AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA

XXX.ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

2017. ÁPRILIS 11.

A
NŐKRŐLAKARNAK
DOLGOZNI

GIMNAZISTÁK A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁN

AHuszonnyolc
Jurisich Miklós
Gimnázium
diákjai
csökkent
munkaképesbüszkék
városukra,
iskolájukra,
tanáraségű embert
alkalmaz
a belvárosban
ikra,
hiszenMEA-GOLD
a magas színvonalú
oktatóműködő
Kft. A béreket,
nevelő
munkaköltségeit
mellett csaknem
20 éve
az üzemelés
a munkájukért
nemzetközi
projektekben
kapott árbevételből
és vehetnek
az államirészt.
táAmogatásból
gimnáziumbiztosítják.
is büszke Reggel
diákjaira,hatkor
akik
tehetségükkel
jó „nagykövetei”dolgoznak
a megye
kezdenek, szorgalmasan
legrégebbi
és Kőszegnek.
napi négy,iskolájának
hat vagy hét
órát. Érzik a
Amunkahely
májusban fontosságát,
záruló „Nők anem
társadalomzúgolódban”
című, nyolchónapos
Európai Uni-is
nak, többen
az óraközi szünetekben
ós
együttműködésA keretében
lengyel,
tevékenykednek.
fotó a mikroszálas
magyar
és török
diákok a örökíti
nők helyzetörlőkendők
hajtogatását
meg.
tét,
lehetőségeiket,
elismertségüket,
Tíz éve
végeznek bérmunkát
a répcelakia
családi
és munkahelyi
kötelezettségeLISS cégnek,
részükre szódavíz-,
illetve
ik
összeegyeztethetőségét
habpatronokat
válogatnak. Avizsgálták.
Kromberg
Mindegyik
diák dolgo& Schubertcsoportban
Kft. régi 12
megrendelőjük.
zott,
a munkát
4 – 8 felnőtt
segítette.
Számukra
fröccsöntött
gumiidomokat
Asorjáznak,
felvállaltamelyek
téma egyre
fontosabb,
– minőségi
átvétela
fiataloknak
pedig fel autók
kell készülniük
után – felsőkategóriás
alkatrésze
arra,
hogy felnőttként
irányítani
tudják
lesz. Jelentős
az igény arra,
hogy 35-40
az
életüket,
és megfeleljenek
az előttük
csökkent
munkaképességű
embert
tudálló
jon akihívásoknak.
kft. alkalmazni.
A projekt
pár hónapja
alatt Biczó
több feladacégvezető,
Rusznyákné
Valéria
tot
oldottak szerint:
meg a diákok.
elmondása
ehhez Kérdőíveket
várják – a
állítottak
össze,azmajd
ezek felhasznáreményekben,
ígéretekben
meglélásával
három
korosztályból
50 elődje
– 50
vő – nagy
megrendelést.
A cég
fő
véleményét
meg. Saját
2002-ben
indultkérdezték
egykori textilesekkel,
környezetükben
készítettek riportokat
azóta is magánvállalkozásként
műaködik.
nők helyzetéről
munkaügyi,
Petkovits szociális,
Sándor közreműköés
rendőrségi
szempontok
alapján.
Bedésével
a Bencés
Székházban
találtak
szélgettek
sikeresalkalmas
nőkkel arról,
mikéntA
munkavégzésre
termeket.
tudtak
megfelelő egyensúlyt
találni
szigorú feltételekhez
kötött munkakömunka
és család
között. (14.Kaltenecker
old.)
rülményeket
elsődlegesen
Több
is értékesépítették
volt a
Lajos szempontból
önkéntes segítségével
kétszer
egyhetes projekttalálkozó,
ki. A cég működéséért
a dolgozók feamelynek
egyikét Kőszegen
tartották.
lelősséget éreznek,
és csak önmagukra
Alkalmazkodni
számíthatnak. kellett a különböző
kultúrkörnyezetből érkező fiatalokhoz,
Írta és fényképezte:
az egyes nemzetek eredményeit össze
Kámán Z.
kellett hasonlítani, és mindezt angolul.
A kőszegi gimnazisták kiváló véleményt
kaptak a teljesítményük és a nyelvtudásuk miatt, kiérdemelték a szervező
Kőszegi Testvérvárosi Egyesület, a csoportot segítő tanárok, és a külföldi partnerek elismerését. (A képen: Horváth
Anikó, Molnár Dóra, Pálfi Tibor.)
Kámán Zoltán
Fényképezte: Németh Iván
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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Kitüntetés
Vas Megye Önkormányzata március 15-ei ünnepség alkalmából
„Vas Megye Szolgálatáért” Kulturális Tagozat kitűntetést adományozott Gyarmati András részére
a Nyugat-Magyarországi Egyetem
javaslata alapján. Erről Básthy Béla
alpolgármester tájékoztatta a képviselőket március 30-án. Beszélt a
megyei önkormányzatban történt
döntés folyamatáról is. Egyik város képviselője jelezte, hogy sok a
kőszegi kitüntetett (2017. március
lapszám. 9.o). A felvetésre Marton
Ferenc válaszolt: ilyen város, mint
Kőszeg a megyében csak egy van,
majd felsorolt öt érvet a „sok kitüntetés” indoklására.
Aranytoll
Papp Károly rendőr altábornagy,
országos rendőrfőkapitány a Magyar Sajtó Napja, március 15-e
alkalmából rendőrségi aranytollat
adományozott a kőszegi lakosú
Némethné Nemes Piroska, a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit
Kft. szerkesztő riporterének.
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Könyvtár
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár részt vesz „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című
pályázaton, amelyhez a képviselők
március 30-án támogatásukat adták. Eredményes pályázat esetén
infrastruktúra fejlesztésére lesz
lehetőség, amely az oktatást és a
területi ellátást szolgálja. A kiíró
részéről a pályázati támogatás
mértéke 100%.
Hajléktalan szálló
Március 30-án a képviselők elfogadták a Hajléktalanok Átmeneti
Szállása szakmai programját és
házirendjét. A házirend részletesen
tartalmazza a rendelkezésre álló
szolgáltatásokat, amelynek egyik
alapeleme 2 – 6 ágyas szobák
biztosítása éjszakai szállásra tisztálkodás lehetőségével. Igénybe
vehetik a társadalom perifériájára
sodródott, főleg hajléktalan férfiak,
olyan személyek, akik a városban
működött
gyermekotthonokban
nevelkedtek, illetve állami gondoskodásból kikerült fiatalok, és krízis
helyzetben lévők, utcára került
személyek. Az intézmény délután

16 órától reggel 8 óráig tart nyitva. Napközben a nappali melegedő
szolgáltatásait lehet igénybe venni.
A nyitvatartási időn kívül a szállón
csak kivételes esetben – betegség, átmenetileg rossz egészségi
állapot, éjszakai műszakot követő
pihenés – lehet tartózkodni! Mindenki köteles olyan magatartást
tanúsítani, amely a többi személy
pihenését nem zavarja, A jogosultságra való megállapodást az
intézmény felmondja több esetben
is, különösen akkor, ha az ellátott a
házirendet súlyosan megsérti.
Szövetség
Kőszeg Önkormányzata 2007. óta
tagja a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének. A képviselők március 30-án a kilépésről döntöttek,
de a MÖSZ Alapszabályzata szerint

a tagdíj fizetési kötelezettség 2017.
december 31-ig érvényes. Indoklásában Huber László polgármester
elmondta, hogy a MÖSZ megváltoztatta az útirányt, amely nem fér
össze az alapszabályzattal. Mindezt
Básthy Béla alpolgármester fejtette
ki, elmondta, hogy a MÖSZ politikai párttá kíván alakulni, és tervezi
a részvételt a 2018. évi országgyűlési választásokon.
Eladott ingatlan
A képviselő-testület egy korábbi
határozatában elrendelte a Kőszeg,
2903/9 hrsz-ú, 1313 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan liciteljárás útján történő
értékesítését az értékbecslésben
szereplő 6,8 millió Ft-ért. Az ingatlant az új tulajdonos átvette, és a
vételárat márciusban kifizette.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: május 3.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 12., május 10.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: április 19.
DR. NAGY EDINA aljegyző: április 26.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KISS ZOLTÁN az 3. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 18-án (kedden) 17 – 18 óra között,
TERPLÁN ZOLTÁN az 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 19-én (szerdán) 16 – 17 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő április 27-én
(csütörtökön) 16 – 17 óra között fogadóórát tart
Kőszegen, a Rákóczi u. 6. sz. alatt.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 3-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Gondoskodó
Forint betét

2 hónapos futamidejű
betétrész kamatlába évi

4,00% EBKM 4,00%*
2 éves betétrész kamatlába a kétéves
maximális futamidő egyes féléveiben
0,50% 0,75% 1,25% 1,50%
A teljes futamidőre: EBKM 1,00%*

A nem akciós betéti kamatláb jelenleg:
2 hónapos futamidőre 0,01%, EBKM: 0,01%

etti
3 millió forint fel
00 Ft
lekötés esetén 5.0
yal*
ér tékű utalvánn

KŐSZEGI FIÓK, Várkör 6.; Tel.:+36 94 562 030
*A Hirdetményben foglalt valamennyi feltétel teljesítése esetén. 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 Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek elnevezésű szabályzata tartalmazza.
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. A részletekről teljes
körűen a bank honlapján (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat. Az akciót csak
természetes személyek vehetik igénybe, az utalvány ügyfeleink részére a részvételi szabályzatban
foglalt feltételek teljesülése esetén adható ki.

f www.sopronbank.hu

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6350 példányban

Polgárőrök
Méhes Lajos a Kőszegi Polgárőr
Egyesület elnöke elmondta, hogy
tavasztól jelen vannak a polgárőrök
a kőszegfalvi futballmeccseken, és
ezzel teljesítik az egyesület kérését.
Ezen a területen tapasztalatot szereztek a Kőszegen tartott futballmérkőzéseken való jelenléttel. A
munkájuk elismeréseként százezer
Ft támogatást kaptak a Magyar
Labdarúgó Szövetségtől.

Főépítész
Március 30-án a főépítészi feladatáról lemondott Szima Andrea
benyújtotta a képviselőknek a
település rendezésére vonatkozó
utolsó javaslatát, amelyet a képviselők egyhangú szavazással elfogadtak. Huber László polgármester
megköszönte Szima Andrea eddig
elvégzett munkáját, és kifejtette,
hogy a szakmai tudására a jövőben
is számít a városvezetés. A távozó
főépítész jó egészséget kívánt a
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Március 30-án Méhes Lajos az
egyesület elnöke megköszönte a
képviselőknek, hogy az előre utalt
önkormányzati támogatásból (80
ezer Ft) ki tudták fizetni a bőven
„felnőttkorban” lévő, 27 éves gépkocsijuk biztosítási díját. Ezt az autót a használhatatlanná vált helyett
kapták, az átmeneti időszakban
saját autóval látták el az önként
vállalt feladatukat.
Az elmúlt évben a polgárőrök 4478
óra szolgálati időt teljesítettek, az
autójukkal 9411 km-t tettek meg

az ellenőrzési útjaikon. A rendőrség
külön kérésére rendszerint ellátnak
különböző feladatokat. A polgárőrök segítik a postai alkalmazottak
munkáját a nyugdíjfizetések időszakában, tavaly 39 fő 1494 órában
tette ezt. Az elmúlt évben ismét
ellátták a városi rendezvények biztosítását, ezzel jelentős segítséget
nyújtottak a Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház programszervező munkájához. Amíg a kőszegiek
és a vendégek szórakoztak, a polgárőrök önként dolgoztak, és ezért

minden elismerést megérdemelnek.
Kiemelt feladatuknak tekintik a
polgárőrséggel nem rendelkező
településeken – Nemescsó, Pusztacsó, Kőszegpaty, Kőszegdoroszló,
Bozsok, Velem, Cák – az ellenőrzések ellátását.
Az Országos Polgárőr Szövetség 25.
jubileumi ünnepségén Kiss Jánosné
a „Polgárőrség Arany Kereszt” kitüntetést vehette át Budapesten. A
polgárőrök az elmúlt évben két társuktól (Méhes Lajosné és Prácser
Lajos) búcsúztak.
KZ

képviselőknek, és megköszönte a
szakmai bizalmat, amely alapján a
közel tíz alatt benyújtott előterjesztéseit elfogadták.
Egy másik napirendi pontban
2017. április 1. időponttól bizalmat kapott a képviselőktől Bertók
Sándor, a „Dynamic Építész” Bt.
tulajdonosa Kőszeg város főépítésze feladatainak ellátására. A
képviselőknek elmondta, hogy az
építészmérnöki diplomáját 1982ben szerezte meg, idén januárban
fejeződött be az érvényes szerződése, amely Zalaegerszeg főépítésze

megbízásra vonatkozott. Építészeti
szempontból Kőszeget Dunántúl
kiemelt városának tekinti, amely
egyben szakmai kihívást is jelent
számára. Indoklásként elmondta,
hogy Zalaegerszegen nincs an�nyi műemléki szempontok szerint
valamilyen védettséget élvező
épület, mint Kőszeg belvárosában.
Céljának tekinti az értékek megőrzését, a fejlesztések elősegítését.
Hátrány számára, hogy még nincs
helyismerete, illetve a partnerszemélyeket is sorra meg kell ismerni.
Ebben kérte mindenki segítségét.

Szerdánként 08.00 – 16.00 óráig
tart ügyfélfogadást a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatalban (9730
Kőszeg Jurisics tér 8.).
KZ
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Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357

FORd FIESTA

KIFUTÓ SZÉRIA RENDKÍVÜLI ÁRON!
TREND 1,25L/82LE MS

2.999.000 Ft

✓ maunális klíma
✓ USB / MP3
✓ 6 légzsák

*

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 2017.03.22. és 2017.04.30. 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

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
A februári lapszámban írtam már
röviden az idei önkormányzati
költségvetésről, mely stabil, biztonságos működést biztosít a város és
intézményei számára. Akkor nem
részleteztem az idei tervezett fejlesztéseket, nagyobb felújításokat,
melyekről most adok tájékoztatást.
Ezen felsorolás nem tartalmazza a
már beadott pályázatokból megvalósítandó beruházásokat, hanem
csak a saját szűkös bevételeink
terhére tervezetteket. Éppen ezért,
ezek csak akkor tudnak teljesülni,
ha realizálódik a tervezett 87 millió forint vagyonhasznosítási bevétel. A folyamatosan befolyó bevétellel arányosan, fontossági sorrend
szerint indítjuk el a fejlesztéseket,
felújításokat.
Első helyen kell említeni a Rohonci
42-44. sz. mögötti játszótér tönkrement illetve nem szabványos
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játékainak a pótlását, melyre 3,5
millió forintot szánunk. Vas Megyei
Kormányhivatal kötelezése alapján
a kőszegfalvi temetőben sürgősen
illemhelyet kell kialakítanunk,
melynek tervezett költsége 3 millió forint. Értékesítésre került 7,4
millió forintért a Kelcz-Adelffy utcai
vendéglakás, mely helyett a volt
orvosi rendelő tetőterében új vendéglakást alakítunk ki, 3,8 millió
forintból.
Közlekedésbiztonsági
okok miatt a lehető legrövidebb
időn belül járdát építünk a Rohonci
u. végén, – a körgarázsok mögött
– a Dr. Ambró Gyula utca irányába.
Erre 6 millió forintot terveztünk.
Ugyancsak fontos lenne mielőbb
megoldani a Chernel u. 12. sz.
(zeneiskola) csapadékvíz elvezetési
problémáit, melyre 2 millió forint
áll rendelkezésre. Minden évben
kis lépésekben fejlesztjük a közvilágításunkat, idén 6 millió forint
erejéig pótoljuk a hiányzó lámpatesteket (temető parkoló, Lóránt
Gyula utca ). A malomárok zsilipjének felújítása előreláthatólag 1,3

KRAFT-fejlesztők Kőszegen
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Magas rangú, minisztériumok és
állami intézmények tisztviselőiből
álló szakértői csoport látogatott
Kőszegre március 23 – 24-én.
A vendégek között jelen voltak
a Miniszterelnökség, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt., a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Széchenyi Programiroda vezető munkatársai, akiket a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), Kőszeg Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem, a
Pannonhalmi Bencés Főapátság
és az Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetői, illetve munkatársai
kalauzoltak Kőszegen. A látogatás célja az volt, hogy a Magyar
Kormány által nemzeti programként kiemelt „Kreatív város
- fenntartható vidék (KRAFT)”
program megvalósításában közreműködő szakértők a beruházási
és fejlesztési helyszíneket bejárva,
személyes benyomások alapján,
az egész programról szerezzenek

átfogó ismereteket, folytassák le
a szükséges egyeztetéseket.
A program a Zwingerben kezdődött, ahol a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete és a Pannon
Egyetem munkatársai ismertették
kutatási, felsőoktatási és fejlesztési projektjeiket. A tájékoztatás
után következett a Művészetek
Háza, a Festetich-Chernel Palota,
a Bencés Rendház, a Bálház és
a Sgraffitós-ház bejárása, majd
felkeresték a Városmajort és a
Jurisics várat is. Kőszeg induló
önkormányzati fejlesztéseit a Városházán mutatta be Huber László
polgármester.
A látogatás második napján az
Evangélikus
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium tervezett fejlesztéseinek helyszíneit
és a MÁV Nevelőotthon jelenleg
üresen álló épületét kereste fel
a szakértői csoport, akikhez Ágh
Péter, városunk országgyűlési
képviselője is csatlakozott.
A rövidesen meginduló fejlesztésekről és felújításokról lapunk
folyamatosan tájékoztatást nyújt.

millió forintból megoldható lesz.
Új hirdetőtáblákra 500 ezer forintot költünk el. A polgármesteri hivatal kis értékű tárgyi eszközeinek
beszerzésére és a Jurisics vár érdekeltségnövelő pályázatának önerejére 1 – 1 millió forintot adunk. A
fejlesztések szükség szerinti terveztetésére 6 millió forint keretösszeg
áll rendelkezésre. Ugyancsak szükséges volt a TOP-os projektek előkészítésére egy keretösszeget – 46
millió forintot – biztosítani, mely
összeget majd visszakapjuk a pályázati támogatásokból. A Kőszegi
Futball Klub és a Kőszegfalvi Sport

Egyesület TAO pályázatai önerejére
közel 3 millió forintot ad az önkormányzat.Végül meg kell említenem
a már régóta húzódó kötelezettségünket, nevezetesen a Vasivíz Zrt.től átvett vagyon értékeltetését,
mely 5 millió forintba kerül nekünk. A költségvetésnek nem része,
de felsoroltuk azon fontos fejlesztéseket, melyek megvalósítására
csak akkor lenne lehetőség, ha a
cikkem elején említett bevételen
túl további bevételeink lesznek.
Ezen felsorolásban – 98 millió
forint értékben – szerepel parkoló,
út- és járdaépítés, a Városüzemeltető Kft. számára gépek, eszközök
beszerzése, területvásárlás az új
temetőhöz és esetleg a Fő téri szökőkutak némelyikének az elbontása is. Ez utóbbi a gyakori meghibásodás és drága üzemeltetés miatt
merült fel, de erről még további
egyeztetéseket kell tartani.
Bízom benne, hogy a felsorolt tervezett fejlesztéseket, – melyek fontosak a város élhetőbbé tétele érdekében – meg is tudjuk valósítani.
Huber László
polgármester

MEGNYITOTTUK

Kőszegen, a Rákóczi út 11. szám alatt

KÖZÉRZET JAVÍTÓ CENTRUMUNKAT, ahol
CSONTRENDSZERI, NYAKI, VÁLL- TÉRDÍZÜLETI problémáinak
fájdalmát csillapítjuk!

MEGBESZÉLÉS ÉS AZ ELSŐ VIZSGÁLAT DÍJMENTES!
DR. FARKAS ERIKA 06 70 600 21 43
természetgyógyász
BOGDÁN GÁBOR 06 70 348 27 59 masszőr
Üzlet telefonszáma: 94/310-718
Szíveskedjen időpontot egyeztetni!

