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Rövid hírek
V Á RO SHÁ Z A

Óvodai beiratkozás
Az óvodai beíratás időpontja Kőszeg, Velem, Horvátzsidány, Peresznye óvodáiban – a 3. életévüket
2018. augusztus 31-ig betöltő
gyermekek részére – 2018. május
7-én és 8-án 8.00-16.00 óra közötti időpontban lesz.
Óvodai fejlesztések
A márciusi lapszámban adtunk
hírt arról, hogy a város óvodáiban
mintegy 150 millió Ft értékben különböző fejlesztések történnek meg
ezen a nyáron. Elindultak a közbeszerzési pályázatok a munkák őszre
történő befejezése érdekében.
Végleg megszűnt
Március 29-én a kőszegi képviselők
tudomásul vették a Bersek József
Általános Iskola Kőszegszerdahelyi
Telephelyének, továbbá a Budaker

2018. ÁPRILIS 10.

Gusztáv Zeneiskola - Alapfokú
Művészeti Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének jogutód nélküli
megszüntetését. Básthy Béla alpolgármester kérte a képviselőket,
hogy a szavazástól távol maradhasson, mert mint a kőszegszerdahelyi
iskola egykori diákja fájó szívvel
volt kénytelen tudomásul venni
egy hosszú és eredményes korszak
lezárását.
„A szülők bezáratták az iskolát”
címmel tudósítottunk 2017 szeptemberében. Akkor öt első osztályos gyermek iratkozott be az iskolába. Augusztus közepén még nyolc
gyermek volt, de a családi szempontok szerint történt visszalépések
miatt lecsökkent a létszám. Ezért az
iskolában – a hivatalos álláspont
szerint – szünetelt a tanítás. Gyerekek nélkül nem lehet tanítani! A
megszüntetést a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja
kezdeményezte hivatalból, a végleges határozat később születik meg.

Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám május 15-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: május 2.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 11., május 9.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: április 18., május 16.
DR. NAGY EDINA aljegyző: április 25.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
TERPLÁN ZOLTÁN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 12-én (csütörtökön) 17 és 18 óra között fogadóórát tart
a Városháza tanácskozó termében.
TÓTH GÁBOR önkormányzati képviselő
április 26-án (csütörtökön) 17 és 18 óra között
fogadóórát tart Kőszegen a Rákóczi F. u. 6. sz. alatt.

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

ÉLES LÁTÁS MINDEN FÉNYBEN
Az, hogy a jövőt hogyan látjuk, nagymértékben függ attól, milyen szemüveget illetve kontaktlencsét hordunk. Az
újabb kutatások kimutatták, hogy az
UVA illetve UVB sugarak hosszú távon
ugyanolyan ártalmasak a szemünkre,
mint a bőrünkre nézve és elősegítik a
különféle szemészeti betegségek kialakulását pl.: szürkehályog, retinakárosodás stb. A sugárzás állandóan jelen van
körülöttünk, felhős vagy napos időben
egyaránt. Mivel a sugarak teljesen láthatatlanok, káros hatásukkal szemben
egész évben, nap, mint nap védeni kell
szemünket. Ennek érdekében elengedhetetlen a megfelelő védőeszköz körültekintő kiválasztása. Ha a szemüveget

szabadban használjuk, napsütésben, a
nagy fénymennyiség hatására a szem
elfárad és hunyorogni kezdünk. Azonban a természet színeit valósághűen
visszaadó, dioptriás vagy dioptria nélküli, színezett, akár polarizált napszemüveglencsékkel nem csak védhetjük
szemünket, hanem javíthatjuk a látásunk minőségét is. Továbbá, ugyanezt
a célt szolgálják a legújabb generációs
fényre sötétedő lencsék, melyek minden eddiginél gyorsabban reagálnak a
fényviszonyok változásaira, hogy a nap
minden percében tökéletes látáskomfortot biztosítsanak és a fényvédelem
mellett, csillogásoktól és káprázásoktól
mentes látást nyújtsanak.

