtett az elsötétített
teremben előadott „fénytánc”. A
szerencsések értékes tombolatárgyakkal gazdagodhattak. A báli bevételt a kórus a 2017 adventjére tervezett Prágai Kórusfesztivál során
kívánja felhasználni. A Concordia
Barátság Énekegyesület köszöni a
támogatók önzetlen segítségét.

„Nótát harsog a patak, zengő cintányér a nap, táncuk dübörög körbe.”
A Concordia kórus Daróci Bárdos
Tamás sodró lendületű kórusművével adta meg az alaphangot az
egyesület hagyományos farsangzáró bálján. A „Különben dühbe
jövünk” című Bud Spencer közismert betétdalába a publikum is
bekapcsolódhatott. A mulatságot
Básty Béla alpolgármester nyitotta meg. A város egyik legnagyobb
ókért befestessék a foltokat. A tetőcserével is folytatódó felújítás során a vízgyűjtő felülethez illeszkedő
bádogszerelvényeket kell készíteni.
Megjegyzem, hogy a vár helyreállítási programjának a külső
várfal, azaz a középkori városfal
és a tornyok rendbetétele is része
kell, hogy legyen! Lassan erdő nő
a Zwingertől az Alsókapu felé. A
borostyán gyökerei is kikezdik a
követ, utat nyitva a víznek, a téli
fagynak … a kő aprózódik, majd
a fal leomlik. Ezt a folyamatot meg
kell állítanunk, ha azt szeretnénk,
hogy az utánunk jövő nemzedékek
is élvezhessék mindazt, amely egy
középkori vár, város hozadéka.
Ilon Gábor, régész
A Pannon Kulturális Örökség
Egyesület elnöke
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Eladó!
KŐSZEGEN az Ürhajosók utcája 25/A lépcsőházában eladó egy 67 nm-es lakás. 4.
emeleten, igényesen felújított,
víz, villany vezetékek cseréje
megtörtént. Lépcsőház rendezett, pár hónapja lett tisztasági
falfestés elvégezve. Nyílászárok, bejárati ajtó hőszigeteltek.
Bútorozottan eladó. A vásárló
kérésére tisztasági falfestést
is tartalmaz az ár. Irányár:
13.500.000 Ft. Elérhetőség:
+36-20 414-1345
Nem ingatlanközvetítő vagyok,
hanem magánszemély és ingatlanközvetítők ne is keressenek!
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GYÖNGY kereskedelmi és szolgáltatóház
Kőszeg, Sörgyár u. 2.

(A 87-es úton, az autómosó mellett)

• Nagynyomású meleg vízzel,
illatos samponnal GYÖNGY
tisztaságú lesz az autója.
• A mosáshoz adunk segítséget.
• Európa egyik legmodernebb
mosórendszere.
• Nemcsak személyautók, hanem teherautók számára is.

GYÖNGY AUTÓMOSÓ • Nyitva: 06 – 22-Ig!
Fodrász szalon

Pedikűr, manikűr
Hüse Anita
szalon

20/928 6146

• műköröm
építése,
• gél-lakkozás,
• pedikűr,
• paraffinos
kézápolás

Kérjen időpontot!

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

Csilla
30/55-88-040

Andrea
70/39-46-918

Női-, férfi-, gyermekfodrászat

Gyakorlott fodrászok minőségi szolgáltatással várják
régi és új vendégeiket!

Báli és Alkalmi Frizurák

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

Kérjen
időpontot!

Egyedi szolgálattás:
• Svéd frissítő, indiai eredetű
talpreflex masszázs.
• Sportsérülések specialistái
Fotón a Halpedikűr! (Ekcéma és
pikkelysömör tüneteinek enyhítésére.)
NYITVA:
H–P: 8.00–17.00
Szo: 8.00–13.00

Schwahoferné Tóth Ildikó
munka közben.
Munkatárs: Gecse Petra
Bejelentkezés:
30/587-0032

KozmetikaI
szolgáltatások

Kozmetika
szalon

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

GYÖNGY ESPRESSO

Elegáns környezetben, udvarias kiszolgálással várják
a Kedves Vendégeket.
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Točno na pola šest je bio dogovoren termin za
susret. Kiseški muži nisu se ni kasnili 11. februara u ranoj zori s prikolicom projti u Kőszegpaty
po pitanca. Začudili su se, kada su zagledali 253
kg tešku svinju. Borba protiv velike i jake životinje nije bila ni malo laka, ali Lojzija Fehera
gvišne mesarske ruke i skupna moć Kisežanov je
jednostavnu mušku pobjedu doprimila. Kapljicu žganoga za aldov i posao se je već nastavio
u Brennerovom dvoru u Kisegu. „Čvrsto sime”
svinjokolje bez riči si zna zadaće. Kot vridne pčelice/bumbari „letu” od kotla do gauge, iz dvora
u kuhinju. Ložu oganj, teplu vodu, peru kožicu,
raskajaju svinju, dinstaju jatre. Neki rižu meso,
neki kuhaju supu i zelje, neki cvriju ocvarke, mliju meso...i vidi se da pitanac pripada mesnatoj
feli. Samo 20 litarov masti su scvrili van iz ove
velike težine. Kroju, formiraju se slanine i šunke
i rastiraju se zbog hladjenja. Punu se mesnate,
krvave kobasice, i gembeci u povoljnom broju
jer „družina” je velika. Vrime teče, kupice se napunjuju i ispraznu ali do 18 uri navečer već je i
blagovaonica pripravna za doček gostov. Redoviti gosti su kiseške žene, ke su već kod prve svinjokolje „brundale” zbog novoga zimskoga običaja, (naravno zbog posla). Zato su muži odlučili
da će ov posao i prez žen učiniti, zgotoviti. Da im
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Svinjokolja

se je to ugodalo kaže da i ljetos su uspješno došli
do finala svinjokolje do vičere. Osim žen pozvani
su bili i vinari Maligan ture, podupirači hrvatske zajednice, naravno i farniki kiseških Hrvatov.
Ovim putem Dr. Ante Kolić je s veseljem dao
molitveni aldov na društvo i na njegovo djelovanje. U ime žen ča morem drugo željiti marljivim
i vridnim Kisežanom: nek doživi svinjokolja na
kiseški način mnoge okrugle jubileje.

Téli népszokás keretei között zajlott a disznóölés a kőszegi horvátok szervezésében. A
munka „dandárját” csak férfiak végzik, és az
asszonyokat, valamint a meghívott vendégeket az elkészült finomságokkal, – vacsorával
vendégelik meg.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Harsányi Imre

15-er Schwabenball in Güns

A német önkormányzat régi-új helyen, a Jurisics
várban rendezte meg a sváb bált. Kőszegfalvi
Ágnes elnök üdvözölte a meghívott vendégeket,
barátokat, akik a környező osztrák és magyar településekről érkeztek, majd Huber László, Kőszeg polgármestere köszöntötte a bálozókat.
Beszélt a németek Kőszeg életében betöltött
szerepéről a város alapításától kezdve. Munkájukkal hozzájárultak a város gazdasági fejlődéséhez, a Kőszegfalván élő svábok felépítették a
„fél megyét”. Tiszteletre méltóan megtartják és
folytatják a hagyományokat, amelyre jó példa
a sváb bál is.
A kulturális műsor igen gazdag élményt nyújtott.
Vendégünk volt a Vaskeresztesi tánccsoport, a
Béri Balog Á. Általános Iskola német kama-

rakórusa, Maitz József tanár úr
három aktív harmonikás legénye,
és a Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus. A svábbálban a Mulatósok(k)
zenekar nótáira hajnalig ropták a
táncot. A felajánlóknak köszönhetően nagyon jól sikerült a tombolasorsolás is!
Éjfélkor a kőszegfalvi népi hagyományt, az „Asszonyfarsangot/
Weiberfasching” elevenítettük fel: különböző
maskarákba bújtak a lányok, asszonyok és fakanállal táncoltatták meg a bálozókat.
Többen jelezték, hogy jövőre újra találkozunk a
remek hangulatú sváb bálban.