Lesz traffipax a városban?
Dr. Tiborcz János dandártábornok
szavai szerint két veszprémi személy internetes csalásának áldozata lett 107 fő kőszegi. Vas megye
rendőrkapitánya a neten történő
óvatos vásárlásra, Ausztriába irányuló munkaközvetítés veszélyeire hívta fel mindenki figyelmét. A
csalás jellemző módszere, hogy a
vételár, regisztrációs díj megfizetés
után elérhetetlenné válik az eladó.
A rendőrség eredményes nyomozása viszont visszatartó erő. A március
30-án tartott testületi ülésen Vas
megye rendőrkapitánya elmondta,
hogy az ezer lakosra vetített bűncselekmények száma szerint Vas
megye a legbiztonságosabb területeket közé tartozik. „Adjunk hálát az
Istennek, hogy itt élhetünk Vas megyében” – vonta le a következtetést.
Dr.Tiborcz János beszélt a migrációról is, amely nagyon komoly terhet
jelent a kapitányságok számára.
Kéthetes váltásban száz rendőr indul Bács-Kiskun megyébe a
határőrizeti feladatok ellátására.
Előfordult, hogy a katona őrvezető

együtt teljesített szolgálatot a rendőr alezredessel.
Stubán Tamás Kőszeg rendőrkapitánya a város stabil közbiztonságáról
beszélt. Az itt élők, és a hozzánk
érkező turisták biztonságban érezhetik magukat, a város nagyrendezvényei bűnügyi események nélkül
zajlottak le az elmúlt esztendőben
is. A rendőrkapitányság illetékességi területén 2016-ban az elkövetett jogsértések 49,3%-át, 206
cselekményt Kőszegen követték el.
Harmadával csökkent a bűnesetek
száma, hiszen 2015-ben 300 ügyet
regisztráltak. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is
csökkent, 2015-ben 92, míg tavaly
53 esetben intézkedtek a rendőrök.
A garázdaság többnyire szórakozóhelyekhez kapcsolható, az alkoholfogyasztás mindig meghatározó az
ilyen jellegű bűncselekményben. A
bűnesetek nagyobb része továbbra
is vagyontárgy megszerzésére irányul. A lopások száma 2015. évi
137 esethez képest 2016-ban 57
intézkedésre csökkent, ezen belül



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!
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egy személygépkocsit tulajdonított el a rendőrkézre került tolvaj.
Gépjárművet egyszer törtek fel.
Kőszegen az elmúlt évben tízszer
helyszíneltek a rendőrök lakásbetörés miatt, a megelőző évben 15
alkalommal volt erre szükség. A lopásokkal döntően kisebb értékeket
tulajdonítottak el. A bűncselekmények okára meghatározó az óvatosság hiánya, a környezet közömbössége és a vagyonvédelem hiánya, a
lakatlan és őrizetlen ingatlanok. A
tulajdon elleni szabálysértések miatt
69 eljárás indult el 2016-ban, amelyek az ötvenezer forintot meg nem
haladó kárértékű lopás, rongálás és
csalás volt. A tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 65 %-a
férfi, 30 %-a felnőttkorú nő, 5%-a
fiatalkorú. A nők által elkövetett
cselekmények elsősorban bolti és
egyéb lopások voltak.
Tóth Gábor kérte a rendőrkapitányság épületének felújítását, és
traffipax létesítését az Abért tó és
a határátkelő között, mert többen
azt gondolják, hogy Forma-1 pályán autóznak. Évek óta visszatérő
téma, és megoldatlan kérdés a Fő
téri szervízút parkolóként történő

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

szabálytalan használata. Rába Kálmán gratulált a rendőrség nyomozati
eredményeihez. Nem kérte a száguldozó autósok azonnali büntetését, de
várja a szigorú intézkedéseket. Felhívta a figyelmet a városban sétáló,
szavai szerint „poroszkáló jómadarakra”. Básthy Béla alpolgármester
a gyorshajtók figyelmeztetésében
látta a megoldást, és érdeklődött a
traffipaxok hatékonyságáról. Huber
László polgármester megköszönte a
rendőrség munkáját, kiemelt eredménynek tartotta, hogy a városlakók
biztonságban érezhetik magukat.
Kérte a rendőrséget, hogy ellenőrizzék a húsz tonna súlykorlátozással
jelzett utakon a szabályok betartását.
A dandártábornok elmondta, hogy
a megyében mindenhol vannak
gyorshajtók, az ellenőrzések helyét
meghatározzák a területekre lebontott baleseti statisztikák. Az idei
adatok jobb képet mutatnak, bízik
abban, hogy lesz lehetőség még
gyakoribb ellenőrzésekre. Elmondta, hogy az utcán sétáló „deviánsok”
esete nem rendőri kérdés, orvosoknak kell eldönteni, hogy közösségi
életre alkalmasak vagy nem.
Kámán Z

V Á RO SHÁ Z A
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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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Kávészünet Szabó (Kenyeres) Gáborral
Ezzel a hanggal kenyeres?
KÁ V É SZ Ü NE T
6

Korábban bármerre járt, ha megszólalt a
zene, megtalálta a módját az ismeretlen
zenekarral való közös produkciónak. Volt,
amikor barátsággal, előfordult, hogy elutasítással találkozott. Aztán amikor rákezdett
az egykoron nagymenő Smokie együttesből
Chris Norman, vagy Charlie valamelyik dalára, az Arany János megénekelte „Szó bennszakad, hang fennakad, Lehellet megszegik.” -effektus lett úrrá az addig egykedvűen
csápoló zenerajongókon. Ki ez az alak? Ő
énekel, vagy playback zene ez? Jellegzetes
rekedtes hangja, tiszta intonációja a fenti
világsztárokra emlékeztet. Nem hitték el
neki, hogy kenyeresautót vezet, kenyeret
hord a boltokba. A nemrég elhunyt Kékes
Zoli, a Dolly Roll gitárosa átölelte és azt
kérdezte: „Ezzel a hanggal kenyeres?” Felesége már nem is tartja vissza, amikor látja
rajta, hogy megugrott az adrenalinszintje
és megy a színpadra. Hajdúszoboszlón nyaraltak, amikor megígérték neki, hogy énekelhet a műsor végén, majd felkonferálták
az utolsó számot. Felrohant hozzájuk, hogy
akkor most ő jön. Elkezdte Bill Haley Rock
az óra körül című 1956-os örökzöldjét.
Rögtön jött a városi tévé, még ráadást is
kértek. Ünnepelte a közönség. Akkora sikere volt, hogy marasztalták, legyen legalább
egy hétig a vendégük. Mindig akadnak, akik
meghívják valamilyen rendezvényükre, így
már külföldre is eljutott. Hajdúszoboszlótól
Hévizig, de Sárvártól a megyeszékhelyig keresett duójával – Horváth Tamással – immár
hét éve bűvöli el a bálozókat, névnapozókat,
vagy a sátoros ünnepek, céges bulik közönségét, szalagavatók résztvevőit. A jogászbált évek óta csak velük tudják elképzelni.
A Farsangfarki rendezvényen is nagy sikerük volt a Fő téren. Zene iránti alázata és
szeretete legendás. Éveken át zenélt a hétvégeken kivilágos-kivirradtig, majd átült a
kenyeresautóba és indult a hajnali túrával,
terítette a Ferrosüt termékeit a boltokba.
Van, aki nem is tudta, hogy Szabó a neve és
nem „Kenyeres”. A Hegyalja volt a túra területe, igen jó volt a kapcsolata az ott élőkkel.
Öt évvel ezelőtt azonban a kenyeresautóról
leszállt. Érezte, hogy a kettő együtt sok.
Manapság már csak a zenének és a
zenéből él. Felesége a Ruhaipari Rt.-ből
lett nyugdíjas, gyermekeik Ausztriában
dolgoznak. Gábor Ikerváron született, ott
járt iskolába, meg Sótonyban. Szülei földműveléssel foglalkoztak, egy bátyja volt,
majd édesapja korai halála után édesanyja
új házasságából még egy öccse született.
Rajongott a természetért, lent laktak a Rába

közelében. A víz, a horgászat, a rét virágai,
a mezei munka határozták meg gyermekkorát. Imádta édesanyját, aki a háztáji munka
után éjszakai takarítást vállalt Sárváron a
Barneválnál. Bátyjával késő estig hántották
a fűzfa héját, készítették elő kosárfonáshoz. Kisnövésű, vékony alkatú gyerek volt.
Szeretett és tudott focizni, bal lábbal 240ig dekázott, még a Haladás is szóba került.
Kiskorától énekelt és dobolt. Nem tanulta a
zenét, ebbéli tehetségét édesapjától örökölte, benne van a zsigereiben. Gyorsan tanulta a szöveget, a dallamot, érezte a ritmust.
Tizenöt volt, amikor Sótonyban megalakult
első együttese, a Kvarc. Akkortól száz kilométeres körzetben tájolták a megyét, járták
a rendezvényeket. Sárváron csak Normannek ismerik ma is.
– Nagy örömömre zenésztársamtól Horváth Tamástól 2 jegyet kaptam április 22-ére a Tüskecsarnokba a Chris Norman Szimfónikusok előadására.
– Egy gimis bálra is meghívtak Kőszegre a Dandys formációval, ahol 1980-ban megismertem
a feleségemet, itt is ragadtam a városban most
már 37-dik éve. Két fiúnk született, mindkettő
Bécsben él és dolgozik, fodrász a nagyobbik,
kertész a fiatalabbik. Az idősebb örökölte ritmusérzékemet, az amatőr zenekarok között 12
évesen az ország legjobb dobosának választották, akkoriban a Creek együttesben dobolt.
Basszusgitáron is játszik. Zeneművészetire szerettük volna küldeni. Nem akarta, de ő is műkedvelő. Játszott Los Angelesben, Portland-ben,
Seattle-ben és Bécsben gyakran. Hálistennek
már az első unokánk születését várjuk nála.
– Amit csináltok, az a szórakoztató zene
műfaja, hogyan választjátok ki és tanuljátok
meg a dalokat?

– Megy a tévében, majd megkeresem az interneten, kétszer-háromszor meghallgatom, már próbálunk is. A szöveget mankóként nálam tartom.

Pontosan tudom, miről szólnak. Legalább háromszáz dal van a repertoárunkban. A tizenévesektől
a negyveneseken át a hetvenévesekig miénk a
közönség. Mégis úgy érzem néha, hogy bővíteni
kell, új nótákat kell bevenni. Játszunk Stinget,
Rod Stewardot, Animalst, Creedence Clearwater
Revival-t, Hungáriát, Omegát, Charlie-t. Amíg a
gyerekek nőttek, nem zenéltem. Kihagytam húsz
évet. 2004-ben újra elkezdtem zenélni. Tulajdonképpen 2012-ben döntöttem el: kenyérgyár, vagy
zene, mert a kettő együtt nem megy. Rámegy az
egészségem. Harminc évig vezettem. Azóta csak
a zenéért és a zenéből élek. Februárban hat helyen léptünk fel, többek között jogászbálon, orvos
bálon. Szilveszterkor a veszprémi Villa Medici-ben
játszottunk ötödik alkalommal.
Társa, Horváth Tamás szintetizátoron játszik, Gábor énekel. Dob nem kell, minden benn van a
zenei alapokban. Néha azonban, amikor az instrumentális hangzás játszik szerepet, a látvány
kedvéért rájátszik a dobfelszereléssel. A tavalyi
nyáron szinte minden hétvégén Hévízen zenéltek.
– Ott szoktunk nyaralni és egy kedves kis sörözőben összejöttem a tulajjal, aki vevő volt az
ajánlatomra. Egy „próbaest” után zenés szórakozóhellyé avanzsált a hely, minden hétvégén
játszottunk, özönlöttek a vendégek. Az élőzene
újra divat lett náluk.
– Nagyon sok jó zenésszel muzsikált Gábor
együtt – többek között a vépi Kányási Misivel
– aki kiváló gitáros volt. Sajnos ő már égi zenekarban játszik. Mára már a technika térfogata
elenyésző, ma már nincsenek a nagy Marshall
hangfalak, nagyon mobilak vagyunk.
– A zenészélet kicsit vándorélet a maga öszszes nyűgével, gondjával, tolerálja a család?

– Amikor valamilyen nyilvános nagy fellépésünk
van, a nejem mindig ott van, nagyon fontos
kontroll nekem. Soha nem volt ebből gond köztünk, hiszen fellépés után indult a főműszak, a
kenyérkihordás.
– Kérdezték már tőled: mi lett volna, ha úgy
alakul az életed, hogy tanulhattad volna a zenét, akadémiára jártál volna, olyan közegben
zenélhettél volna, ahol van továbblépés?

– Erről sokszor, sokan kérdeztek már. Így alakult,
nekem így is örömöt okoz, hogy zenélhetek. Persze minden másképp is alakulhatott volna. Úgy
volt, hogy indulok a Kifutón, ez egy tévés szereplési lehetőség volt. Szinte lehetetlen vidékről
ilyeneken részt venni, utazni, munkát feladni, a
családtól külön élni. Én így élvezem, amit csinálok. Együtt a családunk. Ha a kisunokám örökli az
én, vagy az apja ezirányú tehetségét, lehet, hogy
ő valósítja meg, amibe felmenői nem vágtak bele.
– Úgy tűnik, az idei naptárba Bük, Sárvár neve
is felkerül és a már említett meghívásokat is be
kell jegyezni. Februárban hat felkérésük volt.Van
osztrák és német meghívás is, de a nagy távolság gátja ezek teljesítésének. Így marad kis ideje
az asztalitenisz szakosztályra is, ahol szívesen üti
a kaucsuk labdát.
Kiss János
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A temetőről 3,5 millió Ft játszótérre
Február 23-án a képviselők arról
döntöttek, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot bízzák meg 2017.
április 1-jétől 10 év időtartamra
temetőüzemeltetési és kegyeleti
közszolgáltatás ellátásával.
Az előterjesztés vitájában Rába
Kálmán elmondta véleményét, miszerint a város számára hátrányos
a szerződés. Hiányolta a dokumentációkat, a temető üzemeltetésére
vonatkozó gazdasági kalkulációt,
illetve a várhatóan felmerülő költségeket. Megkérdezte, szükséges-e
valamilyen beruházás az átvétel
után a temető működésének biztosításához.
Dr. Zalán Gábor jegyző elmondta: az
önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő kft.-t bízza meg a feladat
elvégzésével, ezért a döntés közbeszerzési eljárást nem igényelt. Ezzel
a városgondnokság az üzemeltetés
részeként elvégzi a Kőszegen és
Kőszegfalván lévő temetőkben a
parkfenntartást, hulladékgyűjtést,
utak, járdák, épületek karbantartását. A képviselői döntéssel az önkormányzat a temető üzemeltetésével
megbízza a kft.-t, de azt már az önkormányzat nem határozhatja meg,
hogy egyes feladatokat miként adja
át alvállalkozónak. Kovács István
városgondnok a döntés előkészítésének hosszú folyamatáról beszélt.
Elmondta, hogy a városgondnokság
nincs felkészülve a kegyeleti szolgáltatás elvégzésére. Nem titkolta,
hogy ezzel a feladattal a korábbi,
március 31-ig pályázati nyertesként
tevékenykedő Vas Megyei Temetkezési Kft.-vel kötnek alvállalkozói
szerződést. Mindez azért is indokolt,
mert a cég kegyeleti szolgáltatásban jártas, jól ismerik a kőszegi temetkezés szűkös lehetőségeit. Rába
Kálmán felvetésére elmondta, hogy
a költségvetésben rendelkezésre áll
a szükséges összeg, és a kegyeleti
szolgáltatás, a temetők működése
folyamatos lesz.
A temető Fenyő utcai oldalán már
korábban kialakítottak urnás temetkezésre alkalmas helyeket.
Április elejétől több változást láthat
az arra járó, szembetűnő az utak
kavicsozása.
KZ

A Kőszeg és Vidéke novemberi lapszámában arról tudósítottunk, hogy
a lakótelepen a Rohonci 42. számú
társasház mögött lévő játszótér fajátékait lebontják, mert a szakvélemény veszélyesnek minősítette,
és már nem voltak javíthatóak. A
városgondnokság még abban a hónapban elvégezte az előírt bontást.
Arról is beszámoltunk, hogy az önkormányzat tervei között szerepel
az új játékok beszerzése.
Ahogy kisütött a nap, az olvasók, az
érintett lakók feltették a kérdéseket

a folytatás mikéntjére. Erről kérdeztük Sas Norbertet, a pénzügyi
bizottság vezetőjét, aki egyben a
terület önkormányzati képviselője. Elmondta, hogy a költségvetés
tervezésekor figyelembe vették az
igényeket, és a képviselő-testület
erre a célra 3,5 millió Ft összeg
felhasználását irányozta elő. A
költségvetés tételei szerint a játékok vásárlása fejlesztés, amelyet
az ingatlanok eladásából finanszíroznak. Ahogy megérkezik a pénz,
az értékesített ingatlanok vételára

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

az önkormányzat számlájára, úgy
lehet felhasználni. A fizetési határidők szerint áprilisban rendelkezésre áll a 3,5 millió Ft, a beruházás
pedig elsőbbséget élvez. Sas Norbert elmondása szerint határozott
cél, hogy a következő években is
folyamatosan megtörténjenek a
játszótéri fejlesztések, illetve az
állagmegóvásra több gondot kell
fordítani.
KZ
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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

Kontaktlencse ellenőrzés és illesztés
Szeretném egy kicsit felkelteni
érdeklődésüket a kontaktlencsék
iránt és biztosítani minden érdeklődőt vagy leendő kontaktlencse
viselőt a problémamentes lencseviselésről. Az általunk elvégzett
vizsgálatok alapján illesztett, megfelelő paraméterekkel rendelkező,
kifogástalan kontaktlencse hoszszú ideig tartó rendszeres viselet
esetén sem veszélyezteti a viselő
egészségét, látását. Ehhez szükséges részünkről a körültekintő
látásvizsgálat, a személyre szabott lencsekiválasztás, a teljes
körű betanítás, a viselő részéről pedig az általunk elmondott
szabályok szigorú betartása. A
megfelelően kiválasztott lencsékhez olyan kontaktlencse-ápolószereket ajánlunk, melyek a
tökéletes fertőtlenítő és tisztító
hatáson kívül a kontaktlencse tartós kényelmét is szolgálják. Kontaktlencséink mindegyike lehetővé

teszi a korlátlan napi viseletet,
közülük néhány az éjszakai alvás
közbeni hordást is biztosítja. Az
asztigmiások számára a tórikus
kontaktlencsék széles
választékát
nyújtjuk, még magas
cilinderérték esetén sem
kell kontaktlencse
nélkül maradnia
vásárlóinknak.
Akik eddig cilinder
nélküli lencséket,
vagy csak szemüveget
viseltek,

örömmel tapasztalhatják a lenyűgözően tiszta, éles képet új típusú tórikus kontaktlencséinkkel. A
multifokális szemüvegek után már
multifokális kontaktlencsével
is
megoldható az éles
látás. Ezen speciális
kontaktlencsék illesztéséhez szükséges szakértelemmel
is rendelkezünk és
állunk szíves rendelkezésükre.
Kőhalmi-Szalay
Mónika

Számos akcióval várjuk Önöket!
Érdeklődjenek Üzleteinkben!
Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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Áldozatok hagyatéka

Ü NNE P

Schey Fülöp ((1798–1881) nemes,
zsidó nagykereskedő Kőszeg város
és a kőszegi szegények mecénása
maradandót alkotott. Megépítette a szegények házát, a Várkörön
(a COOP üzlet helyén) az óvodát,
amely 1973-ig működött. A támogató feltételül szabta, hogy
mindkét helyre származási hovatartozás nélkül kell befogadni az
embereket. A zsinagóga építése
1859-ben kezdődött, a mostani
műemlék épületben a zsidók még
1936-ban gyakorolhatták a vallásukat. Erről beszélt dr. Gürtler
Katalin régész március 23-án a
KÖSZHÁZ-ban. Pócza Zoltán által
szervezett előadás célja volt, hogy
tárjuk fel a Kőszegen élt zsidók
múltját, amelyről eddig keveset beszéltünk. A régész elmondta, hogy
a zsidók 1532-ben védték a várat,
de később a vérvádak miatt az országos tendencia részeként elűzték
őket. Majd 1819-ben 82 adózó élt
a családjával Kőszegen. 1944-ben
11 üzletet, és 26 ingatlant vett el
tőlük a fasiszta hatalom, majd július 5-én Szombathelyen vagonírozták be az elhurcoltakat. Fotók örö-

kítették meg azt a menetet, amikor
(1944. június 18.) 80 kőszegi és
22 környékbeli zsidó a gettóból
(Schey Fülöp utca, ma Zrínyi utca)
katonai felügyelettel gyalog vonult
át a városon a vasútállomásig.
Mezei Péter a Kőszegi Zsidó Hitközség képviseletében beszélt a
zsidótörvényekről, amely emberek
szörnyű pusztításához vezetett. Az
emberi jogaiktól megfosztott zsidó
lakosságot munkaszolgálatra kötelezték, a frontszolgálaton „csatár-

láncban hatástalanították az aknákat”. Az emberellenes hatalom
1940-ben a munkaszolgálatosok
számára kijelölte Kőszeget. Mezei

Erő, hűség, remény!
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A piros az erőt, a fehér a hűséget,
a zöld szín pedig a reményt jelenti
– kezdte beszédét március 15-én,
nemzeti ünnepünkön, Böröcz László a Fidelitas elnöke.
Amikor Szendrei Júlia a francia trikolor mintájára elkészítette az első
kokárdát, és azt Petőfi a szíve fölé
tűzte, nem gondolták, hogy milyen
erős
hagyományt
teremtenek, hogy „a
magyarok mindig
piros-fehér-zöld kokárdát viselnek majd
nemzeti ünnepeiken,
a hősök tiszteletére.”
Tudja rólunk a világ,
hogy
szabadságszerető nép voltunk
mindig – mondta
–, nehezen tűrjük
a megszállást az
elnyomást, és ha
csekély lehetőség is

adódik, lerázzuk azt! Felidézte az
1848-as eseményeket, és párhuzamot vont korunk történéseivel,
a közelmúlttal, amikor „a haza
védelmének kérdése ismét napirendre került”. Utalt a ’48-as hősök
példájára. „Gondolnunk kell saját
küldetésünkre, a jelen kihívásaira
is!” – mondta.