Fényre sötétedő lencsék 30% kedvezménnyel!

az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben

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

HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 2-án (szerdán) 17 és 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.
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Városüzemeltetés hírei

kevésbé lesz zsúfolt a Velemi utca a
parkoló járművektől.

Fakivágások
Márciusban a Városüzemeltető
Kht. folytatta a város területén a
fakivágásokat. Kőszegfalván 19
db életképtelen fát vágtak ki, és
helyette összesen 34 db-t ültettek
el. A Balog iskola előtti területre a hiányzók helyett elültettek 7
db-ot. A sportpálya mellett veszélyesnek minősített 9 db méretes
fatörzset távolítottak el, illetve 17
db-ot csonkítottak meg. Még nem
vették tervbe a pótlást, egyrészt
azért, mert ott sűrűn álltak a vastag törzsű fák, a másik ok, hogy a
tervek szerint egy pályázat várható
eredménye szerint felújítják a létesítmény kerítését. A kivágott fákat
ősszel szociális tűzifaként adják tovább az érintetteknek.

Lomtalanítás
Az előzetes tervek szerint májusban
kezdődik meg a városban a lomtalanítás, június 1. a befejezés időpontja. A részletes terv április elején
még nem készült el, ezért a májusi
lapszámban tudjuk közzé tenni.

Utcák
A Városüzemeltető Kht. márciusban
folytatta a belvárosban meglazult,
a lerakás előtt félbevágott – örökös
munkát adó – utcakövek javítását. A
helyéről kimozdult darabokat ragasztóval rögzítik a balesetek megelőzése

érdekében. Az apró kockakövek között lévő zúzalékot is pótolni kell.
Az időjárás nem kedvezett a kátyúzásnak, de április végéig a Városüzemeltető Kht. befejezi ezt a
munkát. A Petőfi tér katasztrofális
állapotban volt, két tehergépkocsi
mennyiségű aszfaltot használtak
fel a lyukak betöméséhez. A cél
csak az volt, hogy lehessen az úton
közlekedni. Kovács István a testületi ülésen elmondott szavai szerint
gondolkodni kell a burkolat tartós
rendbetételén.
Márciusban megkezdték a zúzalékos utak javítását is. Megelőzően
több utcából – Hadik András, Szent
György, Hermina, Arborétum – érkezett a kht. felé bejelentés, kérés
az útjavítások miatt.
Időjárástól függően áprilisban elkezdődhet a városban az útburkolati jelek felfestése. Majd ezzel
párhuzamosan megtörténik a Faludi Ferenc és Velemi utcák között
lévő egykori sportpályán a parkolóhelyek kijelölése. Ezt követően
használatba vehetik az autósok, és

Évforduló
25 évvel ezelőtt, 1993. április 1-én
alakult meg a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Közhasznú Társaság jogelődje a

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Kőszegi Városgondnokság Kft. Ehhez képest egy hónappal korábban
érkezett a városba a frissen kinevezett igazgató, Kovács István, akit
a képviselők az elmúlt évben ismét
újraválasztottak. A megalakulás
előtti időszakban a város üzemeltetését három cég végezte. A kht.
létszáma 1993-ban több, mint
négyszer annyi volt, mint a jelenleg hadra fogható csapat. Ők azok,
akik elviszik a városlakók által termelt hulladékot, és azt is, amelyeket felelőtlenül kidobálnak egy-egy
lakásfelújítás vagy bútorcsere előtt.
KZ
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ÚJ FORD

FIESTA
3 299 000

Ft-tól*

Most kedvező finanszírozással!