Mingel-Fasching in Schwabendorf
A farsang utolsó napjai a hagyomány szerint Kőszegfalván
3 napig, vasárnaptól húshagyó
keddig tartottak.
A mulatozás vasárnap a fiatalok
táncos délutánjával kezdődött,
majd a hétfői bohócjárással és
az éjjeli asszonyfarsanggal, kedden a legényavatással zárult.

Ebben az időszakban a lakosság szórakozni vágyó korosztálya három csoportba verbuválódott.
A kicsik (Mingeln-muslincák) hagyományát elevenítette fel immár sokadszor a Kőszegi Német
Önkormányzat.
Február 26-án, vasárnap 15 órától a gyerekeknek jelmezes délutánt rendeztünk a kőszegfalvi
kultúrházban. Volt jelmezverseny, tombola.
Vlasich György jó hangulatú harmonikajátékára táncoltak a kicsik, az idősek pedig együtt
énekeltek vele. Mint minden összejövetel, ez a
délután is jó alkalom volt arra, hogy egymással
beszélgessünk és a gyerekek szép jelmezeiben
gyönyörködhessünk.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Német nemzetiségi hírek
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Rockysok
KU LT Ú R A

Molnár Nóra az edzői pályafutása kezdetén, húsz évvel
ezelőtt indította útjára a rock
and roll táncot Kőszegen. A
városi Művészeti Szemlén három táncpáros kiemelt arany,
illetve arany, valamint ezüst
minősítést érdemelt ki a zsűri
döntése alapján. A produkciókat a jelenlévők, döntően a
versenyző társak vastapssal
jutalmazták. Ugyancsak erős
lett a taps, amikor az iparosok
bálján Visnyovszky Gergő magasba emelte párját, Hegedűs
Fannit. (fotó), Mindketten a
felnőttek között B minősítéssel rendelkező versenyzők. Az
’A’ kategóriába országosan
csak hárman tartoznak, de itt
már a lányok a fiúk biztos kézfogása nélkül repülnek a levegőbe.
Az edző, Molnár Nóra elmondta,
hogy több megye rock and rollos
táncosait kapcsolja össze két egyesület. Kőszegen a Genius Rock and
Roll, míg Szombathelyen a Galaxy
Rock and Roll Egyesület működik.

Mónika Kőszegen él a szüleivel. A
kőszegi táncosok az SOS-gyermekfaluban, illetve a Jurisics-várban
tartanak edzést hetente kétszer.
Horvátzsidányban tíz éve működik
rocky táncoktatás, jelenlegi mesterük Visnyovszky Gergő. A két stabil
jól képzett csapat erősségéhez hozzájárulnak a lukácsházi rockysok,
működési költségeiket a helyi önkormányzat biztosítja. A próba és a
verseny igazi csapatmunka, amelyben a táncos, az edző és a szülő
vállal kiemelt szerepet.
Molnár Nóra elmondta, a rokys
táncosnak egy kemény feltételt kell
teljesíteni: el kell menni edzésre, és
kitartóan kell próbálni. Hároméves
kortól már tanulható a tánc, a duciság nem hátrány, sőt sok esetben
jobb a tanulóképesség. A kornak
sincs felső határa, volt rá példa,
A táncos pároknál követelmény,
hogy egy korosztályon belül azonos
tudással rendelkezzenek. Egy-egy
településen lévő táncosoknál ez
nem mindig valósítható meg.
A művészeti szemlén kiemelt aranyat elért páros fiú tagja (Gybián
Ádám) szombathelyi, míg Weidl

hogy húszéves kor után kezdő fiúból lett versenytáncos. A táncot
gyakorolni kell, aki ezt vállalja, egy
összetartó, egymást ösztönző „családba” kerül. (Érdeklődni lehet:
30/411-3790)
KZ

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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Binder – Borbély a zeneiskolában
A Budaker Gusztáv Zeneiskola
növendékei is bemutatták tudásukat a Művészeti Szemlén. (A
teljes eredménylista megtalálható
a 8.oldalon.) Az iskola igazgatónője, Szász Judit nyomatékosította:
„Nagyon büszke vagyok a növendékeinkre és a tanárainkra, mert
kiemelkedően szerepeltek a gyere-

kek.” Gratulálunk!
A zeneiskola nívós programokat
kínál a város lakosságának is. A
tavaszi események közé tartozik a
március 21-i Binder Károly – Borbély Mihály koncert. A fellépőkről
érdemes tudni: Binder Károly a Zeneakadémia jazz tanszékének a vezetője, Erkel-díjas zongoraművész,

Versvarázs képekben
Gyerekrajzokból nyílt kiállítás február
27-én a Jurisics-várban.
Pócza Zoltán
igazgató köszöntötte az
egybegyűlteket. A kiállított
alkotások Vas
megyei költők
versei alapján
a Dr. Tolnay



ITT VAGYUNK!
Már az Ön településén
is elérhető!

Nincs árukapcsolás,
nem kell sem TV, sem telefon
előﬁzetés!
Akár hűségnyilatkozat
nélkül is köthető!
Több mint 10 éves
távközlési tapasztalat!
Apró betűs részek nélkül!

zeneszerző. Borbély Mihály szintén
a Zeneakadémia jazz tanszékének
szaxofon, klarinét tanára, a Vujicsics
együttes alapító tagja. Díjai többek
között: eMeRTon-díj, Artisjus-díj, A
Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje, Liszt Ferenc-díj és
Kossuth-díj. Nem mindennapi koncert vár tehát ránk!

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

A zenesuli további – negyedéves –
programjai: április 12-én Csepregen részt vesznek a Répcementi
Diákok Találkozóján, április 25én pedig Szombathelyen, a Vas
Megyei Zeneiskolák Találkozóján
képviselik városunkat. A Hangvilla Alapítvány támogatására május
6-án tanári hangversennyel örvendeztetik meg a közönséget a vár
lovagtermében.
TáF.
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Anyakönyvi hírek

Sándor Általános Iskola által meghirdetett VERSVARÁZS című pályázatra készültek.
A zsűri elnöke Veres Éva ötvösművész és bírálótársa Dr. Nárainé
Kolostori Ágnes az idei évben nem
állított fel sorrendet. A beérkezett
205 alkotás közül a díjazott rajzok
készítői értékes jutalmakat vehettek át, felkészítő tanáraikkal együtt.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
(A szombathelyi, toronyi, kőszegi, büki, csepregi, horvátzsidányi,
gyöngyösfalui, lukácsházi tanulók
kreatív, színes, értékes rajzai megtekinthetők a Lovagterem folyosóján.)