Péter idézte Szita Szabolcs kutatásait, amely szerint 1944 őszétől
Pozsony és Kőszeg között kiépített
védvonalon 35 ezer munkaszolgálatos robotolt. Közel 11 500 ember
pusztult el az éhezés és a brutalitások miatt. A védvonal Kőszegtől
délre is folytatódott közel 12 ezer
ember halálát okozva.
Március 24-én a 87-es út mellett
lévő emlékoszlopnál Ágh Péter országgyűlési képviselő emlékezett
meg az embertelen hatalom által
Kőszegen elpusztított zsidókról.
Felidézte Horváth Ferenc – L. Kiss
Csaba: Végjáték a határon Kőszeg
1944 – 1945 című,
zsidóüldözésről szóló
könyv dokumentumait. Az adatok alapján
beszélt az embertelen
korszakról, amelynek
helyszíneként
Kőszeget választotta az
akkori hatalom. „Mi
pedig most itt állunk
72 év után, hogy a felejtés fátyla ne boruljon az akkori bűnökre.”
– mondta a képviselő, majd Huber
László polgármesterrel együtt elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Kámán Z
A 169. évfordulón, amikor egy internetes bejegyzés jut az eszembe,
kérem, nézzen el nekem a Tisztelt
Olvasó egy szubjektív megjegyzést!
„Nem az a magyar, akinek a nagyapja is magyar volt, hanem az, akinek az unokája is az lesz!” Tegyünk
hát érte! Hiszen miénk az erő, a
hűség és az el nem múló remény is!
Az ünnepségen Nyul Dorina közreműködött József Attila Levegőt
című versével, a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes fiataljai mutatták meg
a táncos, ifjonti tűz
lendületét, Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara pedig
segítette a Himnusz
és a Szózat méltó
elhangzását, és mint
felvezető elkísérte
az érdeklődőket a
Művészeti Szemle
díjátadó gálájára a
Jurisics várba.
Tóthárpád F.

Elkullogtunk
Idézetek: Székely László apátplébános feljegyzéseiből (Kőszegi
Krónika, 1938–1952; Szülőföld
Könyvkiadó)
1944. december 27.: Kb kétezer zsidót hoztak a napokban
Kőszegre. Pár napon át voltak
bezárva a levegőtlen teherkocsikban. Elalélva vánszorogtak
ki, állítólag a ÷hős lelkű” nyilasaink rúgásokkal is segítették őket
a leszállásban. … Bozsokra is
szállítottak állítólag 1500 zsidót,
eközben egy férfi kidőlt, mire egy
német katona háromszor belelőtt, s holtnak véve otthagyta.
Egész éjen át ott feküdt a sárban,
reggel felé egy arra hajtó szekér
gazdája felszedte, s a kórházba
szállította. Most kéri a megkereszteltetését, felgyógyulásához
nincs remény.
1944. december 1.: Prah
Marcival mentem ki a sörgyárba
a zsidó származású katolikusok
gyóntatására. A parancsnok –
egy dühös kis ember – kurtán,
durván elutasította kérelmünket,
mindjárt nyúlt a pisztolya után.
Szégyenszemre elkullogtunk.

Bersek
A Bersek iskola diákjai, tanárai március 15-én megemlékeztek a névadójuk, Bersek József
huszárezredesről. Gondozzák a temetőben lévő emlékhelyet, amely
nem síremlék, a felirat tartalmazza,
hogy a huszárezredes Kőszeg város
szülöttje. Nagyvárad és Kolozsvár
között található Rév településen
hunyt el Bersek József, síremlékét az
idő felőrölte.
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Egy fuvar ára kétszázezer forint
Jó hír, de biztosan nem elegendő a
Szabóhegy lakóinak, hogy a városgondnokság kátyúzta a hegyre föl,
illetve lefelé vezető utakat. Azokat
a lyukakat tömték be aszfalttal,
amelyek a több mint öt km hos�szú útszakaszon balesetveszélyt
jelentettek. A rendelkezésre álló
pénzösszeg csak erre adott lehetőséget. Kátyúztak, illetve aszfaltoztak nagyobb területeket az Ólmodi
úton, mélyítették az árkot, illetve

erősen megritkították az út szélén
lévő bozótot.
A városgondnok elmondása szerint árpilis végén már biztosan
üzemelnek a Fő téren lévő szökőkutak. A faborítások leszedése után néhány nap múlva már
csobog a víz. Addig viszont bőven
van feladatuk a városgondnokság dolgozóinak a Fő téren lévő
meglazult, eltörött kövek javítása
miatt. A templom előtt nagyobb

területen kellett felszedni, majd
ismét leragasztani a köveket. A kizárólag gyalogos közlekedés miatt
biztosan nem volt leterhelve ez az
útszakasz, mégis megmozdultak
a kövek. A Fő tér több pontján is
szükség volt a javításokra, a járókelőket a munkálatokra korlátok
figyelmeztették.
Kovács István elmondta, hogy a
Jézus Szíve Plébániatemplom, illetve az egykori Kulacs-vendéglő

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
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elé magyar nemesítésű rózsákat
ültettek el összesen 70 db-ot.
A kezdeményezést Plechl Tibor
vállalta magára, majd a finanszírozásban csatlakozott az ötlethez Básthy Béla alpolgármester,
Mauer Péter és Tóth Gábor. A három nemesített rózsa Kőszeg, Vas
és Szent Erzsébet nevet viseli, és
Acsádról származik Márk Gergely
rózsanemesítő génbank hagyatékából.
Március 30-án a képviselő-testületi ülésen Kovács István elmondta, hogy jó úton halad az önkormányzatok által alapított térségi
hulladékgazdálkodási központ indulása. A kezdési időpont még bizonytalan. Az viszont biztos, hogy
Szombathelyen kiépül a szelektív
hulladékokat válogató rendszer.
Ez nagyon jó lesz Kőszeg számára,
mert olcsóbb lesz a fuvarköltség.
A városgondnok elmondása szerint
Sopronba egy kamion mennyiségű
sárga zsák szállítása kettőszázezer
Ft-ba kerül, és márciusig már tíz
szállítmányt elküldtek. Ezért fontos, hogy megtörténjen a lakosság
részéről a PET palackok összetaposása, mert így kisebb helyen
több elfér.
KZ
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Anyakönyvi hírek
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)

SZÜLETÉSEK
Németh Gábor és Hegedüs
Barbara fia Áron, Bogárdi István és Csörgő Marianna lánya
Petra, Göncz Szabolcs és Pintér
Éva lánya Csenge, Gyarmati
Richárd és Kovács Mercédesz
lánya Hanga, Torda György és
Dallos Hajnalka fia György,
Szárnyas Zsolt és Maráz Kinga
lánya Délia, Alasz László és
Bodorkós Mónika fia Botond,
Sarang Péter és Tóth Vivien lánya Noémi Sára.
HÁZASSÁG
Molnár Zsófia Dóra – Szalai Tibor Lajos, Szalay Réka – Imre
Zsolt, Tóth Viktória – Vörös
Máté.
HALÁLOZÁS
Schrantz János, Reményi Gyuláné szül.: Scheer Mária, Horváth Györgyné szül.: Bazsó
Mária Éva, Noszek Antal.
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akcióink

2017.04.05-04.15.

1499
Ft/kg
/kg

999
Ft/kg

Füstölt Főtt
Tarja

Tojás Tálcás

‘M’, 30 db, 33Ft/db
1590 g/tálca, 628,3Ft/kg

csont nélkül v.f.

1099
Ft/kg

1099
Ft/kg
Ft/k

Pick
Füstölt Bőrös
Kötözött Lapocka vf.

Csirkemell Filé
előhűtött
vagy fagyasztott

2017.04.20-04.22.

199
Riska Séf Vaj

2017.04.27-04.29.

199

Ft

Ft

60%, 100 g, 1990Ft/kg

Riska Friss Tej
2,8%, 1 l

99

Ft/cs

Hónapos
Retek

399

Ft/cs

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Piknik
Csomag

* 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

Észlelték a tüzet
Februárban, egyik keddi napon
egy kőszegi személy figyelmen kívül hagyta a tűzgyújtás szabályait.
Késő este hazatért, majd a sötétben
meggyújtotta a kerti hulladékot,
feltételezve, hogy ezzel másoknak
nem okoz problémát. A fényeket
távolból meglátta valaki, aki bejelentést tett az észvetett lángokról.
A tűzoltók kivonultak, gyorsan eloltották a lángokat, de kötelező előírásként felvették a jegyzőkönyvet,
amely alapján megtörtént a hatósági intézkedés is.

Nem a büntetés a cél, hangzott el
március 30-án a Vas megyei katasztrófavédelem beszámolójában
a képviselő-testületi ülésen. A megelőzés érdekében hangsúlyt kapott
a tűzgyújtási tilalom, illetve a kőszegi tűzoltók kiemelten jó munkája.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy
március 3-tól érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom, amelynek egyszerűsített megfogalmazása az, hogy erdőtől 200 méter
távolságon belül nem lehet tüzet
gyújtani. Az elhangzottak szerint a

Égetési tilalomról
Belterületen
Egyéb belterületen száraz kerti és
gazdasági, valamint egyéb szilárd hulladékot kültéri égetéssel
megsemmisíteni tilos május 1. és
szeptember 30. közötti időszakban.
Október 1. és április 30. között
hétfőnként, szélcsendes időben,
a tűzvédelmi szabályok betartása
mellett szabad elégetni. A tiltás elsődleges célja a levegő tisztaságának védelme, amely Kőszeg egyik
kiemelt értéke.
Az alábbiakban megadjuk azon
utcák névsorát, ahol egész évben
érvényes az égetési tilalom:
Ady Endre utca • Auguszt János utca
• Árpád tér • Bajcsy-Zsilinszky utca
• Bem József utca • Bercsényi Mik-

lós utca • Chernel utca • Diáksétány • Diófa utca • Dózsa György
utca • Erdő utca • Faludi Ferenc
utca • Fenyő utca • Forintos Mátyás
utca • Fő tér • Rákóczi és Munkácsy
utcánál lévő tömbbelső • Gyöngyös
utca • Gyöp utca • Győry János utca
• Hegyalja utca • Hunyadi János
utca • Írottkő utca • Jurisics tér •
Kálvária utca • Károly Róbert tér •
Károlyi Mihály utca • Kelcz-Adelfy
utca • Királyvölgyi utca • Kiss János
utca • Kossuth Lajos utca • Liszt
Ferenc utca • Munkácsy Mihály utca
• Park utca • Pék utca • Petőfi
Sándor tér • Posztó utca • Puskapor utca • Rajnis József utca • Rákóczi utca • Rohonci utca • Rómer
Flóris utca • Sánc utca • Sáncárok
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kerti növényzetet nem meggyújtani
kell, hanem komposztálni vagy kivitetni a Hulladékudvarba.
Rába Kálmán arról tett észrevételt,
hogy a Rákóczi úton rendszerint
égetnek műanyagot, a megakadályozására kért javaslatot. Válaszként elhangzott: tetten kell érni,
jegyzőkönyvet kell felvenni, és akkor a hatóság intézkedik.
A testületi ülésen elhangzott, hogy
Vas megyében is kiemelt szerepet
töltenek be a megelőzésben és a
károk elhárításában az önkéntes
tűzoltók. A Hörmann-forrás közelében február 23-án fellobbant tüzet
76 tűzoltó győzte le, ebből 23 fő

volt a hivatásos, és 53 fő Kőszeg,
illetve a környék falvaiból vonult a
káresemény színhelyére. Mindehhez
megfelelő felszerelésekre is szükség
van. Erre a célra az elmúlt évben a
Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
751 678 Ft-ot fordíthatott, míg a
Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 755 574 Ft-ot. A kőszegiek
számára volt egy külön pályázat is
500 ezer Ft összegben, amely a tűzoltószertár típustervének az elkészítését szolgálta. A testületi ülésen
elhangzott a remény és az ígéret is,
hogy egy év múlva elkészül a Liszt
Ferenc utca 30. szám alatt a tűzoltóság új állomáshelye.
KZ

utca • Schneller József utca • Sigray Jakab utca • Szent Imre herceg
utca • Szent Lénárd utca • Sziget
utca • Szűk utca • Táblaház utca •
Táncsics Mihály utca • Temető utca
• Tüskevár utca • Űrhajósok utcája
• Várkör • Városház utca • Velemi
utca • Zrinyi Miklós utca.

ingatlan tulajdoni lapját, amely nem
hiteles másolat is lehet. Az elkészített beadvány postai úton továbbítható, de lehetőség van arra, hogy
a megcímzett borítékot leadják a
kőszegi önkéntes tűzoltóság ügyeletén. A másik lehetőség a Kőszegi
Járási Katasztrófavédelmi megbízottnak történő átadás, amelyre
szerdánként a fogadóórákon (7.30
– 16 óra) van lehetőség a Városgondnokság irodaházában (Kőszeg,
Kossuth L. u. 3.) A beadvány továbbítását az égetés megkezdése előtt
legalább tíz nappal korábban kell
megtenni. Az engedélyt postázza a
hatóság, de kérésre lehetőség van
arra, hogy e-mailban is megküldjék.
A katasztrófavédelem ígéri a gyors
döntést, és az értesítést. Az alábbi
telefonszámon készséggel válaszolnak a kérdésekre. Tel: 94/513-430

Külterületen
A külterületen végzendő tűzgyújtáshoz előzetesen engedélyt kell kérni
a katasztrófavédelemtől. Ehhez egy
nyomtatványt kell kitölteni, amely
a www.vas.katasztrofavedelem.hu
honlapról letölthető, vagy a kőszegi önkéntes tűzoltóság ügyeletén
(Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.)
mindenkor beszerezhető. A kérdőív
beadásához mellékelni kell a háromezer Ft értékű okmánybélyeget,
és az égetés helyszínére vonatkozó

VAÁKT
ROUSHÁ
Á LI ZSA
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VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.

Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

A feltüntetett ár a Rapid Family 1.0 TSI/95LE modell ajánlott fogyasztói ára. Az ajánlat 2017. január 27-től 2017. június 30-ig, de legfeljebb a 200 darabos importőri készlet erejéig érvényes.
A kép illusztráció. ŠKODA Rapid Family kombinált átlagfogyasztása: 4,7l/100km, CO2-kibocsátása: 107 g/km.
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Régi-új dolgozók
KÖ Z É R D E K

Idén januártól a bölcsőde, az óvodák, az iskolák
és a Szociális Gondozási Központ közétkeztetési
feladatait a négy fő – Csörnyi Róbert, Kozó Tamás,
Nagy Bálint és Nagy Dávid – tulajdonában lévő
JustFood Kft. végzi. A korábbi időszakra jellemző,
az ételek minőségére vonatkozó elégedetlenség
megváltozott, a januári testületi ülésen is pozitív
változásról számoltak be a képviselők. A zalaegerszegi cég 2011-ben Szentgotthárdon startolt
a közétkezetés területén, mostanra a kőszegivel
együtt 30 településen 23 konyhát üzemeltetnek.
– Mi helyben vagyunk – fogalmazta meg Csörnyi
Róbert. – Minden áldott nap, akár hétvégén is
bemegyünk a konyhákra, ellenőrizzük a beérkező
nyersanyagokat, a kiadott menüknél a technológiát, az adagok mennyiségét és minőségét. A saját
gyerekeink is az általunk készített ételt fogyasztják.
Hús és zöldség, gyümölcs alapanyagokból a legfrissebbet választjuk. Javarészt helyi, de minden-

Rendelés előtt
Rendelés előtt beszélgettünk dr. Prezmecky
László kutató fogorvossal. Az általi kifejlesztett
műtéti technika eredményeként sikerült a fogágyat helyreállítani olyan meglazult fogak esetén is, amelyek korábban kihúzásra lettek ítélve.
Az implantáció alkalmazása sokrétű. Az idősebb
emberek gyakran viselnek protézist, amely az
áll csontvázának leépülése folytán veszít a stabilitásból. Ezért a páciensnek gondjai lehetnek
étkezés és beszéd közben. Implantátumuk segítségével a meglévő protézisek stabilizálhatóak.
Az implantáció azoknál a pácienseknél is szóba
kerülhet, akik el akarják kerülni a kivehető fogpótlást. Nagyon sokan elkerülhetik a protézist,
vagy anélkül kaphat új hidat a páciens, hogy a
meglévő egészséges fogait le kellene köszörülni.
Dr. Prezmecky László Svájcból hazatérve szakmai
tapasztalatát Kőszegen kamatoztatja a fogászati
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képp a megyén belüli beszállítóktól vásárolunk.
– Mennyit változott a közétkeztetés?
– A korábbi rendszer megítélése nem a mi feladatunk – vette át a szót Kozó Tamás. – A Dr.
Nagy László EGYMI épületében működtetünk
egy korszerű főzőkonyhát, amely az élelmiszerbiztonság szempontjából fontos. Fejlesztettük a
gépparkot, az ételek készítéséhez jó feltételeket
hoztunk létre. Az étlapokat az adott életkorra vonatkozó előírások szerint állítjuk össze, figyelembe vesszük a diákok ízekre vonatkozó igényeit.
Tápláló, egészséges, de egyúttal népszerű menüt
akarunk adni, mert ha a gyerekek nem eszik
meg, akkor az egészséges étel a tányéron marad.
– Átvették a régi dolgozókat?
– Minden teljes munkaidős alkalmazottat felvettünk, aki szeretett volna nálunk tovább dolgozni – folytatta a beszélgetést Nagy Bálint. – Volt,
akivel időközben elváltak az útjaink, a helyükre
új, helyi alkalmazottak érkeztek. Jelenleg 29
fő kőszegi vagy közvetlen környékén élő főállású kollégánk van. Kis cég vagyunk, minden
problémákkal küzdő betegek gyógyítása érdekében. Ezzel a céllal nyitott Kőszegen többszékes
fogászati rendelőt. A kutató orvos felkészültsége,
szakértelme, a rendelők felszereltsége, a felhasznált legmodernebb anyagok jelentik a garanciát.
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 megoldást ajánlanak az Ön
fogainak gyógyítására.

munkatársunkat jól ismerjük, meg tudjuk velük
beszélni az elvárásainkat, ők is elmondják, és
mondják is el a kéréseiket. Alapvető célunk a
nyugodt és motivált munkahely.
– Milyenek a jövőre vonatkozó tervek?
– Hosszú távú szerződést kötöttünk Kőszeg Város Önkormányzatával – vette át a szót Nagy
Dávid. – Legfőbb célunk, hogy józan mértékű,
folyamatos fejlesztések megtételével, közmegelégedésre jól végezzük a munkánkat. Motiváció
számunkra a jó étvággyal elfogyasztott étel.
KZ
A felnőtt ebédmenüt 800 forintért házhoz
szállítja a JustFood Kft. Előző hét csütörtökéig lehet a heti menüt megrendelni a
30/268-2717 telefonszámon. A Dr. Nagy
László EGYMI konyháján (Kőszeg, Kiss J. u.
31.) 11-13 óra között személyesen is átvehető a napi menü 680 forintért. Étlap www.
justfood.hu honlapon.

A siker útján
Kuntner István családi csapatával fából készíti a szemüvegkereteket Kőszegszerdahelyen. Kemény szakmai
kihívás, hogy megfeleljenek a londoni Harrods áruház elvárásainak, ahol
kizárólag exkluzív termékeket forgalmaznak. Okkal lehet bízni abban,
hogy New York után egész Amerikát is
meghódítja az újdonság. A Londonban
székelő Luxemburg nagykövet felesége is ilyen szemüvegkeretet visel.
Kuntner István faipari üzemmérnök 11 évet töltött el Angliában. Így került munkakapcsolatba
Alan Fox-val cégével (Turgon Flooring), ahol
asztalos munkát végzett. Alan két évvel ezelőtt

Fiatal diplomás
Kampits Bence az ELTE végzős jogászhallgatója,
jelenleg az államvizsgájára készül, felsőfokon
beszél két nyelven. A német elsajátítását a Balog iskolában kezdte, bővítésre adott lehetőséget a Tübingeni Egyetemen kapott egyhónapos
képzés, amely Kőszeg és Vaihingen kapcsolata
révén a testvérváros biztosított számára. Bence
elmondása szerint az angol tudását a Jurisich
Miklós Gimnázium két tannyelvű képzésén
szerezte meg, érettségiző diákként felsőfokon
beszélte a nyelvet. Végzős jogászhallgatóként
pályázatot adott be a Szabad Európa Gyakornoki Programra, amelynek eredményeként január
végétől, egy hetet Strasbourgban, négy hetet
Brüsszelben töltött el az Európai Parlament-
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kérdezte tőle: Lehet
fából szemüvegkeretet készíteni?
István
Angliában
dolgozta ki a gyártástechnológiát, az
első keretek is ott
készültek. Majd 2016
juniusában visszatért
a hazájába, Kőszegre,
és munkába állt a faszobrász művészettel
elkötelezett édesapja
műhelyében. Haza
hozott néhány technikai berendezést, és készített, tervezett magának újat is. Apró, ötletes
műveletek sokasága után készül el a szemüvegkeret, a míves munka. Ez a saját tudománya.

Minden egyes, színvilágában is változatos darab
stílusosan illeszkedik a szemhez, az archoz a
hozzá tartozó tokkal együtt. A keretbe egyaránt
elhelyezhető napszemüveg és dioptriás lencse is.
Havonta több száz db is készülhetne, de erre
még nincs meg a személyi háttér, és a műhely
optimális mérete. A fejlesztés jó úton halad, áprilisban az egykori Ruhaipari Zrt. telephelyét is
bekapcsolják a gyártásba. Keresnek ügyes kezű
férfiakat és nőket munkavállalóként. (email: sue.nemeth@hotmail.com honlap: www.
campbellmarsoneyewear.com
Érdemes volt-e világot látni és tapasztalni?
– tettük fel a kérdést a szakembernek, aki feleségével indult el, és együtt is tértek haza. A
mosolygós arc adta meg az igenlő választ, már
a távozáskor bennük élt a hazatérés igénye is.
KZ

ben. Betekintést kapott
Hölvényi György képviselő munkájába, amely
kiemelten foglalkozik a
környezetvédelem, illetve
a vallások közötti párbeszéd kérdésével. Bence
részt vett a különböző
bizottságok ülésein, értekezleteken, és ezekről
információkat
rögzítő
feljegyzéseket készített
a képviselő részére. A kisebb létszámú üléseken
angolul tárgyaltak, ha több nemzet képviselője
vett részt, akkor magyar nyelven hallgatta a beszédeket. Elmondása szerint végzős jogászként
is érdekes volt számára a tapasztalatszerzés

az Európai Parlament életéről.
A kőszegi fiatalember március
elején tért haza, Budapestre,
intenzíven készül az államvizsgára, és változatlanul részt vesz
a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium munkájában. Ennek keretében több egyetemista, vagy
már diplomával rendelkező fiatal
a társadalmi felelősségvállalás
különböző kérdéseivel foglalkozik. Bence számára az már nem
kérdés, hanem döntés, hogy ügyvédi pályáját Budapesten kezdi.
A fővárosban lát több lehetőséget pályája megkezdésére az orvosjelölt társával, de a jövőben
feltétlenül szeretné megtartani a kapcsolatot
szülőföldjével.
Kámán Z
Fotó: szelfi, készült az Európai Parlament épülete előtt.