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu

* Az ajánlat 2018.03.26-04.30-ig kötött vevőszerződés esetén érvényes Trend Technology 1.1l (85LE) 5 ajtós modellre, alapszínben. Vegyes átlagfogyasztás:
3,2–5,2l/100 km, CO2-kibocsátás: 82-118 g/km. A kép illusztráció. További részletekről és ﬁnanszírozási akciókról érdeklődjön kereskedésünkben!
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„Első kézből!”
V Á RO SHÁ Z A
4

Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Március végén érkezett meg az a jó
hír, hogy a Kormány a 1135/2018.
(III.26.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 85.750.000 forintot
biztosít Kőszeg város fejlesztési
feladatainak támogatására, azaz
„az új tűzoltólaktanya építésének
befejezéséhez”. Tulajdonképpen
ezzel a mostani támogatással és a
2016 végén már megkapott 100
millió forinttal együtt a teljes beruházási költséget, – 185.750.000
forintot – az állam vállalta fel. Ez
óriási siker és öröm számunkra,
mert ezt a több okból fontos beruházást tisztán önkormányzati forrásból nem lettünk volna képesek
megvalósítani. Igaz, hogy az ez évi
költségvetésben, – fő prioritásként
– beterveztük a tűzoltólaktanya
építésének befejezéséhez szükséges összeget, de ez valójában egy
erőn felüli vállalás lett volna, mivel
ez minden rendelkezésünkre álló
saját forrást felszívott volna. Ezzel
a számunkra nagyon kedvező kor-

mánydöntéssel viszont felszabadul
ez a forrás, melynek felhasználásáról, elosztásáról a képviselő-testület a májusi ülésén fog dönteni. Azt
is meg kell jegyeznem, hogy van
még ennek egy komoly, de nagy
valószínűséggel teljesülő feltétele,
mégpedig az, hogy az első félévben
befolyjon a leendő napelempark
céljára értékesített terület vételára
(57 millió). Azt szokták mondani,
hogy az élethez szerencse is kell,
ami minden bizonnyal igaz is, de
úgy gondolom, ez önmagában
még nem elég, hanem tenni is
kell sokat azért, hogy elérjük céljainkat. Sokat dolgoztunk azért,
hogy megvalósulhasson Kőszegen

is egy nagyobb napelempark. Hittünk benne, hogy a befektetőnek
komolyak a szándékai és mindent
megtettünk, amit kellett a cél érdekében. Kitartóan lobbiztunk éveken
át a Magyar Kormánynál a tűzoltósági laktanya építéséhez szükséges
támogatás megítélése érdekében,
melyben sokan segítettek, különösen Ágh Péter országgyűlési
képviselő úr is. Hálás köszönet érte!
Tisztelt Olvasó!
Úgy gondolom, hogy ez a – talán
mondhatjuk, hogy – sikertörténet
is azt bizonyítja, hogy ha a komolyan elhatározott célok érdekében
kitartóan dolgozunk és megvan
a szükséges széleskörű összefogás az ügy mögött, akkor nem
maradhat el az eredmény sem,
mely mindig új energiákat szabadít fel, és erősíti a jövőbe, a közös
jövőnkbe vetett hitet is. Ezért is
van (lesz) óriási jelentősége ezen
beruházásoknak, mert nem csak a
fejlődést szolgálják, hanem erősítik
is egyúttal a közösség, a település
kohézióját, összefogását. Őszintén
bízom benne, hogy ez így van,
illetve így lesz!
Huber László

Felújítás
alatt
Márciusban megkezdődött a Kossuth utcában lévő ügyészség épületének a felújítása. Március 29-én
dr. Kordé Csaba főügyész arról beszélt a képviselőknek, hogy a járási
ügyészség 25 évvel ezelőtt, 1993ban alakult meg. Akkor Horváth
Vilmos és Básthy Tamás parlamenti
képviselők szorgalmazták a kőszegi
bíróság újbóli felállítását Balsai István igazságügy-miniszter hathatós
közreműködésével.
Azóta az épületben felújítás alig
történt, ezért mostanra egyre sürgetőbbé vált, és megszületett az erről
szóló döntés. Dr. Kordé Csaba megköszönte a városvezetésnek – az átmeneti időszakban – az ügyészség
működéséhez nyújtott segítségét,
és megerősítette a Vas megyei főügyész korábban elmondott köszönetét. Az épület felújításának ideje
alatt az ügyészség a Kossuth utca 3.
szám alá költözött, és a városvezetés a nyugodt működéshez biztosította a szükséges helyiségeket.