SZÜLETÉSEK: Gyöngyösfalu: Biczó Levente és Takács Lilla
fia Áron. Kőszeg: Vámos Gábor
és Bozsányi Aliz lánya Dorottya;
Kelemen Richárd és Vámos Vivien fia Nimród; Paukovics Milán
és Varga Veronika lánya Médea;
Molnár Kristóf és Horváth Judit
lánya Gréta.
HÁZASSÁG: Sebestyén Anita
– Poropatich Ádám.
HALÁLOZÁS: Talabér Jánosné szül. Jákli Mária, Magyar
György, Kemény Sándorné
szül. Dejcsics Gizella, Horváth
Józsefné szül. Wehofer Valéria,
Semperger Sándor.

MICROWEB Internet
Ügyfélközpontú, független,
szupergyors internet szolgáltatás
Vezeték nélküli kapcsolat,
nagy lefedettség!

Hazai szolgáltató!
Elérhető, élő ügyfélszolgálat!

Csökkentek a havidíjak!!!
Díjcsomagok 2 éves szerződés esetén:

15M

30M

Letöltés 15Mbps
Feltöltés 1,5Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Letöltés 30Mbps
Feltöltés 3Mbps
Belépési díj: 10.000 Ft

Havi díj: 3250 Ft

Havi díj: 6040 Ft

A legolcsóbb havidíj: 2325 Ft

info@microweb.hu • +36 94 777 001 +36 30 768 2873

A tájékoztatás nem teljes körű.
Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

Üzleteink: 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16. 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
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Álombéli látomások
KU LT Ú R A

Bizonyára nem csak Ausztria közelsége, hanem a város hangulata,
a helyi civil élet vonzza azokat az
alkotókat, akik városunkat választják otthonuknak. Akár a Kőszegi
Művészeti Egyesületet, akár a Csók
István Művészkör tagságát, akár a
„függetleneket” tekintjük, találunk
olyanokat, akik azért érkeztek,
hogy itt telepedjenek le, állítsák fel
festőállványaikat.
Baradács Anett és Németh Péter is
úgy döntött, hogy Kőszegen keresi
a boldogulás, az alkotás örömeit. A
Csók István Művészkör szervezésében – mint a legújabb tagok, akik
2016-ban léptek soraikba – február 18-án mutatkoztak be az Írottkő
Szállóban.
Baradács Anett Hajdúszoboszlóról
érkezett hozzánk a múlt év augusztusában. Több művészeti ággal
is foglalkozott. Énekelt, könyvet,
verseket is írt, most pedig a festményeivel lépett a közönség elé.
„Imádom a színeket, olyan bohókás, őrült a színvilágom, mint én
magam” – fogalmazta meg.

Ezúttal is megtelt a hotel
aulája érdeklődő tárlatlátogatókkal. Minden korosztály jelen volt. Az Álmok és
látomások című kiállítást
Básthy Béla alpolgármester
úr nyitotta meg. Örömmel
üdvözölte a nagyszámú jelenlévőt. Baradács Anett képeivel kapcsolatban állapította meg:
„Nem azért vagyunk a világban,
hogy belekényszerüljünk, hanem
azért, hogy a mi életünkben a saját
vágyainkra, világunkra szabjuk!”
Németh Péter sárvári születésű, de
dolgozott már a városban. Négy
éve költözött Kőszegre. „Az ösz-

Terjesztés

tönfestészetemet kezdi felváltani a
tudatos alkotói munka, ami kicsit
rögösebb, nehezebb út, de megéri
tanulni” – vallja a festő, aki műveihez versidézeteket is választott.
A kiállítás vendége volt a zeneiskola Tücsökzenekara. A Scheer Bernadett által vezetett csoport bájos
műsora meglepetést is tartogatott.
Tóthárpád F.

Tavaszi zsongás
Március 11-én az Írottkő Hotel
aulájában Huber László polgármester nyitotta meg a Csók István
Művészkör kiállítását, amely április
18-ig várja a látogatókat. A tavaszi
frissességet több betegség akadályozta így a tervezett programok is

változtak. Kósa Csabáné mondott
el néhány verset Bősze Éva tavaszt
idéző versei közül. A városvezető
örömét fejezte ki az érdeklődők
sokasága miatt. Szavai szerint a
„zsongás” a művészkörre egész évben jellemző, hiszen rendszerint ta-

Kedves Olvasó! Kérjük továbbra is, minden hónapban
ellenőrizze, hogy megérkezett-e
Önhöz a Kőszeg és Vidéke. Kérünk visszajelzéseket, különösen a Gyöp, a Faludi és a dr.
Ambró Gy. utcákból. A reggeli
órákon kívül elsődlegesen délután teszik a postaládába az
újságot. Ellenőrizze, és vegye ki
estefelé! A hiányosságot jelezze
a 2. oldalon található elérhetőségen a megjelenést követő 3.
naptól. A következő lapszám
április 11-én jelenik meg.
KZ

vasztól őszig több rendezvényt tartanak. A kiállított képek alkotóinak
gratulált, és további eredményes
munkát kívánt. Felhívta a figyelmet
a művészkör által szervezett, április
21-én kezdődő kétnapos Biennáléra, ahol a testvérvárosok művészei
is bemutatkoznak.
KZ

Franz Milkovits
Angol, német, horvát és magyar
nyelven folyt a társalgás Franz
Milkovits kiállításának megnyitóján, március 10-én, a Jurisicsvárban, ahol Dr. Lőrincz Zoltán
köszöntötte a vendégeket.
A két termet megtöltő művek szín
és formavilága az, amely leginkább
gondolkodásra készteti a látogatót.
A cím nélküli alkotásokról – első látásra – feltételezhető, hogy valamilyen fotós, számítógépes technikával készülnek. Sokakban bizonyára
az a kérdés is felmerül, főként a
nonfiguratív fotográfiát vizsgálva,
hogy miként sorolható a művészetek sorába, ha az alkotási folyamat
„kézműves” mivoltát keressük. Vi-

tatkozni tehát lehet, de a nézőket
és vásárlókat elsősorban a mű által
nyújtott esztétikai élmény érdekli.
A burgenlandi horvát származású
Franz Milkovits azok közé tartozik, akik hangsúlyozottan élnek a
technika adta lehetőségekkel. Elmondta a „titkot”. A megjelenő színek és formák több kép egymásra
helyezésével születnek úgy, hogy a
kompozíció kialakításában az olló is
szerepet kap. A digitalizálás ezután
következik. Az alkotóról és a kiállított képekről Dr. Günter Unger beszélt. A társművészeteket Karl Heinz
Lippl énekes gitáros képviselte. A
képek április 2-ig megtekinthetők.
TáF.

Álláshirdetés
26

CÁK Önkormányzata MÚZEUMI TÁRLATVEZETŐ munkakör betöltésére
állast hirdet közalkalmazotti munkakörre határozatlan időre, heti 30
órában. A munkavégzés helye: Cákon a pincesoron, a könyvtárban, illetve a kultúrházban. Az illetmény megállapítása a közalkalmazotti jogviszonyról szóló törvény alapján. A munkakör betöltésének részleteiről
dr. Bende Katalin ad felvilágosítást a 94/563-473-as telefonszámon.