Kriston Intim Torna® Madarak
Hat madarász, 62 megfigyelt madára női egészségért
faj, közel 100 érdeklődő, több mint
Sok nőnek van problémája intim területen, amely megnehezíti mindennapjaikat.
A vizelettartási nehézség, szervsüllyedések, menstruációs
görcsök, alhasi gyulladások, ciszták, nehéz megfoganás,
aranyeres problémák megelőzésére, megoldására lehetőség a Kriston Intim Torna®..
A testet-lelket megmozgató tréning életre szóló program,
hatékonyságát klinikai vizsgálatok igazolják.
12 órás tanfolyamon bárki
megtanulhatja, akinek működőképes az izomzata.
Bővebb információ:
06-30-828-60-57
E-mail: paloczi69@t-online.hu
Pálóczi Ildikó
KITR tréner

E GYE B E K
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350 megfigyelt példány. Ez a március 25-én az Abért-tónál megtartott
„Megjöttek a madarak!” mérlege. A
tavaszi időszakban a nálunk fészkelő
fajok mellett, a vándorútjukat járó
madárfajok is szem elé kerülnek. Egy
fekete rigó (fotó), egy erdei szürkebegy, egy őszapó és egy zöldike kapott ornitológiai jelölőgyűrűt.
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Osztrák férfi

Hol jobb nőnek lenni?

A Phönix Szociális Helyiség a Liszt
Ferenc utcában várja mindazokat,
akiknek szüksége van különböző
használati tárgyakra, ruhákra, és
ezekért önkéntesen adományoznak
egy keveset. Az egykori buszváró
helyiségében halmozódnak azok
a tárgyak, amelyeket elsődlegesen
Michael Glavanovits hozott ide
Ausztriából. Az osztrák férfi jó szándékkal segíti a Kőszegen és a környék falvaiban élő rászorultakat.
Hét éve hoz hetente kétszer Ausztriából pékárut a hajléktalanok számára, és fél év óta a „Feketekertnél”
lévő szociális otthonba. A szállítást
saját autóján végzi, alkalmanként
kap segítséget osztrák barátoktól a jókora mennyiségű pékáru
szállításához. Időnként Michael
Glavanovits még hasznos tárgyakkal is érkezik Kőszegre, mindezekből
lehet válogatni a szociális helyiségben. Az általa ajándékozott bútorokat a vasútállomás mellett lévő
raktárban tárolják. Egy jó szándékú
magánszemély „szociális összegért”
bérli az épületet a GYSEV-től.
A Liszt Ferenc utcában az adományok újabb adománnyá változnak.
Ebből a pénzből az idei zord téli

A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
szervezésében valósult meg a Nők
a Társadalomban című Erasmus+
projekt, amelyben a partner volt a
Jurisich Miklós Gimnázium, a lengyel Chojna, valamint a török Konya egy-egy diákcsoportja. A nők
saját hazájukban lévő helyzetéről
még lehet fogalmuk a tizenéveseknek, de a lengyel és török helyzetet
nem ismerik.
A programok közül kiemelkedett
a kőszegi projekttalálkozó, ahol
a „Ridikül”-höz hasonlóan két

zés készült, amely egy kutatásnak
is megfelel. Azzal, hogy a férfiak
feladata a pénzkereset, a nőké a
család, sokkal több török értett
egyet, mint magyar vagy lengyel.
Ugyanakkor mindhárom ország fiataljai szerint a férfiaknak is részt
kell venni a házimunkában.
Nagy volt a különbség a gyermekes anyák foglalkoztatása terén.
A török fiatalok szerint a munkahelyek szívesebben foglalkoztatnak gyermekes nőket. A törökök
kivételével a fiatalok zömének az

jurisichos diák interjúvolt meg angolul(!) három hölgyet és Kőszeg
alpolgármesterét arról, hogy miként egyeztették össze családi életüket sikeres munkájukkal, közéleti
tevékenységükkel.
A téma feldolgozásakor bővült a fiatalok látóköre. Érdekes
volt megfigyelni, egy-egy adott
kérdésre milyen választ adtak a
törökök, a magyarok és a lengyelek, vagy miként válaszoltak
a fiúk illetve lányok. Olyan elem-

a véleménye, hogy a tanárok az
értékelésnél különbséget tesznek a
fiúk és lányok között.
Mindez csak pár szelet a fiatalok
által végzett komoly munkából. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy a
projekt jónéhány résztvevőjét ösztönözte a nemzetközi együttműködésben való részvételre.
(A képen: Nagy Marietta, Wagner
Anikó és Claire Strasbaugh az interjúalanyok, Horváth Anikó és
Nagy Anna a riporterek.)

Rádiósok

az időjárás állomás: https://www.
idokep.hu/automata/HA1KYY.
Mindez az idokep.hu oldal üzemeltetőinek a szponzorálásával, az erdészet támogatásával lehetséges. A
klub telepítő, karbantartó, üzemeltető szerepet vállalt magára.
Teszik a dolgukat a városban is, és
bizakodva várják a NEA pályázatok
eredményeit. Az általuk készített
szüreti felvonulás felvétele megtekinthető a neten.
A rádióklubban végzett 2016. évi
munkájáért Cseh Jánosné, Révész
György és Schwahofer András jutalomban részesült. Az utánpótlás
fontos feladatuk. Továbbra is várják
a klub tevékenysége iránt érdeklődőket kedd esténként 18–20 óra
között a Kossuth L. u. 15. alatt.
(Megközelítés a Bersek iskola felől.)
TáF.

Szabóhegy
„A szemetelő ember hogyan élhet az
otthonában?” – ezt a kérdést tették
fel a Szabóhegyért Közösen Egyesület tagjai, amikor március 4-én
elkezdték a Kőszegi-hegységben
összegyűjteni az elszórt hulladékot.
A munkával nem végeztek, ezért
újra megszervezték a tisztogatást.
„Készülünk a tavaszra” felhívás a
szemétgyűjtőknek szólt, de a szeme-

időben ötven család kapott egyegy köbméter ajándék tűzifát,
ebből segítették a gyógyszerek
vásárlását, vasárnaponként, már
negyedik éve 25 – 30 fő hajléktalan fogyaszthat el vendéglőben
egy-egy tál meleg ebédet. Michael
Glavanovits havonta tíz családnak
biztosít élelmiszeradományt.
Az osztrák férfi tanítja a fiatalokat
az ajándékozás örömére. Mindén
év áprilisában Kőszegre jön bérmálkozás előtt álló fiatalokkal,
akik átadják a dobozba csomagolt
ajándékaikat. Idén közel 80 diák
érkezik. Különleges alkalom lesz,
mert Michael Glavanovits ekkor
ünnepeli a 70. születésnapját. Okkal kiérdemli a kőszegi önkéntesek
gratulációját.
KZ
telés ellen, a természet védelme volt
az alapgondolat. A hegylakók néhány vendégtől kaptak segítséget. A
szerpentin mellett húsz zsáknyi lomot
gyűjtöttek össze, a Városgondnokság
„kiszabadította a benőtt vízelvezetőt”. Az erdei tornapálya környékén
tisztább volt az erdő az elmúlt évihez képest. Azért nem takarították az
egyesület tagjai a saját házaik környékét, mert ott rend van, és ahogy
fogalmaztak a „közutakon való közlekedés viszont kritikán aluli”.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A kőszegi MESTER CENTER és STIHL
Szakkereskedés felvételt hirdet

BOLTI ELADÓ, KISGÉPSZERELŐ
és TAKARÍTÓNŐ munkakörbe.
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Érdeklődni: 30/2795233 telefonszámon,
önéletrajzokat az
imre.szabo@mammon2006.t-online.hu
címre várjuk.

A rádióklub tagjai megkezdhetik
a Kendig-csúcson az antennák
felszerelését. A versenyállomáson
már három kamera működik, és
küldi képeit az időkép szerverére.
A közel 180 fokos látószög miatt a
kép széle felé közeledve az egyenes vonalak egyre íveltebbek lesznek, csökken a részletgazdagság. A
fényképezőgép percenként készíti
és küldi a képeket, a fényváltozások miatt előfordulhat sötét vagy
világos kép. Elérhető: https://www.
idokep.hu/webkamera/ha1kyy2
A kameraházba távvezérelhető
fűtést építettek. A régi kamerát az
Írottkő felé fordították, a legrégebbi
pedig továbbra is északkeleti irányból közvetít. Továbbra is működik

STIHL Tavaszi akció a Mester Centerben
A tavaszi munkák idején
keresse fel üzletünket!

Akciós termékek széles választéka
a készlet erejéig.

Cetelem áruhitel

www.cetelem.hu
Helyszíni hitelügyintézés.
Egyes termékekre 0% THM

Stihl benzines
láncfűrészek

Benzines
fűkaszák

MS 170 láncfűrész 69 900 Ft 59 900 Ft
MS 211 láncfűrész 119 900 Ft 99 900 Ft
MS 261 láncfűrész 224 900 Ft 189 900 Ft
Üzletünk megnyItásától kezdve
kis lépésekben óriásit haladtunk
előre a vásárlóink kiszolgálása
érdekében!

FS 55

Új kínálatunk: Szúnyogháló, Fóliák,
Geotextilia, Villamos hosszabbítók

FS 410 C-EM

Gardéna
termékek

94 900 Ft

79 900 Ft

289 900 Ft

260 900 Ft

Műtrágyák,
PÉTISÓ, NPK,
Gyeptrágya
különböző
kiszerelésben

MARHATRÁGYA!

Viking fűnyírók

MB 248

105 900 Ft

89 900 Ft
M 448 TX
benzinmotoros,
fűkosaras

Akkumulátoros gépek
új generációja

Viking LB 540
benzinmotoros
gyepszellőztető
204 900 Ft 184 900 Ft

kisebb és közepes kertekhez

STIHL HSA 45 sövénynyíró 39 900 Ft
STIHL BGA 45 lombfúvó
39 900 Ft
Zár, lakat, vasalat – Kézi és gépi szerszámok!

159 900 Ft

143 900 Ft

Viking

fűnyíró traktor

ió! Csavarok (egész doboz vásárlása esetén) –10%!
c
k
A
9730 Kőszeg, Sörgyár utca 1. (a 87-es út és a Kethelyi utca találkozásánál)

Norton vágókorongok –10%!

ig

15-

05.

+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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Pusztacsó

VIDÉK

Nyertek egymilliót
A megyei újság „Összetartozunk” címmel indított pályázatot a falvak részére, ahol
elsődleges cél volt, hogy a települések a jellemző értékeiket
be tudják mutatni. Ha Pusztacsó, akkor Malacfesztivál. A megyei
lapban megjelent írásban feltették
a kérdést, mit súg a böllér a malac
fülébe? Bizonyára az összefogásról
hangzott el néhány fontos mondat,
amely jellemző a falu lakosságára.
Több településről – Kőszegpaty,
Acsád, Salköveskút, Kőszeg, Szombathely – is kaptak a győzelemhez
szükséges szavazatot. A papíron
és interneten leadott szavazatok
száma (3056) szerint 35 falu ver-

Velem
Március 15-én a Kultúrotthonban
emlékeztek meg a község lakói a
szabadságharc 169. évfordulójáról. Szabó Zoltán alpolgármester
beszélt az ünnep aktualitásáról,
majd a Tarisznyások együttes Dicső
március című verses, zenés előadással köszöntötte az ünnepet a
népes közönség előtt. A megemlékezést az önkormányzat szervezte,
és a Vas megyei Könyvtárellátási

Lukácsháza
Március 18-án hagyományteremtő szándékkal rendezték meg
a Közösségi Házban az első Térségi amatőr színjátszók találkozóját,
ahol hat csoport mutatta be színpadi produkcióját. Részvevők: Gyöngyösfaluból a Szent Márton Kórus,
Kőszegszerdahelyről a Kaméleon
színjátszó csoport (fotó), a Rezi Hagyományőrző Egyesület, a Csepregi
Farkas Sándor Egylet, Lukácsháza
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senyében az egymillió forintos fődíjat Pusztacsó nyerte el. Kollarits
Kornél polgármester ezúton is köszöni mindenki segítségét, Pócza
Zoltán a JVMK igazgatójának aktív
részvételét külön is, és azt a szervezettséget, amelyben megmozdult a
falu lakossága. Jó helye lesz a pénznek, és természetesen a következő
Malacfesztivál (június 16 – 17.)
megtartására fordítják. A fődíjat
március 29-én Kázmér Judit a PLT
Szolgáltató Rendszer támogatta.
1944. december 27-től 1945.
március 19-ig Velemben, a Stirlingvilla kertjében, egy bunkerban
őrizték a Magyar Szent Koronát.
Minden év március 19-én erre emlékeznek a velemiek. A Kultúrotthonban rendezett ünnepségen Szél
Józsefmé polgármester asszony
köszöntője után ifj. Kern István beszélt a Szent Korona kalandos útjáról. Az ünnepséget Kutics Kristóf
zenés műsora színesítette.
nyugdíjas klubjának színjátszó
csoportja, és a Kőszegdoroszlói
színjátszók. Nem volt eredményhirdetés, a produkciókat
Devecsery László rendező és
Gergye Rezső a Vasvári Színi
Egylet vezetője értékelte, és
látta el hasznos tanácsokkal
a résztvevőket. A találkozót jó
hangulatú beszélgetés zárta,
érdemes lesz folytatni.
Március 24 – 26. között
Lukácsháza erdélyi testvértelepülése a Hargita megyei Csíkkozmás delegációja tett
látogatást a településen.
A Szántó László polgármester vezette delegáció
megismerkedett a falu
és a térség látnivalóival.
A program keretében a
SCHOTT Hungary Kftben
gyárlátogatáson
vettek részt. Az ünnepi

ügyvezetője adta át,
az ünnepségen jelent volt Vas megye
három országgyűlési képviselője, Ágh
Péter, Hende Csaba
és V. Németh Zsolt.
Mindhárman
jól
ismerik Pusztacsó
egyedülálló rendezvényét, ezért a helyismeret tudatában gratuláltak a faluvezetőnek.
Építik a ravatalozót
Több mint húsz fő társadalmi
munkás részvételével építették
április 1-én a ravatalozót. A felújítás régóta aktuális volt, csak nem
volt rá pénze az önkormányzatnak.
Most sincs meg a 7,5 millió Ft,
de összefogtak és megoldják. A
Kormánytól adósságkonszolidáció

keretében kaptak 2,95 millió Ftot, a ravatalozó tervezett felújításának anyagköltsége legalább 3,5
millió Ft. A kettő különbözetét az
önkormányzat vállalta, az ingyenes
munkadíjat pedig a falu lakossága,
és a domináns helyi építőipari
vállalkozás dolgozói. Kicserélik a
ravatalozó tetőzetét, előtetőt is
építenek, felújítják a környezetet.
A polgármester szerint az építkezés kezdésének időpontja szóbeszéd útján terjedt, úgy érkeztek a
dolgozók, mint a „virágzáskor a
méhek”. Van még bőven felajánlás
a felújítás befejezéséhez. Az első
napon tízóraira a Bőllérversenyre
készített kolbász maradékát ették
meg, délidőre az asszonyok megfőzték a pörköltet.
A munka sötétedésig tartott.
Kámán Z

Kőszegdoroszló
Tombolán a férfiakat kínálták a Nőnapon a nyerteseknek. Tíz fődíjként tíz
férfit lehetett megnyerni egy-egy táncra. A kicsit irányított sorsolás garantálta a jó hangulatot. A március 11-én megtartott nőnapi köszöntőt az önkormányzat szervezte, az evangélikus egyház gondoskodott az indító műsorról,
amelyben a falu gyermekei előadták a Hófehérke és hét törpe produkciót.
A falu férfiainak köszöntője és kedves, humoros műsora, a „Gedeon bácsi, a
nők bálványa” dallama késő éjszakáig nyújtott közösségi programot.
Locsolóbál. Április 16-án, Húsvétvasárnap 19 órakor tartják a locsoló
bált. Másnap délelőtt a falu 10 éven aluli gyermekei kereshetik meg a
Faluház kertjében a „nyúl hozta csomagokat”. Délután fél háromkor a
nősök és nőtlenek labdarúgó mérkőzésen mérik össze teljesítményüket.

képviselő-testületi ülésén bemutatkoztak Lukácsháza civil szervezetei, Virág János és Szántó László
polgármesterek (fotó) a kapcsolatépítés jövőbeli lehetőségeit fogalmazták meg.
Április 1-én a szőlőhegyi Kilátótól
indult több túra, négy távra 50 km,
32 km, 11 km és 7 km-re lehetett
nevezni.
Április 8-án a Lukácsházi Boszorkányok Egyesülete a Biotájházba

húsvéti kézműves foglalkozásra
invitálta a gyermekes családokat.
Április 9-én a település önkéntesei a falu és a szőlőhegy területén
gyűjtötték össze a mások által eldobált szemetet.
Folytatódik a mesebérlet sorozat a Közösségi házban. Április
4-én a Tarisznyások szórakoztatták az óvoda, és az iskola alsó
tagozatosait. Április 25-én a Mesebolt bábszínház látogat el a Közösségi Házba.
Április 30-án a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete hagyományos májusfa állításra várja
a település lakóit a Közösségi Ház
udvarára.
A Közösségi Ház folyamatosan
várja látogatóit. Keddenként pingpong, gerinctorna, szerdán délelőtt
babaringató, délután nyugdíjas
klub, valamint jóga, csütörtökön
pedig a gyermekeket rocky várja.

Visszatekintő
Bozsok: Február 25-én tartották a
Farsangot, ahol 15 jelmezes gyermek, többek között katica, boszorkány, tűzoltó, bohóc nyitotta meg
a rendezvényt. A felnőttek versenyét a „Fürggyé le!” produkció
nyerte. A babaszappannak és fürdőrózsának beöltözött páros sikert aratott. A helyezetteknek járó tortákat
a Kerekes Üzletház ajánlotta fel. A
gyermekdiszkóban a legkisebbek a
szülőket elkápráztató táncfigurákat
mutattak be. A farsangolók rengeteg

tombolanyereményt vihettek haza,
amelyeket a lakosság, a gazdák, a
vállalkozók ajánlottak fel. Köszönet
illet minden támogatót, a szervezők,
Hodics Andrea és Pirosné Hodics
Edit kiváló munkát végeztek.
Farsang után a fiatalok és az
„örök fiatalok” nem feledkeztek
meg a hölgyekről. Deák Balázs
alpolgármester köszöntötte a lányokat, asszonyokat, Csáji Lajos
„örök ifjú” költőnk saját verse egy
pár könnycseppet is kicsalt. Majd a
férficsapat műsorral kedveskedett a
hölgyeknek. Dalban fejezték ki azon
kérésüket, hogy: „egy jó asszony
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mindent megbocsájt”, a rózsa és a
cserepes virág átadása jelezte a férfiak tiszteletét. A falu legényei öreg
mamáknak öltözve fiatalos táncparódiát adtak elő, kiérdemelték a
tapsvihart. A függöny mögül léptek

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

elő a „bencés papok”, a közönségből
már a látvány nevetőgörcsöt váltott
ki. Forrósodott a hangulat, amikor
ledobták a ruháikat. Köszönet valamennyi szereplőnek, a Kerekes
Cukrászdának, a Frank Borászatnak,
valamint Jakabné Áginak és Berics
Fanninak a sok-sok segítségért.
Megtartottuk a 25. Mátyás Napi
Borversenyt. A 2016. évi termés
nem volt bőséges, ezért lehetett
évjáratos borokkal is nevezni.
Nemcsak bozsoki, hanem hegyaljai
és búcsui gazdák is neveztek boraikkal. Köszönet illeti Csáji Lajos,
Horváth Béla és Adorján Sándor –
elmúlt 25 évben végzett – szervező munkáját. A „termeld és bíráld
magad” szlogen keretében valamennyi gazda pontozott, és ennek
eredményeként alakult ki a minősítés. Az oklevelet Meichl Mátyás és
felesége tervezte és ajánlotta fel. A
verseny zárásaként a finom pörkölt
és a megmaradt borok fogyasztása
tette emlékezetessé az évfordulót.
A küszöbön van Bozsok egyik fő
rendezvénye, a Bozsoki Kalapos
Napok rendezvénysorozat, ami
Pünkösd miatt, korábbi időpontban
kerül megrendezésre. Május 25-én
kezdünk egy kiállítással. Minden
kedves érdeklődőt szeretettel vár a
rendezőség!
Darabos Béla
polgármester

VIDÉK

X X X . É V F O LYA M , 4 . S Z Á M

Óvoda

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

Szeptembertől katolikus óvoda
működik Bozsokon. A 2017/18-as
tanévtől a Brenner János Nevelési
Központ tagintézményeként folytatja több évtizedes tevékenységét
a Bozsoki Óvoda. Április 19-én és
20-án 9.30 órától 11.30 óráig
nyílt napra várják az érdeklődőket.
Május 19-én 14 – 19 óráig a Szülői Munkaközösség hagyományos
gyermeknapi rendezvényére szeretettel várja a családokat a Bozsoki
Kultúrházba!
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KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Köszönjük!