Várkör felújításáról
Március 21-én az önkormányzat
közmeghallgatást és tervbemutatót tartott a KÖSZHÁZ-ban a Várkör, Fő tér és Gyöngyös utca közti
szakaszának tervezett felújításáról,
amelynek fő célja a zöldfelület növelése. Huber László polgármester
kiemelte, hogy a tervezett beruházás elsősorban a városlakók érdekeit szolgálja, szebbé teszi környezetünket, amely a hozzánk érkező
turisták számára is vonzó lehet. A
történelmi múltra visszatekintve
elmondta, hogy a Jurisics vár keleti oldalán a 17. századtól épült
ki a Várkör. A tervezett beruházás a
KRAFT-program része, amelyhez a
Kiss János utca felújítása is kapcsolódik. A beruházás nem EU-pénzből, hanem a Kormány döntése
alapján adott támogatásból valósul meg, amelyből megközelítőleg
bruttó 110 millió Ft fordítható közvetlenül az építési munkákra.
A lakossági fórumon Mangliár
László építészmérnök mutatta be
a fórum résztvevőinek az aktuális
terveket. A tervező szavai szerint
a kőszegi történelmi adottságok
miatt különösen igaz, hogy a „tervezés a kompromisszumok művészete”, mert sok – autós, gyalogos,
kerékpáros, üzlettulajdonos – érdekét kell egységes keretbe foglalni a
területi lehetőségek figyelembe vételével, valamint meg kell felelni az
érvényes szabályozásoknak is.
A bemutatott – kőbe nem vésett –
vázlattervek alapján a tervezők továbbra is várják a lakossági észrevételeket, javaslatokat a fejlesztesi.
iroda@koszeg.hu email címen.
Fontos cél a Várkörön áthaladó jelentős gépjármű-forgalom csillapí-

tása és a jelenlegi kaotikus parkolás rendezetté tétele a parkolószám
megőrzésével. Egyértelműen el kell
határolni a gyalogos, az autós és a
megnövelt felületű zöldterületeket
egymástól, fontos a növényállomány gazdagítása.
A bemutatott tervek szerint a
Várkörön a közlekedési sávok
szélessége – a ma is érvényben
lévő – 30 km/h sebességkorlátozás mellett 2x4 méteresre szűkül
a jelenlegi összesen 12 m helyett.
Mindkét oldalon 5 méter mély merőleges felállásra szolgáló parkolók
épülnek ki új burkolattal. Ezzel az
átépítéssel néhol akár 2x2 méter is
felszabadul a mostani közlekedésre használt úttest és a betonrácsos
parkolók által elfoglalt területből. A
keleti oldalon így ki lehet szélesíteni a járdát, a nyugati oldalon pedig
visszaállítható a sok évtizede eltűnt
zöldsáv. A kiszélesített gyalogos
felületeken elhelyezhető lesz több
pad, kerékpártároló, és kiemelt
szegéllyel védett zöldfelület borítja
majd a fennmaradó területeket. A
városvezető és a tervező is külön
kiemelte, hogy igény szerint vendéglátó teraszok elhelyezésére is
lehetőség nyílik. A Hunyadi-parknál megmarad a jelenlegi hosszanti parkolás a meglevő fák védelme
érdekében. A Hunyadi-park szomszédságában álló pavilonokból a
működők továbbra is maradhatnak, az üresen álló lebontása esetén az épület helyére a terv szerint
egy vendéglátó teraszt lenne célszerű telepíteni.
A városvezető szavai szerint a Hunyadi-park is felújításra szorul, de
ez jelenleg nem része a tervezett