Németh János művész-tanár
A Kőszegi Művészeti Egyesület
szervezésében Németh János festőművész-tanár 80. születésnapján, március 14-én nyílt meg az
életpályáját szemléltető kiállítás,
ahol tanítványai is bemutatják alkotásaikat. Február 24-én beszélgettünk a tanár úrral az életútjáról
a műtermében, ott készült a fotó.
Az állványra helyezte Cáki pincesor
című festményét, amely a meghívón is szerepel. Az államalapításunk ezredik évfordulójára festette
a képet, amelyet a művészeti zsűri
800 pályamunka közül választotta
ki, és bemutatták a Vajdahunyad
várában rendezett kiállításon.
– Tartja a régi tanítványaival a

– Melyik festményét emelné ki?
– Főiskolás koromban III. díjat
kapott az Erzsike című portrém,
amelyet a mostani kiállítás látogatói is megtekinthetnek. A zsűri
szerint a portrén szereplő asszony
arca mögött rejlő érzelmeket a
festészet eszközeivel jelenítettem

ból?

– Tanár vagyok, az életre való felkészítés volt mindig is a célom, a
festőművészetet ettől nem lehet
elválasztani. A főiskolán a rajz tanítása mellett elsajátítottuk a művészeti pályára való felkészülést.
Tudatosították bennünk: aki rajzol
és fest, még nem lesz művész, ahhoz a zsűrizett alkotások sorozatára
van szükség.

sáról beszéltem. Elmondtam, hogy
500 évvel ezelőtt a kis magyar
város, Kőszeg az oszmán fenyegetéstől védte meg a nyugatot. Egyik
nürnbergi mesterdalnok hőskölteményt írt Kőszegről. A múltba nyúló kapcsolatként kiemeltem, hogy
a német reneszánsz legnagyobb
festője Dürer Albert magyar származású.
– Az Ön alkotásai Kőszeg testvérvárosaiban is jelen
vannak.

– Több esetben kért fel
a városvezetés egy-egy
alkalomhoz kötött festmény elkészítésére, a
város érdekében mindig
készségesen állok egyegy feladathoz. Számomra Kőszeg nagyon sokat
jelent, a várost jellemző
történelmi,
művészeti
gazdagság
felbecsülhetetlen érték, ennek a
megőrzésére nagyon kell
vigyáznunk.
– Bechtold István ha-

kapcsolatot?

– 1961. óta vezetem a Jurisicsvárban működő képzőművészeti
szakkört, ahol több száz tanítvány
ismerkedett a művészi látásmóddal. Pontos számot nem tudnék
mondani, de közel harmincan lehetnek, akik a képzőművészettel
összefüggő pályára léptek. Minden
tanítványom az élet bármely területén elért eredménye örömmel
tölt el. A szakkör célja a művészeti
nevelés, az arányok, a formák megfigyelése, és a komponáló képesség fejlesztése. Az alkotó pályákon
egyedi képességet igényel a lényeges elválasztása a lényegtelentől.
– Mit emelne ki az életpályájá-
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gyatékaként a Szőlő
Jövésnek
Könyvébe
1991-től Ön rajzolja be
a hajtásokat.

meg. Minden alkotó életében mértékadó a nemzetközi elismerés. A
németországi Offenbachban rendezték 1998-ban a világkiállítást.
Kőszeg Vaihingen-i kapcsolatai
révén kaptam meghívást, iskolázott festőművészeket hívtak meg
a Nemzeti Galéria ajánlásával
zsűrizett alkotások bemutatására.
Nem tudom szabad-e mondanom,
hogy a megnyitó után a városban
„magyar művész”-ként szólítottak,
és a Boglyák című őszi hangulatot
árasztó festményemet a 1999. évi
művészeti naptár október hónapjához mutatták be. A megnyitó előtti
napon öt perces bemutatkozásra
kértek fel, és akkor Kőszeg váro-

– Az elődök által létrehozott értékrendhez tartozni megtiszteltetés.
Bechtold István ajánlott engem a
berajzolások folytatására. A szőlővessző apró részleteit is bemutató
mérethű rajzot készítek, majd vízfestékkel adom vissza az eredeti
színvilágot. Ehhez nemcsak rajzkészségre, hanem biológiai ismeretekre is szükség van. A tudósok
a rajzok alapján vizsgálják az időjárás ciklikusságát, amit az előző, a
világon egyedülálló 250 év bejegyzéseit tartalmazó könyv alapján tehetnek meg. Ebbe az egyedülálló
történelmi könyvbe az utolsó rajzokat 1990-ben Bechtold István
jegyezte be. Majd 1991-ben foly-
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tattam a berajzolást a Vaihingentől
kapott új könyvbe, amely egyedüli
és kizárólagos utódja az előző
könyvnek.
– Amikor először Kőszegre érkezett, ismerte a város történelmi
értékeit?

– Mindig is érdekelt a város történelmi, művészeti múltja. Rajztanárt
kerestek 1960-ban, majd a Gyógypedagógia Intézetbe irányítottak.
Tanítottam sérült gyermekeket,
akikben rejlő értékeket a társadalom
mostanra már felismerte. Logopédián tanuló gyermekekkel 1982-ben
nemzetközi rajzpályázaton III. díjat
értünk el, amit tanári pályafutásom egyik sikereként tartok nyilván.
Képzőművészeti szakkört vezettem
1961-től, majd a gimnáziumból
mentem nyugdíjba 2003-ban.
– A minisztériumtól tavaly kapott
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oklevél bizonyítja, hogy idegenvezetőként is tevékenykedett.

– 1963-ban a mindentől elzárt városba, Kőszegre hazai érdeklődők
kaptak látogatási engedélyt. Ekkor
kértek fel először idegenvezetésre,
és tanítottam is a társakat művészeti, történelmi ismeretekre. Majd
rendszerréssé vált az is, hogy a
szegedi egyetemről diákok érkeztek
hozzánk földrajzi, növénytani ismeretek bővítésére. Aztán a ’90-es
években vizsgáznom kellett volna
azokból a tárgyakból is, amit én tanítottam, de ezt már nem vállaltam.
– Önnek is voltak tanítómesterei.
– Egyik kiállítást követően festményt vásárolt tőlem a Nemzeti
Galéria művészettörténésze, aki
nagybányai inspirációkat talált a
bemutatott képekben. Örömmel
töltött el ez a megállapítás, mert a
tanáraimról szól. A rajzolást tanultam Göllner Miklós festőművésztől,
aki Csók István tanítványa volt. A
tanárképzőn Jakuba János volt a
mesterem.
Kámán Z
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Programajánló

Könyvtári hírek

Március 14.

A kézbe vehető irodalom címmel meghirdetett, szövegtárgy készítésére kiírt pályázatra március 25-ig várják a diákok és felnőttek pályamunkáit a felnőttrészlegbe. A témaként megjelölt „12 legszebb magyar
vers” a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) található felhívásban a linkre kattintva közvetlenül olvasható. Az alkotásokból rendezett
kiállítás megnyitójára és az eredményhirdetésre a költészet napján, április
11-én kerül sor.
Eric Till Luther című filmje alapján három részes, Luther Mártonra és a
reformációra emlékező, filmvetítéssel egybekötött beszélgetéssorozatra
várják még az érdeklődőket a könyvtárba március 23-án és április 4-én.
Folyóiratvásár lesz március 21-től április 1-ig a felnőttrészlegben,
ahol a könyvtár 2016-os folyóiratait fél áron vásárolhatják meg az
érdeklődők.
Az Unaloműző 4. száma már hozzáférhető a gyermekrészlegben. Megfejtési határideje: április 15.