Dance Jam érmei

Nemescsó: Köszönjük a Nemescsói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjainak, hogy március 25én segítettek. Hozzáértésükkel és rátermettségükkel kivágták – a családi ház udvarán lévő –
közel húsz méter magas fenyőfát. Hálás szívvel
köszönjük segítő
hozzáállásukat,
hiszen ezt a veszélyes feladatot
nagy szakértelemmel végezték
el. A fa kivágásán túl az udvar
rendbetételében
is aktív szerepet
vállaltak.
Kísérje áldás további tevékenységüket, hogy mindenhol, ahol szükség lesz az
egyesület segítségére, ugyanilyen felelősségteljes és megnyugtató munkát végezhessenek!
Baráth család

Fellépésekben gazdag időszakon van túl a Dance
Jam tánccsoport. A kőszegi Művészeti szemlén
három kiemelt arany, egy arany és három ezüst
minősítést érdemeltek ki a produkciókkal.
Egy héttel később színpadra léptek a lányok a
Táncpedagógusok Országos Szövetsége által
kiírt, országos rangú táncművészeti fesztiválon. A táncpedagógusok évenkénti szemléjén
a legszínvonalasabb koreográfiákat mutatják
be a hazai táncélet neves művészei előtt. A szigorú zsűrirés után
a nevezők mintegy fele távozott
díj nélkül. A Dance Jam-es lányok
a bemutatott öt produkciója két
harmadik és egy második helyet
kapott az ítészektől. Hanák Rebeka
2. helyezése azért is nagyon értékes, mert első helyezést nem adtak
ki a kategóriájában, így ő bizonyult
a mezőny legjobbjának. A duóként
először szereplő ikerpár Csóka Éva
és Csóka Sára is remek teljesítményt nyújtott, akárcsak a kortárs tánc ifjúsági
kategóriájában induló csapat. Földesiné Németh
Csilla művészeti vezető méltán lehetett elégedett tanítványaival.
Vasárnap a Modern Tánccsoportok Magyarországi Szövetsége tartotta Tavaszi kupáját. A szövetség által rendezett három megmérettetésen kell
összegyűjteni a pontokat, amely alapján jogot
szerezhetnek a júniusban megrendezésre kerülő
nemzetközi versenyen való részvételre. A kőszegi
táncosok mind a hat koreográfiája elérhető közel-

NEMESCSÓ: Szép alkalom volt, amikor a falu legfiatalabb tagja, Fatalin Gréta
Mirjám köszöntötte fel a falu legidősebb

Hastáncosok
lakóját, Sztrókay Gyuláné, Paola nénit 95.
születésnapja (március 18.) alkalmából. Kísérje Isten gazdag áldása mindkettőjüket!

Készülődés
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Gyöngyösfalu: Március 25-én a Szőlőfürt Egyesület első alkalommal rendezte meg a Tavaszköszöntő húsvéti készülődést. A jó idő sok érdeklődőt vonzott, különböző fortélyokkal virágok,
tulipán és filctojások készültek el. Műanyag flakonból az újrahasznosítás jegyében nyuszikosarat
készítettek a Lukácsházi boszik. Papírtojás koszorú, nyuszisputtony készítésben a Szőlőfürt Egyesület tagjai jeleskedtek. Tamásné Geröly Mária
népi iparművész a tojásírás rejtelmeibe avatta be
a piciket és a nagyokat. Fényképeken örökítették
meg az elkészült alkotásokat, közben a jó hangulatban finom kalácsot ehettek a jelenlévők.

Március 19-én a Kőszegi Orientális Táncklub Tavaszköszöntés hastánccal című programot szervezett a Csikar Csárdában.
Jó hangulatú programra hívták meg
a kőszegeiket a „hastáncszezonra”
való felkészülés jegyében. Aster és a
Kőszegi Orientális Táncklub bemutatta
a legújabb koreográfiákat, a meghívott vendégtáncosok, Amaya, Mira,
Lilith és Khadar sokszínű mozgásában
gyönyörködhetett a közönség. A meghirdetett ígéretet betartották, vagyis

Húsvétváró
Kőszegszerdahely: Április 7-én a Böllérverseny 28 fő résztvevője „Rántotthús partin” pihente ki a fáradalmait. Ezúttal volt idejük enni
és inni. Beszélgetéssel, énekszó nélkül töltötték
el az éjszakába nyúló estét.

ségbe került az EurOpen kvalifikáció eléréséhez.
Márciusban még két verseny várt a lányokra.
Az AGORA Művelődési és Sportház művészeti
szemléjének évek óta aktív részese a Dance Jam
tánccsoport. Tíz koreográfiával vettek részt, a
tánckategória szinte összes díját elhozták. A zsűri segítő bírálatából sokat profitáltak a lányok,
amely segíti a még jobb országos eredményeket.
A versenyek sorát a Magyar Látványtánc Sportszövetség kvalifikációs versenye zárta Győrszentivánban. A Dance Jam az 5 – 6. osztályosainak bemutatkozása remekül sikerült, két ezüst

minősítést és egy különdíjat is kaptak a kiemelkedő koreográfiáért. A többi nyolc versenyszám
mindegyike diadalmaskodott saját kategóriájában. A Fekete szív című koreográfiát különdíjjal
jutalmazta a zsűri.
„Fárasztó, és nagyon szép időszakon vagyunk
túl több díjjal és elismeréssel. Büszke vagyok
tanítványaimra! Köszönöm a segítők, a szülők
rengeteg munkáját, mert nélkülük nem tudnák
ilyen sikeresek lenni!” – mondja a csoport művészeti vezetője, Földesiné Németh Csilla.
megtáncoltatták a közönséget. A Kőszegi Orientális Táncklub köszöni a támogatásokat, így
most már biztos, hogy Gosztonyi Kitti részére új
eszközt tudnak vásárolni.

Április 8-án kézműves foglalkozáson Húsvéti
ünnepekre készítették fel a gyerekeket. Húsvétfára mészviaszból öntöttek figurákat, fa korongokra égettek különböző motívumokat. Jagodics
Imréné mutatta meg a tojásfestés tudományát
a fiataloknak. A hangulatos délutáni programot
a Berzsenyi könyvtár támogatta, és az önkormányzat szervezte.

Várszínház 2017
1982 a Kőszegi Várszínház születésének az éve. A legújabb korszak
Kelemen József nevéhez fűződik. Az
idei évad leginkább érdeklődésre
számot tartó komédiáját, „A talizmán” című darabot is ő rendezi. Az
előadás követi a megszokott, nyári
színházi, vidám hangulatú esték
hagyományait. Minden bizonnyal
„együtt tudunk nevetni azon, milyen borzasztóan bánunk embertársainkkal, és azon, amin akár sírhatnánk is. Mert milyen az a világ,
ahol megkülönböztetünk másokat
fajra, nemre, vallásra, és (haj)színre való tekintettel? És milyen az a
világ, ahol ezeket az előítéleteket
csak egy másik, egy még nagyobb
előítélettel, a pénzzel tudunk lesöpörni az asztalról?”
A szereposztásban ismerős nevekkel
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Murlo című előadását. A Duma-

találkozunk: Epres Attila, SarkadiKis János, Némedi Árpád, Sebesi Tamás, Hartai Petra, Lábodi Ádám...
A nyarat június 1-jén Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós kiállítása nyitja.
A változatos műsorfolyam augusztus 2-án a Pesti Barokk című Orlai
produkcióval zárul. Már most érdemes tájékozódni a színház honlapján (http://koszegivarszinhaz.
hu), hiszen több különlegességet is
tartogat az évad.
A saját bemutató mellett megint
itt lesz a Mesebolt Bábszínház „A
kíváncsi kiscsikó”-val, és egy
közös produkcióval (Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni).
Ugyancsak a Kőszegi Várszínházzal közös színrevitellel láthatja a
közönség Gergye Krisztián és Társulata Nyikolaj Koljada: Murlin

színház és a várszínház együttműködéséből a GarázsBanda című
„koncertszínházi” darab született.
Ebben az évadban is megemlékezünk a 17 évig kőszegi színekben
játszó „Friciről”, lesz ABBA és
felcsendül „A muzsika hangja”,
de a komolyabb műfajok is helyet
kaptak. Gogol: Egy őrült naplója Bodó Viktor; Tóthárpád Ferenc:
Vadalma című darab pedig Pápai
László (Soproni Petőfi Színház)
rendezésében látható. Ez utóbbi
nemcsak a szerző személye, hanem
a feldolgozott téma által is kötődik
Kőszeghez. Az elgondolkodtató
félfelolvasó színházi előadás társadalmi problémákat és társkapcsolati feszültséget tár elénk.
A törekvés, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, ezúttal
is érzékelhető. Hogy elégedettek
lehessünk, a Kőszegi Várszínház

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

huszonkilenc nyári estén kínál szórakozást a vár lovagtermében, a Dr.
Nagy László EGYMI nagytermében
és a belső udvaron felállított nagyszínpadon.
***
A helyi szakmai munka elismerése is, hogy a Kőszegi Várszínház
igazgatója – Pócza Zoltán – márciustól a Szabadtéri Színházak
Szövetségének elnöki tisztét is
ellátja. Mint arról az országos
média beszámolt, a „Szabadtéri Színházak Szövetsége Mátyás
Irén, a Zsámbéki Szombatok Művészeti Fesztivál és Gedeon József,
a Gyulai Várszínház igazgatóinak
kezdeményezésére, a legnagyobb
és legrégebben működő szabadtéri színházak alapításával jött létre
1997-ben.” Pócza Zoltán a 2016
novemberében elhunyt Gedeon
József megüresedett elnöki posztját tölti be.

KU LT Ú R A
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Ünnepre készülnek
Javában zajlanak a Kodály Ünnep
előkészületei. Gráf Zsuzsanna, a
Kodály Zoltán kőszegi látogatásának 80. évfordulójára (május 2628.) időzített rendezvények ötletgazdája és főszervezője elmondta,
hogy a felkért kórusok mindegyike
örömmel készül Kőszegre. Az évforduló ismét rámutat városunk
kiemelkedő zenei hagyományaira.
A magyar kórusélet több meghatározó karnagya is Kőszegre látogat, közülük kettő, Gráf Zsuzsanna és Lakner Tamás ezer szállal
kötődik városunkhoz. Mindketten
Liszt Ferenc-díjas művészek. Gráf
Zsuzsanna a budapesti Angelica
Leánykar vezetője Kőszegen született és itt töltötte gyermekkorát,
míg Lakner Tamás a pécsi Bartók

Béla Férfikar karnagya szüleivel
Kőszegszerdahelyen élt és a helyi
általános iskola után a Jurisich
Miklós Gimnáziumban tanult tovább. Május végén hazavárjuk
őket.
A képen Gráf Zsuzsanna és az
Angelica Leánykar az Operaház
erkélyén.

Lángossütő
A lakótelepen működő lángossütő kínálata: lángos különböző feltéttel, töltött lángos,
palancsinta és kürtös kalács.
Telefon: 20 290 5884
Nyitva tartás:
Kedd – Péntek:
6.00–10.00 és 12.00 – 17.30
Szombat: 7.00 – 12.00

Tavaszköszöntő akció!
10 % -os kedvezmény minden metsző- és

ágvágó ollóra,
valamint Leier virágföldre (40 L)!
(Az akció 2017. április 30-ig érvényes!)
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Tavasz, április, vonósok
KU LT Ú R A

Hatásos Vivaldi-darabbal kezdte
tavaszi koncertjét a Kőszegi Vonósok együttese április 1-jén. Sejteni lehetett, hogy ezen az estén a
tréfa nem csak a zenei variációkban jelenik meg. A zenekar egyre
gyakoribb szereplésein sokat tanul
a közönség is. Észrevétlenül mind
többen váltak, válunk a vonós
muzsika kedvelőivé. Egyre többen
vagyunk, akik megtanulták, megtanulják az „értő zenehallgatást és
a koncertterem íratlan szabályait.”
Nemcsak az említett Vivaldi két zenekaros, hegedűszólós concertója,
hanem a megjelenés is hatásos volt,
amikor a KV mellett a vendégek, a
somorjai (Szlovákia) Harmonia
Classica Zenekar is helyet foglalt
a jelentősen megnövelt színpadon.
Hegedűszólót Michal Hudak, szlovák hegedűművész játszotta.
Az áprilisi tréfa ezután teljesedett
ki. Kisebb balesetet „élt túl” a karmester, Scheer Uwe, aki többször is

megbotlott, elesett a hangszeresek
között. Pillanatnyi néma feszült
bizonytalanság következett, mire
kiderült: „Semmi baj”! Csupán jól
megjátszott dirigensi esetlenségről
volt szó. Ismert dallamok keveredtek a Kis éji zene paródiájában.
Megszoktuk, hogy mindig van valamilyen KV-meglepi, no de ilyen?
Esetlen karmester, aki néha „be is
alszik”, aztán hangosan mérgelődik, dalra fakad; zenészek, akik
úgy döntenek, hogy inkább „fogják
a sátorfájukat”, aztán mégis maradnak… Szóval Wolfgang Schröder Eine kleine Lachmusik című
zenés paródiája egy „skandalum”
– lehetett volna, de nem lett. Ellenkezőleg!
A meglepetések tovább folytatódtak. A Kőszegi Tücskök polkája
megerősítette a hálás közönség kialakuló vastapsát, és előkészítette
a „nagyzenekar”, Maple Leaf Rag
(Scott Joplin) című előadását.

Az újabb meglepetésben a barokk
zene keveredett ismert Beatlesdalok motívumaival. Peter Breiner
Beatles go Baroque című műve
alkalmat adott nagyszerű szólisták,
Michal Hudak, Scheer Uwe és Luke
Linton-France szólójátékára is.
Az együttes megmutatta, hogy
még ezt is lehet fokozni. A KV
karmestere – talán még kevesen
tudják, hogy nagyszerű zeneszerző is –, Scheer Uwe személyében, újra megcsillantotta tudását.
Meggyőződhettünk arról, milyen
zseniális zenész. Pablo de Sarasate
Cigánydalok című kompozíciójában
„úgy sírt a művész hegedűje, hogy
megállt a levegő”, vagy éppen pattogott a vonó, pengett a húr, ha
azt kívánta melódia. Nem szabad
megfeledkezni a háttérben muzsikáló zenekarokról sem! Karmester
nélkül is biztos kísérettel alapozták
meg a szólóhegedűs virtuozitását.
Az áprilisi tréfa, mint csattanó,
a búcsúdalban egy Romberdgyermekszimfoniában
csillant
meg. Irónia, önirónia, humorérzék,

eltalált és kevésbé eltalált hangok
és ritmusok… Így vagy úgy, de
elmondhatjuk: városunk két vezetője „a hátán vitte” az előadás
sikerét. Huber László polgármester
úr (műanyag trombita) és Básthy
Béla alpolgármester úr (kereplő),
mint az együttes újdonsült szólistái, megdolgoztak a sikerért (a
képen). Segítőikkel, a többi szólistával (Scheer Noémi, Maurer Ildikó,
Dorner Mária, Miyanaga Kayoko,
Franz Sulzmann) megtapasztalhatták, milyen az, amikor Scheer Uwe
dirigál. (Koncertmester Scheer Bernadett volt.)
A Harmonia Classica (művészeti
vezetője Hegyi Brigitta) és a Kőszegi Vonósok együttműködésének
ötlete egy éve fogalmazódott meg.
A szlovákiai vendégjátékot ősszel
viszonozza a kőszegi zenekar.
(A Kőszegi Vonósokat legközelebb
június 5-én, pünkösdhétfőn, este
hét órakor láthatjuk és hallhatjuk a
lovagteremben.)
Tóthárpád F.

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte a város idős lakóit születésnapjukon:
Balogh Ferencné született Csüllög
Ilona (90 éves), Tóközi Józsefné
született Mars Rozália (93 éves),
Balogh Ferenc (92 éves), Jenkei
Ede (92 éves), Németh Józsefné született Bognár Hermina (92
éves), Kosztra Pálné született Font
Magdolna Rozália (91 éves).

Tajne/Titkok
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Brigovich Lajos tanár, festőművész
(a Kőszeg és Vidéke egykori munkatársa) halálának második évfordulóján jelent meg Tajne/Titkok
címmel az a fotóalbum, amely az
alkotónak a nagyközönség számára
ezideig ismeretlen alkotásait mutatja be. A Croatica Médiaközpont
főszerkesztő-helyettese, a magyarországi horvátok hetilapjának újságírója Horváth Tímea, Lajos bácsi
iránti tisztelete, megbecsülése jeléül
nemcsak ötletgazdája, de motorja
is volt annak a munkának, amely
az alkotóműhelyből a közönség elé
vitte a festményeket. A közel 400

képből 150 került fényképezőgépének optikája elé, melyben az azúr,
a barna és a sárga ezer árnyalata
teszi meghitté számunkra az utcák,
házak, szobrok, templomok, temetők, valamint az ott élők alakját.
Örökség ez, az itt élő horvátság már
csak nyomaiban fellelhető múltja.
Brigovich Lajos festményei, Horváth Tímea fotóin is életre kelnek,
meghittséget, meleget árasztanak,
a magunkénak érezzük azokat.
Horváth Péter, volt horvátzsidányi
kultúrotthon igazgató segítette a
szerkesztőt munkájában. A Croatica Kht. gondozásában megjelent
album bemutatója január 8-án
volt Horvátzsidányban, melyen
megjelent a kiadó képviseletében

Horváth Csaba igazgató is. Dr. Karagics Mihály Horvátország tiszteletbeli konzulja, mint a tanár-festő
személyes jóbarátja méltatta Brigovich Lajos munkásságát az itt
élő horvát nemzetiség számára. A
kiadványt anyagilag a Vas megyei
Horvát Önkormányzat is támogatta,
így az a horvát települések önkormányzataihoz, iskoláiba is eljut
egy-egy példányban. Az ekszkluzív
kiadványból az első példányt Kováts
Anikó, Brigovich Lajos lánya vehette át, aki édesapjára emlékezve
elmondta, hogy Brigovich Lajos bár
sok tervét megvalósította, voltak
még céljai, vágyai. Szerénysége,
alázatossága azonban kevés volt
a megvalósításukhoz. A könyvbe-

mutatót Krizmanich István polgármester vezette, színes műsorral
pedig a „Zsidányi csillagok“ gyermekszakkör mutatkozott be, Kovácsné Pántos Krisztina vezetésével. A
Brigovich Lajos alapította tamburazenekar régi és jelenlegi tagjai gradistyei dalokkal tették még élőbbé
a képkiállítással egybekötött bemutatót. Firtl Mátyás parlamenti képviselő is megtisztelte a mű ünnepélyes
bemutatását. A szerkesztő, Horváth
Tímea tervei közt szerepel a fotóalbum bemutatása több gradistyei
horvát településen, hogy Brigovich
Lajos öröksége eljusson mindazokhoz, akikről szól és akiknek készült a
varázslatos, képbe foglalt múlt.
Huljevné Fülöp Mária

Szövetség a művészetben
Minden korosztály jelen volt március 14-én a vár lovagtermében,
hogy tisztelegjen Németh János
80. születésnapján. A Kőszegi Művészeti Egyesület kiállításának nagyobb részét a tanár úr válogatott
alkotásai tették ki, de tíz egykori
tanítványa is jelen volt műveivel.
(Közülük nyolcan személyesen is
osztoztak a termet betöltő szeretetben.)
Elsőként Pócza Zoltán igazgató úr
köszöntötte az ünnepeltet, méghozzá a Szőlő Jövésnek Könyve
egy lapja – az 1937-es év – másolatával. Abban az esztendőben,
októberben már szüreteltek. A híres könyv arról mesél, hogy ködös,
esős időjárás volt, amelynek nem
örültek a gazdák…, de nem is
olyan messze – Cakóházán – mosolyra nyíltak a tekintetek, és érdeklődéssel csodálkozott a világra
egy új jövevény: Németh János.
Az egyesület elnöke, dr. Lőrincz
Zoltán, a KME alapító tagját – mint
a kőszegi közélet ismert alakját –
egy Juhász Gyula idézettel üdvözölte: „Hiszem, hogy a művészet tiszta
vallás, / Melynek nemes, hódító
kultuszában / Szövetséget köt minden érező szív.”