2018. ÁPRILIS 10.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

beruházásnak. A park megújítása
várhatóan az egykori általános iskola használaton kívüli épületének
hasznosításával együtt történhet
meg.
Komoly átépítés várható a Gyöngyös utcai csomópontnál, ahol
az Országzászló a helyén marad
ugyan, de a körülötte lévő zöldfelület alakja az új forgalmi rendhez
lesz igazítva. A javaslat szerint az
ott lévő növényzetet a jobb beláthatóság érdekében új, alacsonyabb
cserjékre, virágágyásokra célszerű
cserélni. A korábbi elképzelésekkel
ellentétben nem lesz körforgalom,
de a visszafordulás lehetősége továbbra is biztosítva lesz a Várkör
minkét oldaláról érkezők részére.
A körforgalom azért nem célszerű,
mert jelentősen csökkentené a parkolók darabszámát.

forgalmat is tovább csillapítja. Áthelyezésre kerülhet a Coop üzlet
előtti gyalogátkelő is, amely szintén kiemelt formában kerül majd
kialakításra.
Tóth Gábor kérdése elhangzott,
hogy a várköri parkolók és a járdák
között mindenütt vendégjárdák kerültek betervezésre, így nem kell az
autóval érkezőknek a zöldfelületre
lépni. Egyik – az iskolából érkező
hölgy – felszólaló kevésnek tartotta
a parkolók számát, erre válaszként
hangzott el, hogy az iskolához közel eső útszakaszon a terv szerint
32 férőhelyen lehet majd megállni.
A városvezetés és a tervezők azt
várják a fejlesztéstől, hogy a belváros ezen elhasználódott részén
az üzlet- és ingatlantulajdonosok is
felismerjék a lehetőséget, megszépítsék portáikat, megújulhassanak

Az Országzászlónál az elképzelések
szerint két új kiemelt gyalogátkelő épül a jelenlegiek helyett. Az
Árpád-házi iskola előtt a diákok
autóztatása érdekében az úttal
párhuzamosan alakítanak ki több
autó számára ki- és beszálló helyet, ami a jelenlegi parkolóknál
biztonságosabban és kevesebb idő
alatt elhagyhatóak, mivel nem kell
a forgalom akadályozásával hátrafelé kitolatni.
A Bem József és a Kiss János utcai
kitorkollásnál egy új és megemelt
gyalogátkelőt javasoltak kialakítani a tervezők, amely egyben a

a szolgáltatások, a lakosság és a
városba látogatók pezsgő élettel
töltsék meg a kellemes hangulatú
és „zöldebb” Várkört.
Néhány adat a tervezett felújításról:
közel 8200 m2 felújításra kerülő
közterület, ~1500 m2 új zöldfelület telepítése, ~300 m2 felújítandó
zöldfelület, ~2400 m2 felújításra
kerülő útfelület és ~2600 m2 járda,
~300 m2 új járda építése, új burkolattal kiépülő parkolók ~1100
m2-en, új padok (~20 db) és új kerékpártárolók (~20 db) telepítése,
2-5 db új vendéglátó terasz.
Kámán Z

V Á RO SHÁ Z A
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a Kőszegi Tűzoltóságnál indulhatott el a
Kávészünet Pusztai Gergő háziorvossal elsőként
doktorszolgálat. Azóta is a balesetek, tűzesetek