18.00 Németh János80 és tanítványai kiállítás megnyitó a Jurisics-várban
Március 15. 16.00 Ünnepi Megemlékezés – Jurisics tér
                   	 17.00 Művészeti szemle Díjátadó Gála a Jurisics-vár
lovagtermében
Március 18. 7.00–12.00 – Megjöttek a madarak! Madármegfigyelés és bemutató madárgyűrűzés az Abért-tónál
Március 18. Dumaszínház – Dombóvári István műsora
Március 23. 17.00 – A Kőszegi-hegység orchideái – Emődy
Wáman Zoltán előadása a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban
Március 24. 11.00 Munkaszolgálatos megemlékezés a 87. számú
főút mellett
Március 28. Csecsemőgondozási Verseny – Jurisics-vár
Április 1.
Kőszegi Vonósok koncertje – Jurisics-vár lovagterem
Április 2.
Kubát Hugó Emléktúra – Jurisics-vár
Április 7.
Vas Megyei és Nemzetközi Borverseny – Jurisics-vár
Április 11.
10.00 és 13.30 Gyerekszínházi Bérlet Soltis Színház:
Hantocska – Jurisics-vár lovagterem
Április 11.
13.00 Nagy versmondás JordánTamással – Diáksétány
Április 11.
16.30 Széllel szemben – Jordán Tamás műsora,
Jurisics-vár lovagterem
Április 19.
Csillagom, Eszter című darab bemutatója – Jurisicsvár lovagterem

Németh János80
Németh János80 és tanítványainak kiállítását 2017. március 14-én (kedden) 18.00 órakor a Jurisics-vár lovagtermében nyitja meg Huber László
polgármester. Tanítványok: Dr. Gálig Zoltán, Jánossy Péter, Kamper Lajos,
Lakatos Ferenc, Mester István, Németh Márta, Regős Simon Betti, Temesi
Zoltán, Trifusz Péter, Vértes Ildikó.
A kiállítás megtekinthető április 16-ig hétfő kivételével, naponta 10.00 –
17.00 óra között. A kiállítás szervezője a Kőszegi Művészeti Egyesület és a
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház.

Rajz és fotópályázat
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az Írottkő Natúrparkért Egyesület
rajz- és fotópályázatot hirdet „10 éve miénk itt a rét!” címmel a Kőszegi
Tájvédelmi Körzetben május elején 10. alkalommal megrendezésre kerülő
Madarak és Fák napi játékos vetélkedő alkalmából.
Rajz és fotó kategóriákban várjuk a korábbi rendezvényeken résztvevők
réten szerzett élményeit megörökítő alkotásokat.
Jelentkezési határidő: 2017. április 9.
Részletek: www.buboscinege.hu Tel: 94/563-174, 30/7602041

Színjátszó találkozó
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Március 18-án 14.00 órától térségi amatőr színjátszó találkozót rendeznek
Lukácsházán a Közösségi Házban hagyomány teremtő szándékkal. A térség amatőr színjátszói mutatják be előadásaikat. Fellépnek: a kőszegdoroszlói
és a kőszegszerdahelyi színjátszók, a gyöngyösfalui Szt. Márton Kórus, a
csepregi Farkas Sándor Egylet, a Zala megyei Rezi és a helyi lukácsházi színjátszók. Az előadásokat Gergye Rezső a vasvári Nagy Gáspár Művelődési
Központ igazgatója és Devecsery László író, költő rendező értékeli.

RENDEZVÉNY:
Március 23. (csütörtök) 17.00 óra: LUTHER II. A wormsi birodalmi
gyűlés - A lelkiismeret szabadsága (1517-1521). Filmvetítés és beszélgetés Molnár Miklósnéval.
Március 29. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Március 30. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Téma: Fekete István
Téli berek című regénye.
Április 3. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
Április 4. (kedd) 17.00 óra: LUTHER III. Wartburg várától Augsburgig - A reformáció hatása Németországban és Európában (1521-1530) .
Filmvetítés és beszélgetés Reisinger Jánossal.
Április 7. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör.
Április 22. (szombat) 16.00 óra: Beszélgetés és dedikálás Kepes Andrással. Beszélgetőtárs Murai András, kommunikációkutató.

Felhívás
A 2017. évi Szent György-napi ünnepség részeként megrendezésre
kerülő Vas Megyei Borverseny feltételei:
3 db lezárt – 7 vagy 7,5 dl-es – felirat és jelzés nélküli, szabványos
üveg bor leadása, mely Vas megyei termőhelyről származik, az alábbi
adatok közlésével a nevezéskor: a borfajta neve; termett mennyiség;
évjárat; a tulajdonos neve, pontos lakcíme. A 2016-os borok mellett
az óborokat is várjuk, és külön díjazzuk! Nevezési díj: 2 500 Ft/minta.
A borverseny nevezéseit, a mintákat 2017. április 3-án 13.00 és
17.00 óra között, valamint április 4-én 10.00 és 16.00 óra között a
Művelődési Központban (Jurisics-vár külső udvara) kérjük leadni.
Szervező Bizottság

Március 15.
Kőszeg Város Önkormányzata és
a Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház tisztelettel meghívja
Önt és kedves Családját az 184849-es Forradalom és Szabadságharc kezdetének 169. évfordulója
alkalmából rendezett programokra.
2017. március 15-én 16.00 óra-

kor a Jurisics téren Ünnepi megemlékezés lesz. Ünnepi beszédet
mond: Böröcz László a Fidelitas
elnöke. Közreműködik: Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara és a
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes.
17.00 órakor kezdődik a Jurisicsvárban a Művészeti Szemle díjátadó gála.
A rendezvényt támogatta: NKA
Közművelődési Kollégium
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Tisztelt Kőszegi Polgárok!
Gráf Zsuzsanna vagyok, zeneművész-karnagy, kőszegi születésű.
Közel 40 éve élek Budapesten,
azonban szívemben, szinte mindennapjaimban él Kőszeg és
élete, mindig nyitott és elfogult
vagyok, ha bárhol a világon Kőszegről esik szó.
Most egy csodaszép álmomat,
tervemet szeretném megosztani
Önökkel.
Először olvassanak el egy idézetet
1937-ből, Tóth Aladár (egykori neves kritikus) tollából.
„Az elmúlt hét nagy zenei eseménye Kőszeg város országra
szóló Kodály ünnepe. A fővárosi
vendégek- akiket ez alkalommal
filléres gyors szállított Kőszegre
– csodákat beszélnek ennek a
hangversenynek lenyűgöző benyomásairól. A kőszegi vár múltakról regélő mohosult falainak
festői környezetében az udvaron
és az árkádok alatt elhelyezett
száz és száz énekes ajkán bizonyára fokozott hatással csendülhetett fel az a Kodály muzsika,
mely a nép nagy múltakat őrző
dalaiból fakasztott diadalmas