Énekelni jó!
„Aki zenével indul az életbe –
mondta Kodály –, bearanyozza
minden későbbi tevékenységét.”
Vannak, akik azon fáradoznak,
hogy másoknak is jusson az örömből. A Kőszegi Egyházi Énekkar
azért dolgozik, hogy bearanyozza
azokat a vasárnapokat és ünnepnapokat, amikor felcsendülnek dalaik.
A féltízes miséken és az egyházi
ünnepeken kívül is egyre többször
„mutatják meg” magukat. Ahhoz
már hozzászoktunk, hogy Nagypéntek, Virágvasárnap és Pünkösd
alkalmával újabb és újabb művek
hangzanak el a karzaton, de felléptek például a júniusi Farkas Ferenc
– Takács Jenő Fesztiválon, a Székely-könyvbemutatón és a Karitász
jótékonysági hangversenyén is.
Karnagyuk, dr. Csabáné Király Erzsébet mindig újabb kihívások elé
állítja a kórust, de a kiforrott elő-
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köszöntők sorát Gerhard Krutzler a
KME magyar alelnöke zárta.
Németh János művészi palettáján rendkívül sokféle technika
és megjelenési forma szerepel a
könyvillusztrációtól az olajképekig.
És ne feledjük, 1991-től ő rajzolja
a szőlőhajtásokat a híres „kőszegi
könyvbe”. Elismerések, kiállítások
kísérték és kísérik munkásságát.
Máig vezeti a róla nevezetes rajzszakkört. Életének gazdagságát óriási mértékben növeli az a munka,
lelkesedés, kitartás és hit, amellyel
számos fiatalt elindított a pályán.
Születésnapi kiállításán alkotása-
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ikkal gazdagították a kiemelkedő
esztétikai élményt a tanítványok:
Dr. Gálig Zoltán, Jánossy Péter,
Kamper Lajos, Lakatos Ferenc,
Mester István, Németh Márta, Regős Simon Betti, Temesi Zoltán,
Trifusz Péter és Vértes Ildikó.
Az ünneplést követően további gratulációknak örvendhetett Németh
János, miközben a kivetítőn – Németh Iván felvételeivel – életének
egy-egy pillanatát jelenítették meg.
Kedves Tanár úr, a Kőszeg és Vidéke
munkatársai nevében is, még sok
termékeny évet kívánok!
Tóthárpád F.

KU LT Ú R A
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Ennek a láthatatlan szövetségnek
is tanúi lehettünk. A nagyszámú
közönség tapssal adott nyomatékot a hallottaknak, a közreműködő
Kőszegi Vonósok pedig zenéjükkel
segítették a közös éneket: „Boldog
születésnapot!”
Huber László polgármester úr is
üdvözölte a művészt. Részletesen
ismertette életútját, pályájának jelentős állomásait. „Áldás és szerencse, hogy van nekünk” – mondta.
Nem feledkezett meg arról sem,
hogy megemlítse a tanár úr biztos támaszát, kedves feleségét. A
család nevében az ünnepelt egyik
unokája, Morvay Flóra Bősze Éva
versével lepte meg nagyapját. A
adás örömmel tölti el az énekeseket is. Énekük nagyszerű hátterét
Bazsó Cecília orgonajátéka színesíti, aki a hangversenyek állandó
szereplője önálló előadásaival is.
Nem titok: a csoport hasonló gondokkal küzd, mint más kórusok.
Nagy szükség volna új hangokra, olyan dalosokra, akik szívesen
énekelnek latin nyelvű műveket is.
Különösen az urak táborát kellene
erősíteni! Szeretettel várják a csatlakozni vágyókat. Repertoárjukon a
könnyebb népénekek mellett nagylélegzetű művek is szerepelnek.
Szabó János-, Schubert-, Kodály-,
Bárdos- és Halmos-szerzeményeket egyaránt énekelnek.
Mint minden művészeti csoportnál
az egyházi kórusban sem szól az
élet kizárólag csak a szakmai munkáról. Névnapok, farsang, nőnap…
mind alkalmat adnak a beszélgetésre a tervezésre, és arra, hogy
elmondhassák: Énekelni jó!
TáF.

Gipszkarton és tartozékok, OSB, Vasanyag,
Horganyzott esőcsatorna.
Ytong 5 cm-es 395 Ft/db, 7,5 cm-es 440 Ft/db, 10 cm-es 500 Ft/db
Magyar cement 3700,- Ft/Q, Szlovák cement 3430,- Ft/Q.
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Ismerkedés egykor és ma
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Az év kezdetétől több alkalommal
beszélgettem hölgyekkel, amikor a
tudósítás adott témájáról elkalandozva előkerültek az emberi kapcsolatok, a nők és férfiak közötti
ismerkedési szokások. Egymást jól
ismerő idős asszonyok boldogan
beszéltek arról, hogyan udvaroltak
egykoron a fiúk. A város utcáin rótt
séták előtt az erdőszélen, kertben
virágot szedtek a kedves lány részére. A mai kor ismerkedését az
internet uralja, mondta az elvált,
természetes szépségű, gyermekes
anyuka. Örülne annak a korszaknak,
amikor a szerelmesek közötti postai
úton történt levélváltás heteket vett
igénybe. A facebookon percek alatt
lezajlik minden, aztán kifulladásig
ismétlődik a társkeresés. Szerinte
nemcsak mondják, hanem igaz is,
hogy az ember társas lény, szeret
boldogságban, kiegyensúlyozott,
békés kapcsolatban élni, olyan társat keres magának, akire számíthat
jóban, rosszban. Neki eddig mindez
csak rövid időre sikerült.
Udvarlás egykoron
Az 1940-es években a lányok és a
fiúk külön iskolába jártak – emlékeztek vissza a korosodó asszonyok.
A fiúk vasárnap délutánonként célzottan mentek a zárdatemplomba
litániákra, ahonnan hosszú sétával
kísérték haza a kiválasztott lányokat csoportban vagy kettesben. Az
iskolák rendeztek ismerkedést célzó
bálokat, ahova a lányokat mindig
elkísérte az anyuka is. Tőle kellett
felkérni táncra, majd udvariasan
visszakísérni, és lehetett újabb próbát tenni. Akinek legtöbbször sikerült, annak jutott a hazakísérés megtiszteltetése. Legkésőbb éjfél előtt a
mamával hármasban indulhattak
hazafelé. A „szabad világot” jelen-
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tette a vasárnaponkénti korzózás,
amikor a fiúk és a lányok felügyelet nélkül sétálhattak a forgalomtól
lezárt területen, a Szentháromságszobortól a zárdatemplomig. Marci
– vászonból készült – fehér nadrágja a távolból is felvillant. Közben
a mai Ibrahim előtt a fúvószenekar
játszott népes közönség előtt. Ahogy
az egykori lányoktól elhangzott, a
boldogság percei voltak ezek. Az is,
amikor baráti, családi társaságban
ették az üres kenyeret a Sziklaforrás szikláján kettesben üldögélve. A
lányok és a fiúk baráti társaságokon
keresztül ismerkedtek, ideális volt,
amikor a barátnőnek volt idősebb
fiútestvére. Nyáron fürödhettek a
Gyöngyös-patakban egyrészes fürdőruhában. „Szép volt” – mondták
a hölgyek. Egyikük traumaként élte
át, amikor igaz barátját, későbbi
férjét, a 18 éves Lacit elvitte a fekete autó. Fél év múlva kapta meg
ismerősökön keresztül, a papírra írt
„élek” üzenetet. Az ebből merített
remény visszahozta a korábban
mindig vidám Lacit, akiből éveken
át zárkózott ember lett. A kettőjük
közötti szerelem, a kitartás a „nagyharangig” megmaradt.
Ismerkedés a világhálón
Egy vendéglő teraszán beszélgettünk Piroskával, aki kiválasztotta
nyilatkozóként a nevét. Ha a Kedves
Olvasó a szavain keresztül felismeri
a hölgyet, akkor az biztosan tévedés.
Piroska élete, tapasztalata – szerinte – tartalmaz általánosságokat,
amelyek megtörténtek másokkal
is. A volt férje az új telefon, majd
a tízezres számlák után egy pillanat
alatt bejelentette, hogy vége, Piroska iránt már nem érez vonzalmat.
A munkahelyükön már mindenki
tudta, hogy a férj rendszerint ol-

dalra lép, de az asszonynak senki
nem szólt erről. Piroska mostanra
már érzelmileg talpra állt, ezt kellett
tennie a nála maradt gyermek(ek)
miatt. A férj ismételt megjelenése
csak annyit jelent majd számára,
mint „amikor eldől egy szék”.
Piroska dolgozik, rendszerint találkozik „farkasokkal”, akik az elvált,
egyedül élő hölgyeket „prédának
tekintik”. „Állj, itt már nincs tovább”
visszautasítást azzal fejezi ki, hogy
„gyermekes anyuka vagyok”. A
„vadászok” több korosztályból érkeznek. Az ifjak csak próbálkoznak
ismeretséget kötni, a harmincon
túliak már felkészültek, előtte tájékozódtak, és bevezetésként igénybe
veszik a hölgy munkahelye által
biztosított szolgáltatást, nem virágot
adnak, hanem beszélgetés közben
közös italozást ajánlanak fel. Az idősebbek megfontoltak, az érzelmek
nélküli családi kapcsolatot külső,
titkosított hölggyel akarják színesíteni. Piroska szerint a pénz a férfiak életében fontos szerepet játszik,
gyorsan elfelejtik a párjukkal töltött
első éveket, amikor csak egy lángos
jutott kettőjüknek, de az nagyon finom volt. Hitük szerint, ha drágább
autóból szállnak ki, sokkal értékesebbek lesznek. Van is vevő a pénz
ösztönözte szerelemre. Az egykori
szépet mindig lehet egy újabb szépre cserélni, az alig elkészült nagy
házat eladni a válás miatt. Aztán a
szomszédoknak, rokonoknak jön a
meglepetés, hiszen igazi szép párt
alkottak a fiatalok. Egyik történet
szerint a férj Ausztriába indult hos�szabb időre dolgozni, majd ehelyett

az egyik közeli szállodában töltötte
el a napjait. Megtörtént olyan is,
hogy a gyermekek okosították ki
az anyukát azzal, hogy közszemlére
tették az okos telefonban lévő rejtelmeket.
Piroska nem bántja a férfiakat, csak
keresi, talán meg is találta egy közös
sportolás közben azt az egyet, de a
bizalma nem határtalan, mert elvették tőle. A kezdetektől utálta a netes
társkeresést, az ismeretlenben való
bolyongást. Az interneten gyakran
felugrik valamelyik randivonal, a
fényt biztosan nem nyújtó „reménysugár”. Többnyire hölgyek fényképei
sorakoznak, és indulhat a „csinos
vagy kezdetű” csevegés és vadászat.
„De hol itt az egyenjogúság?” – kérdezte tőlem Piroska. A lányok járnak sminkeshez, fodrászhoz, hogy
szépek legyenek, találjanak partnert
maguk mellé, vagy újra és tovább
vonzalmat tudjanak ébreszteni. Az
egymás melletti őrjítő együttélésnek sincs semmi értelme – állapította meg a beszélgető partnerem.
Miért kell megtudnia egy húszéves
lánynak, amikor otthonról elindul a
saját életútjára, hogy a szülei csak
az ő kedvéért éltek otthon együtt,
a valós társukat már máshol találták meg. Miért kell az embereknek
megvárni azt, amíg egymás mellett
idegenekké válnak. Miért kell éjjel-nappal a vagyont gyarapítani,
egymással csak keveset és ritkán
beszélni?
Piroska szerint a kérdésekre mindenkinek saját magának és mindjárt
az elején kell megadni a választ.
Kámán Zoltán

TÁRSKERESÉS: Mosolygós napokat kívánok a Hölgyeknek! Magamnak, hogy megtaláljam én is a jólelkű asszonyt. 165cm/68
éves sikeres vállalkozó vagyok. Ha Ön is szeretne egy barátot,
egy társat egy életvidám férfi személyében, akkor kérem, írjon
nekem levelet „Kőszeg és Vidéke – sok kirándulás” jeligére, és
küldje el a következő címre. Jurisics-vár Művelődési Központ,
9730 Kőszeg, Rajnis utca 9.
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Križni put na brigu Kalvarije u Kisegu

Zadrovich pri ljetošnjem susretu. Od Koljnofa do
Frakanave su se na put krenuli neki autobusom,
neki na privatnimi auti, kako i mjesni vjerniki
iz Kisega i bližnje okolice da se najdu kod prve
štacije 26. marca otpodne u tri ura. U jako lipom
protulićnom vrimenu,
na brežuljkastom šetališću od štacije do
štacije je vodio već od
sto vjernikov velečasni dr. Ante Kolić. Kamenske štacije (djela
umjetnika Ludwiga
Shöne -ja iz 1763.
ljeta), u čudesnom
prirodnom
okviru
nudile su odmor za
premišljavanje o muki
Jezuševoj. Na ovom
vjerskom putovanju

A nagyböjti időszak bűnbánatának, megtisztulásának része a Keresztút, melyet Kőszegen március 26-án tartottak meg a Gradiscei
horvátok a Kálvária-hegyre tartó kaptatón
elhelyezett kőstációknál dr. Ante Kolić tisztelendő vezetésével és a peresznyei székhelyű
÷Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye” szervezésében.

Marija Fülöp Huljev

Deutscher Rezitationswettbewerb
2017. március 3-án rendezték Mosonmagyaróváron a német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny regionális fordulóját. Hat megye és a főváros legjobbjai találkoztak és mérték
össze tudásukat.
A Béri Balog Iskolából a megyei fordulón továbbjutott három tanuló vett részt a megmérettetésen: Polyák Mercédesz 2. a (1. kategória),
Berzsenyi Laura 8.a és Unger Liza 8.a (4.
kategória). Mercédesz a tőle ismert bátorsággal
és határozottsággal adta elő verseit. Laura és

KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj
organizira ov kršćanski susret u Kisegu na
brigu Kalvarije. Ovako je obnovljen negdašnji, vjerski susret naših praocev na ovom
mjestu”- rekla je organizatorica dr. Bernatta

jačene i molitvene pokore pratile su ljude. Kod
svake štacije važgane sviće bile su želje i prošnje
i riči zahvalnosti za sadašnje „križonositelje”: za
betežnike, za majke, za dicu, za poginule ljude
u boju i revolucija,za prvopričesnike, za bermanike, za vojnike i policiste, za biškupe, farnike,
vjeroučitelje i za papu Franju, za krize i nerazumivanje, za sve kršćane ki moraju živiti gladni i
moraju ostaviti svoju zemlju. Na vrhu briga pred
crikvom Kalvarije skupnom molitvom je završeno ovo vjersko duševno pripravljenje na najveći
kršćanski svetak na Vazam.

Liza pedig már a rutinos versenyzők közé számítanak, hiszen alig volt olyan év általános iskolás tanulmányaik alatt, hogy ne jutottak volna
el a regionális fordulóba, ahol aztán a németet
szinte anyanyelvként beszélő tanulók között
már nem volt egyszerű a feladatuk. Az idei év
sikere viszont azt bizonyítja, hogy az akaratnak
és a szorgalomnak előbb vagy utóbb megérik
a gyümölcse. Polyák Mercédesz a X. lett (az
első 8 jutott tovább az országosra), míg Unger
Liza IV. helyezést ért el kategóriájában. Liza

az utolsó fordulón, a májusi országos budapesti
versenyen mérheti össze tudását az ország német nemzetiségi iskoláinak legjobb vers-és prózamondóival.
Eddigi kimagasló eredményeikhez gratulálunk,
az országos versenyen is szorítunk neki!
Felkészítő tanárok: Horváthné Erdős Szilvia,
Ambrusné Kluk Andrea
Im Namen der Deutschen Selbstverwaltung
wünsche ich Ihnen eine ruhige Fastenzeit
und gesegnete Ostern!
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEG I NÉM ETEK

U korizmenoj dobi med vjerskimi običaji i Hrvati čuvaju Križni put. ÷Od 2015. ljeta Zbirka
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MÁRCIUS 13-tól már Kőszegről is

4. járat (Kőszeg - Horvátzsidány - Peresznye - Répcevis - Zsira - Und - Sopronhorpács - Völcsej - Sopronkövesd Autoliv)

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Az idén 25 éves Autoliv Kft. a vállalatcsoport legnagyobb európai, biztonsági
öveket gyártó részlege, mely Sopronkövesden jelenleg 2600 főt foglalkoztat,
és újabb álláslehetőséget kínál a következő munkakörbe:

BIZTONSÁGI ÖV ÖSSZESZERELŐ
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének jó munkakörülmények
között, 3 műszakos munkarendben dolgozni.

Jelentkezés:
hétfőtől péntekig
8 és 16 óra között

Telefon:
+36 30/268 6172
+36 99/536 852

Tesztírás minden kedden 6.15-kor.

A MUNKÁBA JÁRÁST
INGYENES AUTOLIV BUSZJÁRATOKKAL BIZTOSÍTJUK.
DE - 06

DU - 14

ABCD

É - 22

MEGÁLLÓHELY

DE - 06

DU - 14

ABCD

É - 22

4:49

12:49

16:49

20:49

Kőszeg, Kulacs vendéglő

7:11

15:11

19:11

23:11

4:50

12:50

16:50

20:50

Kőszeg, Várkör 98

7:10

15:10

19:10

23:10

4:51

12:51

16:51

20:51

Kőszeg, Szent Lénárd utca

7:09

15:09

19:09

23:09

5:01

13:01

17:01

21:01

Horvátzsidány, aut. vt.

6:59

14:59

18:59

22:59

5:06

13:06

17:06

21:06

Peresznye, aut. vt.

6:54

14:54

18:54

22:54

5:11

13:11

17:11

21:11

Répcevis, aut. vt.

6:49

14:49

18:49

22:49

5:14

13:14

17:14

21:14

Zsira, aut. vt.

6:46

14:46

18:46

22:46

5:15

13:15

17:15

21:15

Zsira, szoc. o.

6:45

14:45

18:45

22:45

5:16

13:16

17:16

21:16

Zsira, Fő u. 52.

6:44

14:44

18:44

22:44

5:20

13:20

17:20

21:20

Und, szib.

6:40

14:40

18:40

22:40

5:26

13:26

17:26

21:26

Sopronhorpács, Fő u. 69.

6:34

14:34

18:34

22:34

5:27

13:27

17:27

21:27

Sopronhorpács,
egyházasfalusi elágazás

6:33

14:33

18:33

22:33

5:30

13:30

17:30

21:30

Völcsej, Fő u. 107.

6:30

14:30

18:30

22:30

5:31

13:31

17:31

21:31

Völcsej, templom

6:29

14:29

18:29

22:29

5:32

13:32

17:32

21:32

Völcsej, Fő u. 179.

6:28

14:28

18:28

22:28

5:45

13:45

17:45

21:45

Autoliv

6:15

14:15

18:15

22:15

A VILÁG LEGNAGYOBB GÉPJÁRMŰ UTASVÉDELMI
BERENDEZÉSEKET FEJLESZTŐ ÉS GYÁRTÓ,
STOCKHOLMI SZÉKHELYŰ CÉGCSOPORTJA AZ AUTOLIV
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Kálvária-templom
Nagyböjtben, keddi és pénteki
napokon 8.30 órakor a Kálváriatemplomban tartottak szentmisét.
A fotó március 31-én készült, a
kicsi templom ekkor is megtelt hívekkel. Nagyszombaton nyitva lesz
a templom 13 – 17 óráig csendes
és közösségi imára. Kőszegen hagyomány, hogy a nagyböjt utolsó
napjaiban néhány órát eltöltenek
a hívek a Kálvária-templomban. A
mellette lévő Szent Donát-kápolnát
1715-ben építették. A jezsuita szerzetesek által vezetett építkezés után
a templomot 1734-ben szentelték
fel. A városban még többen élnek
azok közül, akik 1947–1948-ban
részt vettek a gyújtogatás után kiégett templom újjáépítésében.

Dr. Székely László
apátplébános így ír
A tragédiáról a feljegyzéseiből összeállított könyvében.
(Kőszegi krónika,
1938–1952)
1947. október 19.
Szörnyűséges katasztrófa! A Kálvária-templom égése.
Éjfél előtt öt perccel
riasztottak fel álmomból azzal
a hírrel, hogy tovább harapódzó
tüzet vettek észre azon a tájon.
… Mintegy százan álltunk, tipródtunk ott a tűz hevétől felpattant
ajtók előtt és bámultunk a tűzre.

… Oltásról egyenlőre szó sem lehetett. Még megközelíteni sem lehetett az ajtókat. … A lángtengerben égett minden, ami éghetett. A
főoltár szobrai eleinte kivillantak
a lángokból, amíg össze nem
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rogytak. … A szentély fülkéiben
lévő barokk szobrok legutoljára
fogtak lángot, amelyben elégtek.
… A tűzoltók gyalog jöttek fel a
hegy aljáról. Első dolguk volt,
hogy a homlokzati szobrokat, feszületeket biztosabb helyre tették.
… Reggelre győzedelmeskedtek a
megvadult elemek felett.
1947. november 12. A Kávária
ügye! Amennyi bánatot okozott
a leégése, szinte annyi örömöt
hoz az építése. Annyi lelkes támogatás, készség, összefogás és
eredmény! A cserepesek egymást
közt kiosztották a munkát, nem
nyolcóráztak, hanem szerényen
dolgoztak, szinte az ebédjükről
is megfeledkezve. A fuvarosok
hordták a fövényet, meszet, téglát,
deszkát. Iskolás gyerekek viszik a
téglát, zsindelyt az első stációtól. …

HI T É LE T
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Jagodics Tamás (1947 – 2017) Evangélikusok hírei
1947. december 23-án született
Velemben. 40 évnyi vendéglátós
szakmában szerette meg a szőlő- és
a borkultúrát, 1998-ban a családi
termőföldön kezdte el kedvtelésből
kiépíteni saját pincegazdaságát. Később, 2008-ban duplájára növelte
a termőterületét, bízva a lendületes
fejlődésben. 2017. március 30-án
abbamaradt a lendülete, itt hagyta
élete emlékeit, családját, barátait.
Több – az Európai Borlovagrend,

Vas megyei Vendéglátósok, Kőszegi
Borbarátok Egyesülete – szervezetben végzett aktív tevékenységet.
Példaértékű a borgazdasága, amely
számtalan sikert ért el, mindezt a
családja viszi tovább. Kőszegen oly
híressé vált Blauburger szőlőt ő
népszerűsítette először a környéken.
Munkájával beírta nevét a kőszegi
borászat történetébe.
Búcsúzunk Tőled Tamás!
A kőszegi borászok

13 személy 210 ezer Ft-ot adományozott márciusban a Jézus Szíve
Plébániatemplom tetőfelújítására. Isten fizesse meg az adakozóknak! A
tetőfelújítás kiemelt feladat, mert a beázások miatt a felújított belső festés,
vakolat potyog. A felmérés után derült ki, milyen óriási (kb. 200 millió Ft)
összegre van szükség a tető felújításához. Elkészült a költségvetés és a dokumentáció, amely beadásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.