A körzetet soha nem adná fel
KÁ V É SZ Ü NE T

Gergő édesapja, Pusztai Szilveszter doktor
úr 1974-ben érkezett Hosszúperesztegről.
Feleségét egyetemi évei alatt ismerte meg
Pécsett. A harmadik Pusztai fiú ugyancsak
egyetemi évei alatt – tizenhat évvel ezelőtt –
ismerte meg Pécsett a feleségét, gyermekei
édesanyját. Soha nem volt kétséges, hogy
Gergő, a legkisebb gyerek orvos legyen.
Mindig az akart lenni. Ebben meghatározó
szerepe volt orvos édesapjának. Iskolás korában csak erősödött benne az elhatározás.
A gimnáziumban Keszei Balázs tanár úr és
a szombathelyi Baranyai József tanár úr segítette megalapozni a biológiában való elmélyedését vágyai megvalósulásához. A középiskolás évei végén a körülötte kialakult
helyzetnek tudja be, hogy érettségi után két
év kihagyás után került be az egyetemre.
Ezen időszak alatt ismerkedett meg a mentéssel, közel 2 évig a szombathelyi mentőállomáson dolgozott mentőápolóként. Az itt
eltöltött idő a szakmai munkájában óriási
előnyt és szakmai gyakorlatot jelentett. De
feleségéért és két gyermekéért is ennek a
kétévnyi késésnek hálás. A szombathelyi
és főleg a kőszegi mentősökkel azóta is
jó kapcsolatot ápol. Gergő doktornak két
tanító mentora volt az egyetem után, az
édesapja és a család jó barátja, a szombathelyi háziorvos, Prugberger László. Ő
maga három éve a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Családorvostani Intézetének oktató háziorvos mentora. Jelenleg Nagy Csaba
rezidens munkáját irányítja, segíti. Hogyan
vélekednek a betegek Pusztai Gergőről?
Erre a folyosón, a rendelésre várakozók
beszélgetéséből derül fény. Empatikus, jó
diagnoszta. Beszélgetésünk során szó esett
arról is, hogy milyen volt a kezdet, az édesapja árnyékában.
– Mennyire gyakori, hogy a kezelés, gyógyulás
után visszajelzéseket kap az orvos a betegtől?

6

– Van ilyen is. Jólesett, amikor a Semmelweisnapon odajött hozzám egy anyuka megköszönni, hogy megmentettük a kislánya életét. Aznap
ügyeletes orvosként én értem oda először kollégámmal és kezdtük meg az ellátását. Mint
ügyeletvezetőnek, vannak egyéb tapasztalataim
is, sok minden ott csapódik le. Sajnos, sokan azt
gondolják, hogy a magyar egészségügyben minden alanyi jogon jár és az ügyelet a háziorvosi
rendelés meghosszabbítása, ez bizony sokszor
meg nem értést is szült. Pedig az ott dolgozó
ápolók és gépkocsivezetők mindent megtesznek
a betegekért, amiért itt is köszönet illeti őket.
Az ügyelet elsődleges feladata a sürgősségi ellátás biztosítása rendelési időn kívül. Nálam a
pozitív visszajelzések kioltják a negatívokat.

Velem minden rosszat el tud feledtetni egy jó
szó, amikor valaki megkér, hadd hozza ide a
hozzátartozóját, mert őt is jól diagnosztizáltam.
Ezt megerősítheti Jugovics Eszter, az asszisztensünk, aki nélkül a körzet nem lenne körzet.

és egyéb katasztrófák helyszínére olyan speciális autó érkezik, amelynek elsődleges feladata a
kivonuló tűzoltók védelme, és a mentők segítése
a sérültek ellátásában. (Én magam is vizsgázott
tűzoltó vagyok.) Pillanatnyilag ügyeleti autóként
működik, de van remény, hogy hamarosan újra
lesz doktorszolgálatot segítő új autó is. Az elmúlt
9 évben nagyon sok mentésben vettünk részt,
sokan köszönhetik az életüket ennek a strapabíró Suzukinak, mely minden időjárásban odavitt
bennünket, ahol szükség volt ránk. Benne van
minden, ami az egyszemélyes mentéshez kell.
– Elterjedt a városban, hogy elmész, itthagyod
a körzetet.

– Tudok róla, nem igaz, nem hagyom itt a körzetet. Vállaltam plusz rendelést Szombathelyen,
a börtönben, ezért nem voltam néhányszor. Két
szívem csücske van, az egyik a körzet, ezt apu
miatt soha nem adnám fel. A másik a mentés, azt
sem adnám fel. Kőszegen sokszor nem tudom,
milyen oldalról megyek menteni. Hol a rendőrség
kér segítséget, vagy éppen a mentőszolgálat, van
amikor a tűzoltóktól jön a riasztás. Jön a hívás, az
ember fölkapcsolja a szirénát és megy.
– Jelentett-e gondot édesapád árnyékában
háziorvossá válni, a praxist tovább vinni?