utcáit, a vár falait ismét Kodály
muzsika zengi be.
Amikor még 2016 nyarán álmoHogy ezt miért osztottam meg mat megosztottam Kodály ZolÖnökkel, mindjárt megértik.
tánné Péczely Sarolta asszonnyal,
2017. május 26-27-28-án egy azonnal éreztem örömét és nyinagyszabású Kodály ünnepet ál- tottságát a fesztivál iránt. Magam,
modtam Kőszegre, amikor pon- szakmai életem minden íze Kodály
tosan 80 évre, az előbb idézett Zoltán szellemiségéből fakad, szineseményre emlékezve ismét talán te az egész világot bejártam, hogy
az ország figyelme Kőszegre módszerét, szellemiségét bemuirányul. Három napig Kőszeg tassam és hatását megéreztessem.
Most pedig itt az alkalom,
hogy Kodály Zoltán kőszegi
személyes megjelenésének
80. évfordulóján, halálának 50. és születésének
155. évfordulóján híres
előadóművészek, kórusok
és együttesek feledhetetlen
koncerteket, előadásokat
adnak Kőszegen, Kodály
Zoltán előtt tisztelegve.
A fesztivál díszvendége
Kodály Zoltánné Péczely
Sarolta asszony, fővédnöke
dr. Hoppál Péter kultúráért
felelős államtitkár lesz, aki a
kóruskoncert végén Kodály
Zoltán: Magyarokhoz című
alkotását maga fogja vezényelni, mint ahogy azt ponKodály Zoltán a Jurisics-várban
tosan 80 éve, ezen az estén
az Éneklő Ijúságon hallgatja
Kodály Zoltán vezényelte.
a gyermekkarok énekét 1937-ben
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jövőt. Kőszeg városa példát ad a
magyar zenei életnek.” Tóth Aladár, Pesti napló 1937.
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Huber László Kőszeg város polgármestere és Básthy Béla Kőszeg város alpolgármestere pedig
ugyanolyan szeretettel fogadják
vendégeiket, mint 1937-ben az
akkori városvezetés.
Kedves Kőszegiek! Szeretettel várjuk Önöket hangversenyeinkre, ünnepünkre! Legyünk együtt ezekben
a napokban Kőszegen!
Még a Kodály ünnep kapcsán
többször fogok jelentkezni aktuális
hírekkel, információkkal.
Nagyon boldog vagyok, hogy ismét
Kőszeg ad otthont ennek a rangos
és remélhetőleg sikeres eseménynek, amely talán egy hagyomány
elindítására is méltó lesz.
Tisztelettel köszöntöm Önöket!
Gráf Zsuzsanna
Magyar Örökség, Liszt Ferenc és
Bartók-Pásztory díjas karnagy

Kristóf Jenő – az örök kapocs
Róla mintázta A nagy füzet ikertestvérének egyikét, a világhírű
Kristóf Ágota. Jenő 83 éves korában elment szeretett húga, Ágota
és öccse, Attila után. A két kisebb
testvér együtt alussza örök álmát a
kőszegi temetőben.
2011-ben, amikor Ágota meghalt,
Jenő, a szinte iker, úgy érezte, nincs
igazság a földön. Neki kellett volna
előbb elmennie, hiszen ő az idősebb.
Szerénységére jellemző, a nyilvánosság csak néhány évvel ezelőtt
tudta meg, hogy az ő húga, a nemzetközileg is elismert író és az öccse
egyetemet végzett író-újságíró.
Kristóf Jenő Csikvándon született,
a család sorsában nagy változás
történt, amikor az édesapa, a falusi
tanító 1944 nyarán elnyert Kőszegen egy pedagógusállást. Jobb
életük lett, elfelejthették a petróleumlámpás időszakot.

Jenő Kőszegen járt gimnáziumba,
jó barátja volt Árbócz Imre, sokszor
megfordultak egymás családjánál.
A negyvenes évek végén az idilli kép széttöredezett. A gyerekek háromfelé szóródtak, Ágota
Szombathelyre, Attila Pápára.
Jenőnek nagyon szép hangja volt.
A jó kiállású, jó hangú Kristóf fiú
megzenésített Ady-verssel lépett a
közönség elé. Tehetségére Budaker
Guszti bácsi is fölfigyelt. Felvételizett a budapesti konzervatóriumba;
azonnal fölvették. Hogy tanulhasson, dolgoznia kellett. A hármas
metró építésénél talált munkát és
szerencsére munkásszállást is. De
be kellett látnia, hogy nem tudja
összeegyeztetni a kettőt.
Ezután a katonaság következett.
Még le sem szerelt, amikor 1956
júliusában megházasodott.
Először Győrváron éltek. Jenő a kul-

túrházban dolgozott és ott színészkedtek is a feleségével.
Akkor vált jobbá az életük,
amikor felajánlották neki a
vasvári ÁFOR vezetését és
odaköltözhettek. 24 éves volt,
amikor megszületett a kislányuk Kati, két évvel később Attila. Ekkor már Zalaegerszegen
éltek. Jenő mindig büszke volt
a húgára, de csendesen meghúzódott a háttérben.
Attila, a pápai tanulmányok után
ismert publicista lett. Jenő volt az
öccse számára is a biztos pont, akire
számíthatott. Mert hiába voltak távol
egymástól, az örök kapocs a három
testvér között megmaradt. A Ganz
Ábrahám Gépipari Technikumba
40 évesen iratkozott be. A sikeres vizsga után építésvezető lett a
ZÁÉV-nél, de zeneszeretete örökké
megmaradt. Utolsó munkahelye az

Arany Bárány Hotel volt. Műszaki vezetőként dolgozott egészen a
nyugdíjazásáig.
Tavaly osztálytalálkozón járt Kőszegen, ahol boldog perceket élt át.
Február 27-én hajnalban szíve
örökre megpihent.
Lelke összekapcsolódott szerettei
lelkével. Hamvait március 8-án
helyezték örök nyugalomra Zalaegerszegen.
Kiss János
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Labdarúgás: Vereség Cellben

Boksz: Hámori érem a Bocskain

Nem okozott túl nagy meglepetést, de a megyeiben a tavaszi szezont halasztással kezdték. A Kőszegi FC Jánosháza elleni hazai bajnokiját május
elsején pótolják. Az eredmény majd megmutatja, jól járt-e a halasztással a
Kőszeg. A jánosháziak sem állnak rosszul a bajnokságban (7. hely) de így
igazi „nagyhal”-at kapott a rajtra a KFC. A pillanatnyi ezüstérmes otthonában nem sikerült borítani a papírformát. Az új és régi-új szerzemények
közül Prán Dominik, Dévai Roland, Keresztényi Zénó, Bujtás Róbert és
Szolyák Tibor is a kezdőben kapott helyet.

Egyetlen vasiként Hámori Ádám
képviselte megyénket a 61. Bocskai István emlékversenyen. Európa egyik legjelentősebb tornáján
igazolta, hogy megérett a 91 kgos súlycsoportra és a nemzetközi
mezőnnyel is felveszi a versenyt.
A torna negyeddöntőjében a
2016-os olimpiát is megjárt, kínai
Fengkai Yuval fergeteges mérkőzést vívtak. Hámori bírta az adokkapokot, egyhangú pontozással
búcsúztatta ellenfelét. Az elődöntőben újabb olimpiás, az EB ezüstérmes, lengyel Igor Jakubowski
várt rá. Remek első menet után, a
másodikban a lengyel akarata érvényesült, Hámorira számolni is kellett.
A dolog szépséghibája, hogy egy szabálytalan tartóütés után Jakubowski
intése elmaradt. Az így elvesztett pontok hiányoztak a végén. Így a harmadik menetben hiába volt újra jobb a kőszegi bunyós, három bírói vokssal két döntetlen mellett az ellenfél jutott döntőbe. A bronzérem is remek
eredmény, de a körülmények miatt mégis maradt keserűség versenyzőben és edzőjében.