Interaktív keresztút. A templomban elhelyezett interaktív keresztút
végigjárása segíti az ünnepre hangolódást a nagyheti gyülekezeti alkalmak előtt a kőszegi evangélikus
gyülekezetben.
Húsvét hajnali istentisztelet.
Április 16-án 5.30-tól húsvét hajnali istentiszteletet tartanak az
evangélikus templomban, mely
után közös húsvéti reggeli lesz a
gyülekezeti házban.
Konfirmációi ünnep. Április 23án Húsvét utáni első vasárnap
lesz a konfirmáció az evangélikus
gyülekezetben. Az ünnepi istentisztelet 10 órakor kezdődik a
templomban.

A megszületendő gyermekekért
A tisztiorvosi szolgálat adatai szerint
2015-ben a terhesség megszakítását 28 fő kőszegi lakos kérte. Indokként mindegyikük súlyos – anyagi,
párkapcsolati, egészségügyi – válsághelyzetre hivatkozott. A terhesség-megszakítást kérő kőszegi
lakosok többsége a 20 – 29 éves
korosztályhoz tartozott, nem volt
közöttük 15 év alatti. A kérelmezők
közel 18 %-a az első terhességét
szakíttatta meg, többségének már

volt egy gyermeke. A kérelmezők
10%-a úgy döntött úgy az orvosi beavatkozás előtt, hogy mégis
vállalják gyermeküket.
Március 25-én és 26-án templomokban elmondott fogadalomtétel
alapján 9 fő vállalt lelki adoptálást
egy-egy veszélyben lévő magzatért. Vállalták, hogy március 27től kilenc hónapon át minden nap
imádkoznak egy megfogant magzatért, azért, hogy a szülők által

abortuszra ítélt gyermek megszülethessen, majd szeretetben, törvényes családi körülmények között
nevelkedhessen. A lelki adoptálás
elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádsággal. Az ígéretet tevők nemcsak
a magzat életéért imádkoznak, hanem a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányba történő fejlődéséért is.
KZ

Evangélikus Országos Hittanverseny. Az idei hittanverseny egyházmegyei fordulóján a négy korosztályból két nemescsói és két kőszegi
hittanos csapat jutott tovább az országos döntőbe. Ők képviselik a Vasi
Evangélikus Egyházmegyét május
6-án a budapesti döntőben.

Eredmények
A 23. „József Attila Mese-, Vers- és
Novellaíró Pályázat” eredményhirdetése április 7-én volt Szombathelyen. Az irodalmi versengésre
több mint 600 pályamunka érkezett, szép számban a határon
túli magyarlakta területek iskoláiból is. A felső tagozatos novella
kategóriában Hóbor Eszter, az
Árpád-házi Szent Margit Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium
8. osztályos tanulója 1. díjat érdemelt ki „A lány, aki megtalálta
Jézust” c. írásával.
Ugyancsak Kőszeg hírnevét öregbítette a tehetséges Papp Julianna,
a Jurisich Miklós Gimnázium 10.
osztályos tanulója, aki „A kicsi óriás” c. meséjével 3. helyezést ért el!
Mindkét mű bekerült a Muzsikál
az erdő című frissen megjelent
antológiába. Gratulálunk!
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Kristóf Ágotáról és Attiláról
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Székesfehérvárott élő nyugdíjas
könyvtáros-pedagógus vagyok. Régebben már olvastam Kristóf Ágota
könyvét, A nagy füzet-et, de csak
nemrég tudtam meg, hogy Trilógia
lett belőle. 2011-ben jelent meg,
két évvel az első részből készült
film bemutatása előtt. S ugyancsak
a közelmúltban értesültem – szinte
véletlenül – arról, hogy Ágota öccse,
Kristóf Attila is író, újságíró lett, sokkal korábban, mint a nővére. Rövid
írásom célja, hogy újra a testvérekre
irányítsam a lap olvasóinak figyelmét, olvasásra (újraolvasásra) ajánljam műveiket.
Kristóf Ágotának eddig öt könyve jelent meg magyarul. Ágotáról talán a
két legfontosabb írás: Mórocz Zsolt:
Nyelv és Száműzetés. K. város trilógiája (Vasi Szemle 2011. http://
www.vasiszemle.hu/2011/01/
morocz.htm) és Czetter Ibolya: Kristóf Ágota. Szombathely, Szülőföld
Kiadó, 2016. 95 l. (Híres szombathelyi nők)
Kristóf Attiláról e lapban Kiss János
írt nekrológot, ez most is olvasható
a KéV netes változatában. (http://
www.koszeg.hu/pictures/koszeg/
kev/kev_20150616_31.pdf) Neki
az újságírói, szerkesztői munkája
közben 28 könyve jelent meg, talán a fele bűnügyi regény. S tudjuk,
hogy a testvérpár a helyi temetőben
nyugossza örök álmát.
Olvasásra azért is ajánlom most
négy könyvüket, mert különös öszszecsengést találtam közöttük.
Nézzük pontosabban. A nagy füzet franciául 1986-ban jelent meg,
magyarul 1989-ben. A két további
rész, azaz A bizonyíték 1988-ban, s
A harmadik hazugság 1991-ben.
Ezek magyarul együtt az előzménynyel 2011-ben, Trilógia címmel.
Négy irodalmár beszélgetése olvasható róla, (http://beszelo.c3.hu/
cikkek/agota-kristof-trilogia-cimu-

konyverol), s ők szerintem méltánytalanul csökkentik a 2-3. rész
értékét. Attila egyik könyve pedig,
az Odüsszeusz körbejár című,
1987-ben jelent meg. S ha valaki
nem tudná, hogy ki a szerző, még
Ágota könyvének is hihetné. Vagy
fordítva, a Trilógia második-harmadik részét írhatta volna Attila. Hogy
miért? Azért, mert az Odüsszeusz
körbejár-nak ugyancsak Kőszeg a
helyszíne. Egy 1948-as (talán tényleg megtörtént) gyilkosság szálait
bogozza a szerző, úgy, hogy a két
szálon futó történetben egyúttal
a saját felnőtt létét is szembesíti a
gyerekkori, családi emlékeivel. A
regényben Ágnest Zsuzsannának
nevezi, aki szintén Neuchatel-ben
él. Ráadásul a Trilógia második-harmadik részét hasonló írói megoldások jellemzik, mint ezt a bűnügyinek
álcázott, de filozofikus regényt. A
gyilkosság-motívum, a párhuzamos
szerkesztés, az önreflexió, a késleltetés és elbizonytalanítás, ezek mind
jellemzőek mindhárom műre. Hogyan történhetett ez? Hatottak egymásra, ismerték egymás kéziratait,
írói terveit?
A mai kőszegiek számára további szellemi kalandot jelenthet az
Odüsszeusz körbejár-ban szereplő
helyszínek és személyek azonosítása. Kristóf Attila szabadon bánik
ezekkel, néha segít azonosítani (pl.
a Hűs-forrás vagy a Fekete-kert
névvel), néha nem. A Siegmundházaspárt, a svájci származású Florence-t (ő a gyilkosság áldozata) a
téglagyár tulajdonosává teszi meg.
A négy könyvet együtt olvasva tehát
nemcsak a 20. század közepének,
második felének egy sajátos családtörténetével találkozhatunk, hanem
közvetve bepillanthatunk e kedves,
határ menti kisváros korabeli világába is.
Polák István
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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

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

MECHANIKAI SPECIALISTA

rugalmas munkarendben
középfokú végzettséggel: pl.: lakatos, autószerelő, gépszerelő,
mezőgazdasági gépszerelő és 3-5 év szakmai tapasztalattal

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

4 műszakos munkarendben (mechanikus)
középfokú végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő, gépszerelő,
mezőgazdasági gépszerelő) és 2-3 év szakmai 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:

Meghívó
Az Újvárosi Óvoda nevelőtestülete
szeretettel várja a leendő kis óvodásait, és minden érdeklődő szülőt
2017. április 25-én 9.30-kor kezdődő nyílt délelőttjére. Vendégeink
a délelőtt folyamán betekintést

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

SCHOTT Hungary Kft.
nyerhetnek az óvoda mindennapi
életébe, megismerkedhetnek a leendő kiscsoportos óvónénikkel.
Várunk minden kedves érdeklődőt:
Óvodavezető

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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Március 14 – 25. között 33 sportoló és 18 kísérő, felkészítő indult el a
Speciális Olimpia Téli Világjátékokra
Ausztriába. Velük együtt utazott 7
kőszegi sportoló és 4 edző, akik a
Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Club
tagjai. A részvételüket Kőszeg önkormányzata is támogatta. A küldöttség Kőszegről indult, két napot
Karintiaban töltöttek el. Ezt követően szétvált a csapat, a hófutók
Ramsauba, köztük a két kőszegi versenyző és edzőjük, a síelők
Schladmingba, a korcsolyázók és a
padlóhokisok, melyből öten kőszegiek, valamint edzőik Grazba utaztak.
A megnyitó ünnepség előtt lezajlottak a divizionáló mérkőzések, ahol a
magyar csapat remekül szerepelt. A
spanyolok, ciprusiak és Nigéria, Mexikó legyőzése mellett Kanada ellen
becsúszott egy vereség, de így is a
legerősebb divízióba kerültek.

Látványos volt, de szakadt az eső
a Schladmingban tartott megnyitó ünnepségen. A hófutók kezdték
a versenyt, ahol két kőszegi, Vigh
Barbara és Kurucz Tamás hozták
az érmeket. Tamás egy aranyérmet,
egy ezüstöt, valamint egy negyedik helyet, Barbara kettő ezüst,
valamint egy bronzérmet szerzett.
A Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport
Club játékosaira építő magyar
padlóhokiválogatott a legerősebb
csapatokat felvonultató I. divízióba került, ahol 29 gárda alkotta
a teljes mezőnyt. A csapat a csoportmeccseken Costa Rica, Jamaica
és Kanada mellett csoportelsőként
végzett. Az elődöntőkben Jamaica
ellen folytatták a küzdelmet, ahol
5-3-ra diadalmaskodtak. Ezen a
napon a helyszínre látogatott 50
kőszegi gyermek és felnőtt alkotta
szurkolótábor. A döntőben a ma-

IISKO
FJÚ SÁ
LÁGK

Ismét aranyérem

gyar csapat 5-3 arányban bizonyult jobbnak Kanadával szemben,
és megnyerte a tornát. Válogatottunk 1997, 2005, 2009, 2013
után ötödik alkalommal szerzett
aranyérmet a Speciális Téli Világjátékokon. A záróünnepség, melyen
részt vett Arnold Schwarzenegger,

a grazi futballstadionban zajlott.
A képen balról jobbra: Pintér István, Gerencsér Gábor, Wimmer
László, Vigh Barbara, Zelenák Szabolcs, Barabásné Győrvári Adrienn,
Böcskei Lajos, Horváth Miklós,
Németh István, Zelenák Balázs és
Kurucz Tamás.

Felvidéki kalandok
A Bersek József Általános Iskola két
hetedikes osztálya felvidéki kiránduláson vett részt március végén
a Határtalanul program keretében.
Sok szép magyarok által lakott
helyre sikerült eljutnunk. Megható percek értek bennünket Igló
Fő terén, ahol megtudtuk, hogy a
kőszegi Jézus Szíve Plébániatemp-

lom harangját a helyi harangöntő
műhelyében készítették a mesterek. Többek között emlékezetes
élményként marad meg bennünk
Szepesszombat, amelynek belvárosa szinte Kőszeg hasonmása. Köszönjük Kiss János idegenvezetőnknek a felejthetetlen három napot.
7.a-b. osztályok és osztályfőnökeik

Digitális TV csatornák.
Szupergyors internet elérés.

60 éves találkozó –1957
A kőszegi fiúiskolában az 1956-57-es tanévben végzett VIII. a. osztály – osztályfőnöke Hidegh Lajos nyugdíjas iskolaigazgató – április
29-én szombaton délelőtt 11 órakor tartja találkozóját a Strucc Szálló
Éttermében. Minden diáktársunkat szeretettel hívunk és várunk!
Az 1957. június 12-én ballagott VIII. a. osztály névsora:
Bercsényi András (München), Dr. Blazovich László (Szeged), Bognár
László (), Bokor Lajos (), Borsos Gyula (), Dabóczi János (),
Dóra László (Kőszeg), Ecker István (Kőszeg), Geröly Ernő (Kőszeg),
Gyöngy Márton (Százhalombatta), Dr. Háfenscher István (Sopron),
Karádi Péter (Kőszeg), Kirsch Attila (Szeged), Krampol György (Pécs),
Kunfalvi Zoltán (), Lamp Tivadar (Kőszeg), Majoros Zoltán (), Palkó
Jenő (Budapest), Pászner László (Kőszeg), Reymeyer Lajos (Kőszeg),
Schäffer Gusztáv (Szombathely), Scheer Ferenc (Budapest), Seregélyes
Attila (Bécsújhely), Serlegi Ernő (Kőszeg), Szövényi István (Budapest),
Várszegi Imre (), Dr. Weigl Miklós (Szombathely), Zacsik Edvin ()
Szeretettel hívjuk és várjuk az 1957-ben végzett VIII.b. osztály öregdiákjait is. Osztályfőnökük: Szövényi Frigyesné (Piroska néni).
Egy diáktárs

Köss most új szerződést,
vagy módosítsd meglévő előﬁzetésed
2017. április 10. és 23. között és akár

3 HÓNAPIG DÍJMENTESEN
veheted igénybe a választott csomagajánlatunkat!

A három havi díjmentesség a következő csomagajánlatokra vonatkozik: Little, Middle, Grand.
A kéthavi díjmentesség a Jumbo csomagajánlatra vonatkozik.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű! További részletekről, feltételekről és a 4. hónaptól (Jumbo csomag esetében 3. hónaptól) érvényes akciós
árakról érdeklődjön a 1231-es zöldszámon vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon.

Ügyfélszolgálat: Kőszeg, Rohonci utca 40.
Nyitva: Hétfő: 8.00 - 12.00 Kedd, szerda: 12.00 - 17.00
Csütörtök: 12.00 - 18.00 Péntek: 8.00 - 12.00

Kérd kényelmes, díjmentes és kötelezettségmentes
visszahívásunkat a www.pr.hu/visszahivas oldalon!
Infovonal: 1231

e-mail: ugyfelszolgalat@prtelecom.hu

www.pr.hu
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Programajánló
I R Á NYT Ű

Április 11. 10.00 és 13.30 Jurisics vár – Soltis Színház: Hantocska
Gyerekszínházi bérlet
Április 13. 10.00 Szakvezetett séta a Chernel-kertben
Április 16. 17.00 Dr. Nagy L. EGYMI díszterem – Esterházy Trió
hangversenye (Sebestyén Ernő hegedű, Mérei Tamás
cselló, Bognár Ferenc zongora)
Április 17. 18.00 Cáki Zenélő Udvar – Bozsoki Zenei Fesztivál
kvartettjének koncertje
Április 18. 10.00 Szakvezetett madárodú-ellenőrzés a Chernelkertben
Április 19. 18.00 Jurisics vár lovagterem – Csillagom, Eszter
amatőr színházi előadás (holocaust)
Április 30. – Május 1. Fő tér – II. Kézműves-Sör-Majális
Május 5-6. Miénk itt a rét! Játékos vetélkedő Madarak és Fák
Napja alkalmából a kőszegi Alsó-réten (pénteken óvodák, iskolák, szombaton családok, baráti társaságok számára)
Május 6. Jurisics vár lovagterem – Zeneiskola Alapítványi
koncert
Május 11. 17.00 Jurisics vár – Közösség hete – Kőszegi Forrás
konferencia
Május 11. 9.00 – 17.00 Jurisics vár – Városi Véradás
Május 16. Jurisics vár – Gyerekszínházi bérlet – Tarisznyások
Együttes

Költészet Napja

Április 13.
(csütörtök)
Április 20.
(csütörtök)
Április 21.
(péntek)
Április 22.
(szombat)

Április 24.
(hétfő)

A kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) a Magyar Költészet Napján két programot szervez.
Nagy versmondás – Szondi „800” apródja – a kőszegi középiskolák
tanulóinak közreműködésével április 11-én, kedden 13.00 órakor kezdődik a Diáksétányon. A versmondást vezényli Jordán Tamás Kossuth-díjas
színművész, színházigazgató. Köszöntőt mond Básthy Béla, Kőszeg alpolgármestere. A bevezetőt dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész mondja.
Széllel szembe – poénok és poémák – Jordán Tamás egyszemélyes
édes-bús előadása április 11-én, kedden 16.30 órakor a Jurisics vár lovagtermében. A belépés díjtalan.
Támogató: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház

Mesekönyv
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Kíl, a kiscsikó, cirkuszban látta meg a napvilágot. Miután egy baleset következtében
elszabadultak a ketrecekben őrzött
állatok, ő ijedten az erdőbe menekült. A félénk lovacska új barátokra
talált. „Kajla” – ez a név ragadt rá,
mert mindig ifjonti csacskasággal
vetette bele magát a játékba.
Tóthárpád Ferenc legújabb mesekönyvének főszereplője egy lovacska. Leendő barátai, egy kisfiú
és egy kislány, elhatározzák, hogy
„megszelídítik”. (A mese a kőszegi
hegyek hangulatát idéző helyszíne-

ken játszódik.) A Szülőföld Kiadó
gondozásában megjelent tetszetős
könyv Pernyész Dóra csodás illusztrációival várja olvasóit.
A mesekönyv nagyobb könyváruházakban és az interneten kapható.

Április 28.
(péntek)

Április 29.
(szombat)

16.00 Jurisics vár – „20 éves a Natúrpark” – jubileumi
kiállítás megnyitója
14.00 Dr. Nagy László EGYMI Díszterme – Szent
György-napi Énekkari Találkozó a Bersek Iskola rendezésében
16.00 Zwinger, 17.00 Jurisics vár – II. Kőszegi Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé megnyitója
10.00 Zwinger IX. Szőlő és Klíma Konferencia
10.00 – 18.00 Jurisics vár – Tavaszköszöntő
kézműves foglalkozások, népzene, néptánc, kőszegi borok kóstolója
11.00 óra – Hotel Írottkő – II. Kőszegi Nemzetközi
Képzőművészeti Biennálé megnyitója
18.00 Jurisics vár – Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara Tavaszi Hangversenye
Szőlő Jövésnek Könyve Ünnepség
8.00 temető – Koszorúzás Bechtold István és Szövényi
István díszpolgárok és Szövényi Ernő sírjánál
8.30 Chernel utcai városfal – kőszegi blauburger szőlőoltvány ültetése
9.00 Európa Ház – Polgármesteri fogadás
9.45 Borok Háza – Zenés menet a város utcáin a Borok
Házától a Jurisics térre
10.15 Jurisics tér – A szőlőhajtások bemutatása a
polgármesternek
A szőlőhajtások megáldása a Városháza előtt
11.00 Jurisics-vár – Szőlőhajtások bejegyzése a Szőlő Jövésnek Könyvébe és a Vas megyei és Nemzetközi Borverseny eredményhirdetése
9.00 Jurisics vár „20 éves a Natúrpark” – ünnepi közgyűlés és konferencia
14.00 Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont – XV. Bechtold István Megyei Természetismereti Verseny a Bersek Iskola szervezésében
Jurisics vár – Országos natúrpark vetélkedő döntője
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András Világkép című
könyvének bemutatója lesz április
22-én, szombaton 16 órakor a Városi Könyvtárban, ahol a szerzővel
Murai András kommunikációkutató
beszélget. A közismert médiaszemélyiség legújabb, hónapok óta a
könyv-sikerlisták élén álló munkájáról Kőszegen személyes találkozás
során beszél majd, s amellett, hogy
megosztja velünk élményeit, lehetőség lesz dedikálásra is.
Kepes András az általános iskola
első nyolc osztályát három földrészen kilenc iskolában végezte. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott magyar-esztétika
szakon, doktori fokozatát a Színház
és Filmművészeti Egyetemen szerezte. Igényes televíziós műsorokkal vált országosan ismertté, mint a
Stúdió, Apropó, Desszert, Világfalu,
Különös történetek. Írt könyvet Polgár Judit sakkvilágbajnokról (Matt
a férfiaknak), a magyar történelem
több évtizedét átölelő családregényt (Tövispuszta).
A Világkép az emberi kultúra sokszínűségéről szól, s Kepes humorral,
könnyed, magával ragadó stílussal,
– ahogy ő írja – egyfajta GPSként segít eligazodni az olvasónak
zűrzavaros világunkban. A könyvet olvasva olyan érzésünk támad,
mintha együtt járnánk a szerzővel
a földrészeket Japántól Mongólián
át az Amazonasig. Történetei szórakoztatva vezetnek be a miénktől
lényegesen eltérő kultúrákba - csak