Neki is nagyon hálás vagyok, mert apuval ketten mutatták meg, hogyan is működik a rendszer a valós életben. Nyilván az ember a saját
gondolatait, tanult ismereteit, tudását összeteszi
és ettől különbözünk, vagyunk egyéniségek.
Az egyetemen megtanultuk, amit tudnunk
kell, azt a vizsgán megkövetelik, a szakvizsgán
megint csak számot kell adni a továbbfejlesztett
tudásról, de a való élet más. Egy kőszegi körzet
nem hasonlítható egy pécsihez. A kórházak közelsége miatt a beteg célirányosan keresheti fel
a problémájával a szakorvost.Vidéken mindezt a
háziorvos látja el, intézkedik mentővel való továbbküldésről, vagy életmentő beavatkozásról.
– Előfordul, hogy baleseti mentésben is részt
kell venni, hogy lehet szembenézni a tragédiákkal?

– Az elmúlt 10 évben megtanultam, hogy a
legjobb tudásunk szerint járjunk el, tegyük,
amit lehet, de ne vigyük magunkkal haza, mert
azt nem lehet feldolgozni. Amíg az ember a
helyszínre ér, az adrenalin felszökik és az segít, nem érzelmekkel, hanem józan ésszel kell
ellátnunk a sérültet. Amikor átvettem az ügyelet vezetését, a mentési eszközök fejlesztésére
tettem a nagyobb hangsúlyt. Még a kistérség
létezésének idejében pályázati pénzből sikerült
tűzoltó orvosi autót beszerezni, ami ritkaságnak
számít Magyarországon. Hivatásos tűzoltóságokon a fővárosban létezik doktorszolgálat. Ennek
a mintájára – amikor hazakerültem Kőszegre
– Seper András parancsnokkal beszélgetve indult a pályázat, mely sikeres lett. Ezáltal 2009
novembere óta – az országban önkénteseknél

– Negyedéves koromban kérdezte egyszer az
apu, hogy hazajövök-e, mert akkor a körzetet
átadná nekem. Édesanyám nagyon féltett, nem
igazán akarta, – mert ő jól érezte –, sokkal nehezebb volt így, mintha idegenként kerültem
volna a városba. Amit apu elért a szakmai életében, ahhoz kellett negyven évnyi idő. Háziorvosként 2008. április 24-e óta vagyok Kőszegen. Apu a mai napig aktív, ő a manuálterápia,
az akupunktura, az arteriográf, a lézer- és a
mágnesterápia területén szakosodott. Én a
mentés irányába mentem el. Tehát két különböző orvosegyéniség vagyunk. Úgy érzem az is
jelzi, hogy nem a Pusztai doktor fiaként említenek, hanem Gergő doktornak ismernek. Zsófi,
a feleségem 2008-ban költözött Kőszegre, nem
sokkal az esküvőnk előtt. Amikor megismerkedtünk, bölcsészhallgató volt, filmelmélet szakon.
Zorka, a kislányunk 2011-ben született meg,
pici volt még, amikor Zsófi elkezdte a jogi egyetemet, ahol jelenleg utolsó félévét végzi. Közben
2016-ban megszületett kisfiunk, Zorán. Előfordul, hogy ő vizsgázik, én képzésen vagyok vagy
rendelek valahol, ilyenkor apu segít, bemegy
helyettem a körzeti rendelésre. Egyébként Zorka
már volt velem mentésen is, meg minősítő vizsgán is, amikor nem tudtam kire hagyni. Lesz-e
harmadik generációs orvos a családban, nem
tudom, ezt nehéz megmondani, de nem fogjuk
erőltetni a pályaválasztást egyiküknél sem. Nálam sem erőltették, magam döntöttem egész kis
koromban, hogy orvos szeretnék lenni, mert ez
nem csak egy munka, hanem egy hivatás, életforma, amit csak így lehet jól és sokáig csinálni.
Kiss János
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Sommerakademie in Tübingen
Vaihingen an der Enz testvérvárosunk, az előző évekhez hasonlóan,
támogatja egy kőszegi fiatal részvételét a Tübingeni Egyetem nyári nyelvkurzusán. A nyári egyetem tandíját és a szállás biztosítását
Vaihingen városa magára vállalja. Az útiköltség, az ellátás és a zsebpénz a résztvevőt terheli.
A nyári egyetem időpontja: 2018. augusztus 6 – szeptember 1.
Olyan 20-26 éves fiatalok jelentkezését várjuk, akik egy nemzetközi
csapat tagjaként szívesen részt vennének egy színvonalas, vidám és
érdekes német nyelvi és közéleti képzésen, egy gyönyörű német egyetemi városban.