Eredmény: 16. forduló: Kőszegi FC-Jánosháza VSE május 1-re halasztva, 17.
forduló Celldömölki VSE-Kőszegi FC 3:0 (1:0)

A kőszegfalviak Oszkó-Győrvár ellen kezdtek volna. Ők a halasztás miatt
június 10-én pótolnak. Így hazai pályán, „hatpontos” meccsel rajtolhattak. A mérkőzés előtt azonos pontszámmal álltak a vendégekkel. A fontos
pontok megszerzése nem sikerült. A vendégek az első félidőben előnyhöz
jutottak. A második félidőben egyszer sikerült fordítani, de aztán megint a
Perenye percei következtek.
Eredmény: 16. forduló: Oszkó-Győrvár Térsége SE-Kőszegfalvi SE június 10-re
halasztva, 17. forduló: Kőszegfalvi SE-Perenye SE 2:4 (0:1), gólok: Janó, Mészáros.

Asztalitenisz: Vezetés megerősítve
A bajnokság első körének végén élre állt a KSE csapata. A tavaszi szezont
Egyházashetyén kezdték, s mintegy „bemelegítésképpen” érvényesítették a
pillanatnyi papírformát. Markovitsot a fiatal Agg Patrik sikerrel helyettesítette. A második fordulóban igazi négypontos derbi várt a kőszegiekre. A mérkőzésen, a tabellán őket két ponttal követő bükiek is a győzelemért léptek
asztalhoz. A KSE sikeréhez a két páros győzelem megadta az alaphangot, s
a remek formát kifogó Ihász játéka bizonyossá tette, hogy a kőszegi csapat
előnye négy pontra nő ellenfelével szemben. Egy mérkőzés erejéig a fiatal
Molnár Péter is játéklehetőséget kapott. Szoros mérkőzésen jól helytállt.
Eredmény: Samott 97’ Kft. Egyházashetye-Kőszegi SE 4:14, győzelmek: IhászKarádi és Agg-Terplán páros illetve Terplán 4 gy/4, Ihász 3 gy/4, Karádi 3 gy/4,
Agg 2gy/4, Kőszegi SE-Büki TK II. 11:7, győzelmek: Ihász-Karádi, MarkovitsTerplán páros és Terplán 4 gy/4, Ihász 3 gy/4, Markovits 1 gy/3, Karádi 1 gy/4.

Pofonpartik
Február 4-én megkezdte 2017-dik évi programsorozatát a Nyugat-Dunántúli ökölvívó Régió. Kőszegen a Balog iskola tornacsarnokában rendezett pofonpartin 128 versenyző lépett szorítóba. Osztrák, szlovák és ukrán
csapatok részvétele növelte a rendezvény rangját. Több más, neves utánpótlás ökölvívó mellett a junior világbajnok, ifjúsági olimpiai bronzérmes,
olimpiai kerettag Victor Petrov is kesztyűt húzott.

Kosárlabda: Három győzelemmel zártak
A Bük elleni siker után a kosárlabda Szombathely város és városkörnyék
bajnoksága „B” csoportjában két olyan mérkőzés várt a kőszegiekre, ahol
az áldozati bárány szerepét osztották rájuk. A csoport első két helyén álló
gárda: a BC Olad és a Vasalja volt az ellenfél. Az Olad tulajdonképpen az
első negyedben eldöntötte a meccset. Az első kisszünetben már 21 ponttal
vezettek. A későbbiek kiegyenlített játékot hoztak, de a vendégeknek egy
pillanatig sem kellett izgulniuk. Három nappal később, a kőszegi csapat
több játékosa által „Szentély Arénaként” tisztelt körmendi sportcsarnokban a listavezető Vasaljával mérkőzött a KSE. A kőszegiek minden előzetes
várakozást felrúgva kezdték a mérkőzést. 26:12-es vezetésre tettek szert,
s nagyszünetben is tíz ponttal jártak előrébb ellenfelüknél. Aztán a házigazdák ritmust váltottak, a kőszegiek elbizonytalanodtak. A végeredményben már semmi sem emlékeztetett az első félidő bravúros teljesítményére.
A Viktória Bútorház ellen, az őszivel ellentétben, a KSE uralta a mérkőzést,
biztosan tartotta otthon a két pontot. Az Alpok Service ellen idegenben is
győzelmi reménnyel léptek pályára. Az első kör egyetlen győzelmét ellenük
aratták. Félidőig nem is volt gond, de aztán a szombathelyi csapat gyorsindításból szerzett könnyű kosaraira elmaradtak a válaszok, így keserű
szájízzel zárták az alapszakaszt. Folytatás a másik csoport 5-8. helyezettje
ellen oda-visszavágós rendszerben az alsó házban.
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Eredmény: Kőszegi SE-BC Olad 52:70 (7:28, 21:15, 14:15, 10:12,), Autó
Egyed HSE Vasalja-Kőszegi SE86:58 (12:26, 15:11, 25:8, 34:13), Kőszegi
SE-Viktória Bútorház 80:63 (17:13, 22:13, 20:20, 21:17), Alpok Service SEKőszegi SE 63:46 (14:13, 16:15, 17:7, 16:11).

A következő pofonparti keretében, március 4-én a nyolcadik Jurisics Kupát
tartották, melynek bevételéből a Myrtill alapítvány tevékenységét támogatták. A gála végén az alapítvány képviselője 80 ezer forintot vehetett át.
A két gyermeket, akinek gyógykezeléséhez a segítség hozzájárul, virágcsokorral illetve sportéremmel köszöntötte a versenyszervező Varsányi Áron.
13 csapat 83 versenyzője mérlegelt. A versenyprogramba 54 versenyző
került. A mérkőzések többségén őszinte bokszot, nyílt sisakos küzdelmeket
láthatott a nagyérdemű. A csapatversenyt az osztrákok nyerték. A legtechnikásabb versenyző különdíját az egri Szöllősy Richárd kapta, a legharcosabbét Tunahan (Boksz Club Anadolu, Bécs). A házigazdák legjobbja
Radics Béla, a legjobb magyar Fodor Milán (Vasas SC) a legjobb külföldi
Marcel Rumpler (Ausztria) lett. A program szünetében az Ataru Taikó tartott nagysikerű dob-szinházat.

Teke: Stabilan az élen

A KSE a 18. fordulóban letudta a második kör
szabadnapját. A szünet nem törte meg a lendületüket a Bulcsú Vezér ellen idegenben és a
Horváth TK ellen hazai pályán egyaránt 6:2-es
győzelmet arattak. A Horváth TK ellen kifejezetten jó fát sikerült ütniük. Horváth és Guttmann
is elérte a 440 fát. A csapat 26 ponttal vezeti a megyei tabellát. Három csapat 18 ponttal
követi. A körmendiek ugyan egy mérkőzéssel
kevesebbet játszottak, de az előny így is jelentős.
Eredmény: 18. forduló: szabadnap, 19. forduló: Bulcsú Vezér TK-Kőszegi SE 2:6 (3:9,
2281:2365), Sárközi Z. 424, Horváth 389,
Kozmor 372, Pesti 405, Polgár 368, Guttmann
407, 20. forduló: Kőszegi SE-Horváth TK II. 6:2
(8:4, 2477:2362), Németh 373, Horváth 444,
Pesti 394, Sárközi Z. 404, Guttmann 440,
Kozmor 422. (Vastagítva a pontszerzők.)

Egyéni megyebajnokság
Nem termett babér a teke egyéni megyebajnokságon a férfiak mezőnyében a kőszegieknek. A
79 induló között Kozmor László 50. (531 fa),
Sárközi Zoltán 55. (523 fa), 74. Kovács Martin
486. Az NB I-es csapat megszűnése után több
kőszegi játékos is új klubban folytatta: Polgár
Károly, Szegedi Szilveszter, Bagi Imre, Biczó
Miklós, Szegedi Jenő is pályára lépett, de kiugró
sikert ők sem értek el.