Kepes

néhány példa kedvcsinálónak.Megtudhatjuk, hogyan lett Kepes András
egy 3 éves indián kislány keresztapja az Andokban. Miért illik Japánban
jó állapotban lévő tiszta zokniban
járni? Milyen rituálé közepette zajlik
különböző kultúráknál a hajvágás?
Milyen szertartás kíséri a házasságkötést egy dél-amerikai indián faluban, a Kárpátokban, és az
ortodox zsidó hagyomány szerint?
Miért tabu az arab világban a szex,
és Tokió utcáin hogyan csajoznak a
fiúk? Hogyan „tépett be” a szerző
egy perui sziklabarlangban, tüzet
körbejárva, csörgő hangra San Pedro-kaktusz zseléjétől?
Ilyen mennyiségű kultúrával való
érintkezéstől akár „kulturális sokkot” is kaphattunk volna – Kepes
András azonban a kultúrák elfogadására, a „másik” megértésére
tanít könyvével.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, minden érdeklődőt várunk!
Németh Brigitta, könyvtáros

A költészet napja alkalmából kiírt „12 legszebb magyar vers” szövegtárgy-készítő pályázatra 38 fő nevezett 26 alkotással. Díjazottak: Általános
iskolások: I. Hóbor Eszter (Árpád-házi, 8.b) - Weöres Sándor: Valse triste;
II. Bauer Viktória és Frank Teodóra (Árpád-házi, 7.a) – Nagy László: Ki
viszi át a szerelmet (Variációk egy témára); III. Palatkás Anna (Árpád-házi,
8.a) – Radnóti Miklós: Levél a hitveshez; Különdíj: Bruckner Olivér, Fodor Tamás, Gyarmati Írisz, Luxl Sára és Serlegi Réka (Árpád-házi, 8.a)
– Petőfi Sándor: Szeptember végén. Középiskolások: I. Palatkás Márton
(Árpád-házi, 10.a) – Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség; II. Szendrő
Sára (Árpád-házi, 10.a) – Ady Endre:Kocsi-út az éjszakában; III. Molnár
Dóra (JMG, 10.a) – Ady Endre:Kocsi-út az éjszakában; Különdíj1.: Vincze
Natália (Árpád-házi, 10.a) – Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség; Különdíj2.: Rajnai Berta (Árpád-házi, 10.a) – Babits Mihály: Esti kérdés.
Felnőttek: Különdíj1.: Mecsekfalvi Istvánné – Nagy László: Ki viszi át
a szerelmet; Különdíj2.: Plechl Ildikó – Vörösmarty Mihály: A vén cigány
A beérkezett alkotásokból rendezett kiállítás a felnőttrészlegben tekinthető meg június 3-ig. Ugyanitt látható Korényi Lászlónénak, a könyvtári
kézimunka-kör tagjának gobelin kiállítása május 15-ig.
RENDEZVÉNY:
Április 22. (szombat) 16.00 óra: Beszélgetés és dedikálás Kepes Andrással. Beszélgetőtárs Murai András, kommunikációkutató.
Április 26. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Április 27. (csütörtök) 17.00 óra: Olvasókör. Téma: Fekete Istvántól A
koppányi aga testamentuma.
Május 4. (csütörtök): Csider Sándor zenés irodalmi estje
Május 5. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör.
Május 8. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézimunka-kör (a 2. emeleten)

I R Á NYT Ű

Kepes András Kőszegen Könyvtári hírek
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Labdarúgás: Megkezdett pontgyűjtés

SPO RT

Eredmény: 21. forduló: Horváth-Gravitáció TKSE II.-Kőszegi SE 5:3 (7,5:4,5,
2446:2361), Pesti 408, Horváth 366, Németh 413, Sárközi Z. 355, Polgár
424, Kozmor 395, 22. forduló: Kőszegi SE-Thermalpark Szentgotthárd VSE
II. 2:6 (4,5:7,5, 2494:2504), Pesti 404, Horváth 442, Polgár 385, Sárközi Z.
425, Kovács 397, Kozmor 441. (Vastagítva a pontszerzők.)

Asztalitenisz: Vezetés megerősítve
Az őszi szezon végére a kiesés szele is meglegyintette a KFC-t. A téli felkészülés során, ennek megfelelően igyekeztek megerősíteni a csapatot. Az
eddigi eredmények alapján úgy tűnik, sikerrel jártak. A veszélyes helyről
menekülésben elengedhetetlen volt, hogy a tabellát záró Uraiujfalu ellen mindhárom pontot itthon tartsák. Az ellenfél többször is megpróbált
visszajönni a meccsbe, de a kőszegiek visszaverték a próbálkozásokat.
Szentgotthárdon inkább a Kiswire tűnt esélyesebbnek, de Prána második
félidőben 6 perc alatt eldöntötte a meccset. A 20. fordulóban Vépet fogadta a Kőszegi FC. Az ellenfél behúzódott a saját térfelére. Az első félidőben
a KFC helyzetig sem jutott, veszély az ellenfél alkalomszerű ellentámadásaiban volt. A kőszegi fölény a második félidőben fokozódott, jöttek a
helyzetek is, csak a gól hiányzott. Nem sokkal a lefújás előtt meghűlt a vér
a hazai szurkolókban, de a vépi tizenegyest Táncsics kapufára hárította. A
kék-sárgák így is csalódottan vonultak az öltözőbe. Április nyitányán Rumban vendégszerepelt a Kőszeg. Bár inkább a házigazdák irányították a
játékot, a 26. percben már 2:0-ra vezetett a KFC. A Rum hamar szépített.
A lefújásig bővelkedett izgalmakban a mérkőzés, de szerencsére maradt
az állás. A kőszegi győzelemhez kapusbravúrok és szerencse is kellett, de
a három ponttal feljött a 11. helyre a csapat. A veszély nem múlt el, de a
tabella állásából önbizalmat meríthetnek a játékosok. A tavasszal öt mérkőzésen egy híján annyi pontot gyűjtöttek, mint az egész őszi sorozatban.
Eredmény: 18. forduló: Kőszegi FC-Uraiujfalu SE 5:2 (1:1) gólok: Szolyák (3),
Keresztényi,Varga, 19. forduló Kiswire Szentgotthárd VSE-Kőszegi FC 0:2 (0:0)
gólok: Prán (2), 20. forduló: Kőszegi FC-Vép VSE 0:0 (0:0), Rum KSC-Kőszegi
FC 1:2 (1:2), gólok Prán, Varga.

A kőszegfalviak a szezonnyitó perenyei vereség után Acsádon is mindhárom pontot otthagyták. Slankovits ezúttal is bizonyította, hogy öreg csatár
nem vén csatár. A 38 éves játékos a bajnokság során 16-odszor köszönt
be, vezetve ezzel a házi góllövőlistát. Hazai pályán visszatért a csapat őszi
eredményessége: Vassurányt és Pornóapátit is magabiztosan intézték el.
Utóbbiak kapuját öt góllal terhelték meg. A Kőszegi FC-től igazolt Janó
megtalálta a góllövő cipőjét: négy mérkőzésen ötször talált az ellenfél
kapujába. A bajnokságban Oszkó és Bucsu kissé elhúzott, de a dobogó
eléréséért továbbra is harcban áll a kőszegfalvi gárda.
Eredmény: 18. forduló: Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE 4:2 (2:0) gólok:
Janó, Slankovits, 19. forduló: Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 3:0 1:0), gólok:
Janó (2), Pukler, 20. forduló: Kőszegfalvi SE-Pornóapáti FC 5:0 (4:0) gólok:
Ódor, Janó, Nagy, Kiss, Kelemen.

Teke: Megtört a lendület
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vereségsorozat. Sajnos nem így történt. Egy 338-as pálya megpecsételte
a csapat sorsát. A többi pályán nem volt 7 fánál nagyobb különbség. A fájó
vereséggel az Uraiujfalu beérte a Kőszeget. Igaz, egy mérkőzéssel előrébb
tartanak, de a néhány hete biztosnak tűnő előny gyorsan elolvadt.

Megtört a lendülete a megyei bajnokságot vezető kőszegi tekecsapatnak.
A hosszú ideje veretlen gárda egymásután háromszor is vereséget szenvedett. A 20. fordulóban legyőzött Horváth TK a 21-dikben, hazai pályán
visszavágott. Két 370 alatti fával nehéz lett volna megszerezni a 2 többletpontot. A szentgotthárdiak elleni, közel 2500 pont jó teljesítmény, de 10
fa így is hiányzott. A felállás sem volt sikeres, Horváth 442 fával, Sárközi
425-tel is egyéni pont nélkül maradt, miközben Pesti 404-gyel begyűjtötte a maga partiját. A játékosok bíztak benn, hogy Szőce ellen megtörik a

Újabb négy mérkőzést vívott meg sikerrel a Kőszegi SE asztalitenisz
csapata a megyei bajnokságban. Valamennyin sikerrel jártak, így a
tabellán betöltött vezető helyüket megerősítették, stabilan őrzik. A
kőszegieknek, több csapattól eltérően, nincs elmaradt mérkőzése. Mivel
az üldözők közül több is közel hasonló játékerőt képvisel, várható, hogy
lesznek körbeverések. A négy győztes meccs azért is fontos, mert a KSE így
elkerülheti ezeket a veszélyes partikat.
Kemestaródfán a minimális győzelemhez a párosok sikere mellett Ihász
remek formája is kellett. (Öt 3:2-es mérkőzésből négyet a kőszegiek
nyertek.) A Szentgotthárd elleni papírforma győzelem után Egervölgyön
a vártnál könnyebben, a SzoESE ellen a reméltnél nehezebben, de sikerült
begyűjteniük a győzelemért járó pontokat.
Eredmény: Kemestaródfa-Kőszegi SE 8:10, győzelmek: Ihász-Karádi és AggTerplán páros illetve Ihász 3 gy/4, Karádi 2 gy/4, Terplán 2 gy/4, Agg 1gy/4,
Kőszegi SE-Szentgotthárd 16:2, győzelmek: Ihász-Karádi páros és Ihász 4
gy/4, Karádi 4 gy/4, Terplán 4 gy/4, Molnár 2 gy/2, Szabó 1 gy/2, EgervölgyKőszegi SE 5:13, győzelmek SzoESE-Kőszegi SE 7:11, győzelmek: MarkovitsTerplán páros és Ihász 3 gy/4,Terplán 3 gy/4, Markovits 2 gy/4, Karádi 2 gy/4,

Kosárlabda: Vereség az alsóházban (is)
A kőszegi kosárlabdacsapat a 6. helyen zárta a megyei bajnokság (Szombathely Város-Városkörnyék Bajnoksága) alapszakaszát az osztály „B” csoportjában. Az együttesnek csak fellángolásai voltak. Csapatként és egyénileg is hullámzó teljesítményt nyújtottak. A folytatásban, az „alsóházban”
az „A” csoport 5-8. helyezettjével
vívnak oda-vissza körmérkőzést.
Ezután alakul ki a végső sorrend.
Az alsóházi rájátszás első mérkőzésén az előző évek mumusát a
Szembeszélt fogadták. Az átok nem
tört meg. Kiegyenlített mezőnyjáték
mellett minden negyedet a vendégek nyertek. A harmadik negyed
végére jelentősre nőtt a különbség.
Nem sikerült megoldani az ellenfél
27-esének a semlegesítését. Szekér
Márton 31 pontig, közte 7 tripláig
jutott. A második meccsen a 201617-es bajnokságban új csapatként
induló Vép játékosai nem voltak
ismeretlenek a kőszegieknek: más
csapatokban már találkoztak velük korábban. Az újonc a meglehetősen
rossz állagú pályán sok hibával, de lendületes, fiatalos, sokmozgásos játékkal rukkolt ki, aminek a KSE nem találta az ellenszerét. A különbség
hamar 10 pont fölé nőtt, s a felzárkózásra az ellenfél nem adott esélyt. A
vépiek kis létszámú szurkoló gárdája a megyei bajnokságban szokatlan
hangerővel is kitartással buzdította övéit.
Eredmény: Kőszegi SE-Szembeszél 50:71 (12:14, 9:14, 13:24, 16:19), Vépi
Kosárlabda Csapat-Kőszegi SE 66:38 (21:10, 18:10, 16:12, 11:6).
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Diáksport

19-en mérlegeltek 91 kg-ban, Hámori Ádám
súlycsoportjában a romániai Brailában rendezett U 22-es Európa-bajnokságon. A kőszegi
ökölvívó az első körben erőnyerő volt, a nyolc
közé jutásért egyhangú pontozással verte ír ellenfelét. A negyeddöntőben az örmények ifjúsági olimpiai és világbajnoki bronzérmese várt rá.
Hámori a második menet közepéig irányította a
meccset. Akkor egy kellemetlen mélyütés, melyért intették is ellenfelét, megzavarta. Az utolsó
menetet bármelyik félnek odaítélhették. A kőkemény küzdelem után a bírák döntetlenre adták a
meccset. Továbbjutóként viszont meg kellett jelölniük valamelyik fiút. A döntnökök az örmény
ökölvívót juttatták tovább. Hámori vereség nélkül az ötödik helyen zárt.

Folytatódott a hagyomány. A Balog iskola a
városi DSB és a megyei DSE támogatásával
megrendezte az általános iskolások megyei terematlétikai bajnokságát. Az előző évek létszámnövekedése után idén kevesebb iskola küldte el
versenyzőit, különösen a magasugró mezőnyök
voltak foghíjasak. A Balog és a Bersek iskola
mellett az egyházasrádóci Kossuth iskola is nagy
létszámmal nevezett, s a körmendi iskolák is sok
versenyszámban álltak rajthoz. A résztvevők így
is jó színvonalas versenyeket vívtak. Kiemelkedő
eredménynek és kélezett küzdelemnek egyaránt
tapsolhattak az érdeklődő társak, rokonok, szurkolók. A házigazda Balog iskola 14, a Bersek
5, Egyházasrádóc 4 aranyérmet nyert. Egy-egy
győzelemnek örülhetett a Csepreg, a körmendi
Olcsai, a szombathelyi Zrínyi és a Derkovits. A
felsősök pontversenyét a Balog iskola nyerte
224 ponttal Egyházasrádóc (107 pont) és a
Bersek (77 pont) előtt. A legjobb versenyzőknek
járó különdíjat Rádl Botond (Bersek iskola) és
Bigner Petra (Balog iskola) kapták. Rádl nyakába két aranyérmet akasztottak, Bigner egy arany
és egy ezüstéremmel gazdagodott.

Hámori EB ötödik

IX. Szalacska Kupa

Erős nemzetközi mezőny gyűlt össze Nagyberkiben a IX. Szalacska Kupán. Négy ország 112
versenyzője lépett szorítóba. A kőszegi Fitt-boxot Buza Rafael és Rómeó valamint Radics Béla
képviselte. Buza Rómeó (serdülő 44,5 kg) jó
boksszal, szoros vereséget szenvedett. Radics
Béla (junior 80 kg) egy súlycsoporttal feljebb
indult. Remek teljesítménnyel jutott döntőbe, de
ott nem tudott mit kezdeni 20 cm-rel magasabb
ellenfelével. Buza Rafael mindkét ellenfelét kiváló öklözéssel győzte le. Első tornagyőzelmét
aratta.

Megyei terematlétika Kőszegen

Eredmények: arany Luif Dorina (Fitt-Box
Bük, junior 60 kg), Lakotár Hanna (Fitt-Box
Kőszeg, j 52) Hámori Luca (Fitt-Box Kőszeg,
j 60), Ambrus Viktória (Fitt-Box Bük, j 66 kg),
ezüst Pesti Gabriella (Fitt-Box Kőszeg, j 57).

senytávja 500 méterrel, a fiuké egy kilométerrel
lett hosszabb.) A kőszegiek büszkék lehetnek
eredményeikre: hat csapat vívta ki az országos
döntőn indulás jogát, 12-en egyéniben is jogosultságot szereztek. Érdekesség: az ötödik korcsoportos lányok egyéni érmesei valamennyien
kőszegiek, igaz Hütter Lili már a szombathelyi
Bolyai gimnáziumnak szállította az aranyérmet. Az országos döntőt április 11-én Gödöllőn
rendezik.
A kőszegi iskolák továbbjutói: (csapat 1-2.
hely, egyéni 1-4. helyezés) 2. kcs. fiú csapat 1. Árpád-házi 29 hsz. (Hóbor Lehel, Horváth Barnabás,
Marton Lázár, Medvegy András, Pongrácz Alex,), 2.
Balog 40 hsz. (Vert Bence, Kovács Ádám, Molnár
Kornél, Schwachofer Márk, Abért Olivér), egyéni
1. Vert Bence/BA, 4. Kovács Ádám/BA. 3. kcs.
lány csapat 1. Balog 24 hsz. (Iker Natália, Róka
Bora, Ecker Nikoletta, Pádár Petra, Almási Leila),
lány egyéni 1. Iker Natália/BA, Róka Bora/BA, fiú
egyéni 1. Wölfinger Erik/BA, 3. Hóbor Zalán/ÁH
4. kcs lány csapat 1. Árpád-házi 19 hsz. (Spanraft
Liza, Palatkás Anna, Hóbor Eszter, Gurisatti
Jázmin, Medvegy Nóra), egyéni 3. Spanraft Liza/
ÁH, 4. Palatkás Anna/ÁH, fiú csapat 2. Balog 81
hsz. (Németh Márk, Pillisz Ákos, Ecker Dávid, Iker
Flórián, Prán András), egyéni 1. Németh Márk/BA,
5. kcs lány egyéni 2. Pillisz Réka/JMG, 3. Marton
Emese/ÁH, fiú csapat 6. kcs 1. Jurisich 25 hsz.
(Pászner Benedek, Sárközi Dominik,Tamási László,
Nagy Barnabás, Marton Csaba), egyéni 2. Pászner
Benedek/JMG.

Birkózás: Diákolimpiai bronz

Queen of The Ring

Március 25-26-án hat ország 98 versenyzője
lépett szorítóba az első Queen of The Ring női
nemzetközi boksz versenyen. A szervezés sikere,
hogy 40 hazai induló mellett, 58 külföldi amazon is ringbe szállt. Erdei Zsolt profi világbajnok
(azóta megválasztották a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökévé) és Huber László polgármester
nyitották meg. Öt arany és egy ezüstérmet gyűjtöttek a kőszegi (büki) ökölvívó lányok. Ambrus
Viktória, döntőbeli harmadik menetes KO-jával
a verseny különdíját is elnyerte.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

SPO RT

X X X . É V F O LYA M , 4 . S Z Á M

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A kőszegi körzet versenyzőinek iskoláját a szokott
módon jelöltük.) Sprint Németh Diána (Zrínyi,
Szombathely),Meskó Márk (Olcsai, Körmend),
Windisch Gréta/BER, Mikics Bálint (Egyházasrádóc), Mikics Lilla (Egyházasrádóc), Vágner Erik
(Derkovits, Szombathely), Hankó Annamária/BA
Rádl Botond/BE. Ötösugrás Göbölös Evelin/BA
10,91, Maitz Gergő/BA 11,24, Decsi Dorka/BA
10,82, Rádl Botond/BE 14,14. Tömöttlabdalökés
2 kg, Nagy Petra/BA 9,55, 3 kg Kovács Bence/
BE 8,41, Jurasits Georgina (Egyházasrádóc)
7,83, 4 kg Rácz Bálint/BA 10,45. Magasugrás
Ilon Marcella/BA 125, Béres Milán/BA 115, Kossuth Éva/CS 140, Mudra Bence/BA 153. Többkörös futás 3 kör Pápai Nerina/BA 54,2, 4 kör
Kumánovich Kristóf/BE(Horvátzsidány) 1:14,7,
Polyák Dzsesszika/BA 1:14,7, 5 kör Mikics Bálint
(Egyházasrádóc) 1:30,9, 6 kör Iker Natália/BA
1:50,6, Wölfinger Erik/BA 1:46,8, Bigner Petra/
BA 1:54,5, Réti Marcell/BE 1:39,4.

Megyei mezeifutó Diákolimpia

Jó időben nagy létszámú mezőnyök indultak a
megyei mezeifutó Diákolimpián. A középiskolásoknál is nőtt az induló létszám, annak ellenére,
hogy a távokat az országos döntő távjaihoz igazítva megnövelték. (A középiskolás lányok ver-

A március 18-án, Budapesten rendezett birkózó
országos diákolimpiai
versenyen bronzérmet
szerzett a Kőszegi SE
fiatalja, Pontyos Boglárka. A szabadfogás diák
korcsoport 43 kg-os
súlycsoportban, kiegyenlített mezőnyben három
győzelemmel és egy vereséggel zárt.

Érem az úszó Diákolimpián

Heten képviselték a kőszegi körzetet az úszás Diákolimpia debreceni döntőjén. Hatan az Árpádházi iskolából, Fekete Kata a Dr.Tolnayból indult.
Fekete Kata (Dr. Tolnay) a III. korcsoportban 50
m mellen, egyéni legjobbját megjavítva 43:83at úszva a 9. helyet szerezte meg. Schwahofer
Balázs 100m mellen 1:30:07-el 14. helyezést
ért el. Gurisatti Jázmin 100m háton 1:25:40es idővel 13. lett. Spanraft Liza 100m gyorson
remek második 50m-t produkálva 6. helyezést
szerzett 1:09:11-et úszva. A végére maradt a
csattanó: az Árpád-házi iskola 4×50m-es lány
gyorsváltója, Gurisatti Jázmin, Hóbor Eszter,
Palatkás Anna, Spanraft Liza összeállításban
dobogóra is állhatott, hiszen 2:10:87-es idővel
a másodiktól mindössze 6 századmásodperccel
lemaradva 3. helyezést ért el.
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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!