DIÁKSPORT
Érem kézilabdában
A Jurisich gimnázium régóta küzd azzal a problémával, hogy kisméretű tornaterme a legtöbb
labdajátékra nem vagy alig alkalmas, s a tanulólétszám miatt sok testnevelés órát szükséghelyszíneken kell megtartani. Nagy örömmel és
bizakodással fogadták, hogy Kőszeg a gimnázium mellett építendő sportcsarnokkal bekerült
a Kézilabda Szövetség munkacsarnok építési
programjába. A sportág iránti elkötelezettségüket mutatva megalapították az iskola leány kézilabda csapatát. A kézilabda edzések feltételei
szűkösek: az őszi időszakban a szabadtéri pálya
még biztosította a felkészülés lehetőségét, de
télen mindössze kéthetente egy edzést tudtak
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kézilabdára alkalmas teremben megtartani. Az
amatőr (nem igazolt játékosok) megyei Diákolimpiáján így váratlanul kellemes meglepetést
szereztek, hiszen sokkal jobb feltételek között készülő csapatokat megelőzve ezüstérmet nyertek.
Két magabiztos győzelem mellett egy félidőn át a
végső győztesnek is egyenrangú ellenfelei voltak.

Eredmények: Jurisich gimnázium-Oladi szakgimnázium 9:4 (5:2), Jurisich gimnázium-SZOI. Szentgotthárd 6:10 (4:4), Jurisich gimnázium-Rázsó,
Körmend 15:6 (7:5). A csapat tagjai: Hanik Emese
(7 gól), Sztojka Bettina (6), Dobos Veronika (6),
Szabó Angelika (5), Kiss Adrienn (3), Csótár Hanna
(2), Nagy Kinga (1), Szayer Martina (kapus),Vukits
Barbara (kapus), Pintér Éva, Kelemen Adél, Poór
Laura. A csapat felkészítője: Toldi Beáta.

Újabb arany röplabdában
A Jurisich gimnázium leány csapata után a fiúk
is sikerrel vették a területi fordulót az amatőr
röplabda Diákolimpián. A celldömölki Berzsenyi
és a sárvári Tinódi gimnázium legyőzésével szereztek jogot a megyei döntőn való részvételre.
Eredmények: JMG Berzsenyi, Celldömölk 2:0
(50:37), JMG-Tinódi, Sárvár 2:1 (63:48).

A megyei döntőn örömteli meglepetésként.
sorozatban hetedszer is bajnoki címig jutottak.
Mindhárom ellenfelüket meggyőző különbséggel győzték le. Áprilisban Kecskeméten, az országos döntőn képviselhetik Vas megyét.
Eredmények: JMG-Kanizsai, Szombathely 2:0
(50:27), JMG-Hermann, Szombathely 2:0 (50:28),
JMG-Berzsenyi, Celldömölk 2:0 (50:38).
A csapat tagjai: Barbalics Mátyás, Csák Dominik,
Pászner Benedek, Pethő Márton, Riegler Péter,
Takács Alexander, Tóth Zoltán, Vörös Bálint. Felkészítő: Terplán Gabriella.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Eredmények: JMG-Kereskedelmi, Szombathely 2:1 (60:50), JMG-Bolyai, Szombathely 0:2
(31:50), JMG, Horváth Boldizsár, Szombathely
0:2 (31:50). Felkészítő:Terplán Gabriella.

Körzeti terematlétika
Idén a teremfutó verseny nem hozta lázba az
iskolákat, a körzeti terematlétika bajnokságon
azonban szépszámú mezőnyök küzdöttek meg az
érmekért, helyezésekért. A Balog iskola testnevelői által szervezett versenyen a lebonyolításból
a többi iskola testnevelői is kivették a részüket.
Estébe hajlott, mire véget ért az utolsó versenyszám, de megérte vállalni a rendezést. Magabiztos győzelmeket és késhegyig menő küzdelmeket
egyaránt láthattak a versenyzőket elkísérő szülők és osztálytársak. Hatan – Pápai Nerina/BA,
Göbölös Evelin/BA, Lakatos Kristóf/BA, Wölfinger
Erik/BA, Rádl Botond/BE, Maitz Gergő/BA – kétszer is a dobogó legfelső fokára állhattak. A Balog
iskola húsz, a Bersek négy, a dr Tolnay három, a
büki iskola egy győzelmet gyűjtött.

SPO RT
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Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint
Pápai Nerina/BA, Lakatos Kristóf/BA, Windisch
Gréta/BE, Abért Olivér/BA, Göbölös Evelin/BA,
Wölfinger Erik/BA, Hankó Annamária/BA, Rádl
Botond/BE. Ötösugrás Göbölös Evelin/BA 10,59,
Maitz Gergő/BA 10,78, Decsi Dorka/BA 10,60,
Rádl Botond/BE 13,46. Tömöttlabdalökés 2 kg,
Fekete Kata/TO 8,55, 3 kg Debreczeni Dávid/
TO 9,55, Tatár Csenge Anna/BE 7,72, 4 kg Horváth Márk 9,94. Magasugrás Ilon Marcella/BA
120, Maitz Gergő/BA 135, Vasvári Sára/BÜ 135,
Mudra Bence/BA 153. Többkörös futás 3 kör Pápai Nerina/BA 59,3, 4 kör „A” Lakatos Kristóf/BA
1:20,2, „B” (3 kör) Marton Olivér/BA 59,3, Polyák Dzsesszika/BA 1:19,3, 5 kör Vert Bence/BA
1:37,6, 6 kör Iker Natália/BA 1:53,2, Wölfinger
Erik/BA 1:49,7, Bigner Petra/BA 1:58,3, Németh
Márk/BA 1:41,4.

Birkózó sikerek
Nagy célokkal vágott neki a 2017-es évnek a
KSE birkózó szakosztálya. Az első versenyen az
utánpótlás hozta azokat az eredményeket, amiket a hagyományok alapján várt tőlük a szakvezetés. A területi Kötöttfogású Diákolimpián
a kőszegiek nyolc versenyzője lépett szőnyegre. Hatan dobogóra állhattak. Eredményükkel
megszerezték az országos döntőn indulás jogát.
A kőszegi érmesek: diák II. 50 kg 3.Tornai Márton, diák I. 32 kg, 3. Frank Szabolcs, 46 kg 3.
Kovács Loránd, serdülő 50 kg 2. Jakab Nimród,
58 kg 3. Pontyos Gábor, 76 kg 2. Kovács Gergő.

A lányok is becsülettel helytálltak egy győzelem,
két vereség mutatóval negyedik helyen zártak.
Győzelmüket a későbbi ezüstérmes ellen szerezték.

Vágfalvi érem a Honda kupán
Több mint 250 versenyző csatolt lécet a
szlovákiai Donovalyban
rendezett, 25. Honda
Kupa országos amatőr
síbajnokságon. A kőszegi Vágfalvi Simon
korcsoportjában a 2.
helyen végzett.
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MOZAIK

Zafír 3. forint
betéti akció
kció

kamatláb évi
vi 2,50%
EBKM 2,50%
%

· új megtakarításokra
ásokra
· 6 hónapos futamidőre
tamidőre
· aktivitás esetén
tén
A nem akciós 6 hónapos betéti k
kamat
jelenleg évi 0,30%,
0,30%.
30%, EBKM 0,30%
%.
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A
betéti szerződés 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. További részletekről honlapunkon
(www. sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