Április 15-ét követően megkezdi
nyári álmát a jégpálya. A szezon
utolsó napján, április 15-én 14
órától megtartják a korcsolyázók
találkozóját, és várják az érkezőket.
Az idei tél célja volt, hogy az ifjúság
megismerje ezt a sportot, és tartós
legyen a barátság. Az U10 és U8
csapatoknak rendeztek március
24-én és 25-én a jégkorong szövetség égisze alatt jégkorong tornát.
Üdvrivalgás hangzott a pálya szélén

egy-egy gól után, de a belőtt korongokat nem számolta senki, csak
a játék öröme volt az elsődleges. A
kezdődobáshoz Básthy Béla alpolgármestertől és Huber László polgármestertől kaptak segítséget. A
fehérben lévő Kőszegi Farkasok U10
leánycsapata keményen küzdött, a
játékosok percenként hármasával
váltották egymást a negyedórás játékidő alatt. A versenyen mindenki
győzött, különösen a jégpálya.

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Győztek – bezár a jégpálya

Pályázati felhívás

Feltétel:

– kőszegi lakcím
– minimum középfokú szintű igazolt német nyelvtudás

A kiválasztásnál előnyt jelent:

– Kőszeg városában végzett aktív közösségi munka
– minél magasabb szintű igazolt német nyelvtudás (nyelvvizsga)
– további nyelvek igazolt ismerete
A jelentkezéseket bemutatkozással és a részvételi szándék indoklásával (max. egy A4-es oldal terjedelemben) legkésőbb 2018. április 30ig várjuk levélben, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalba (9730
Kőszeg, Jurisics tér 8. Pf.: 58) Básthy Béla alpolgármester nevére
címezve és e-mailben is a csikiistvan@koszeg.hu címre.
További felvilágosítás: Csiki István ügyintéző (Tel.: 94/562-524;
E-mail: csikiistvan@koszeg.hu)

Nara Thai Massage
Traditional Healthy Massage

KŐSZEG CENTRUM • 9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
Nyitva / offen Minden nap / Jeden Tag: 9.00–20.00
web: www.narathaimassage.com
e-mail: narathaimassage78@gmail.com Tel.: +36 20 441 4850

Infra Termál Szauna
Infraroten Thermal Sauna
Tradicionális Thai Masszázs
Traditionelle Thai Massage
Thai Hát Nyak és Fejmasszázs
Thai Rücken, Hals & Kopf Massage
Thai Talp-Reﬂexológia Masszázs
Thai Fußreﬂexzonen Massage
Thai Aroma Olajmasszázs
Thai Aroma Ölmassage
Thai Forró Olaj Masszázs
Thai Heiße Ölmassage
Thai Gyógynövény Masszázs
Thai Kräuterkugel Massage
Thai Lávaköves Masszázs
Thai Hot Stone Massage
Thai Testradír Masszázs
Thai Körperpeeling Massage

30 perc / min

60 perc / min

90 perc / min

120 perc /min

4900 Ft / 16 €

–

–

–

4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 7900 Ft / 28 € 11900 Ft / 40 € 14900 Ft / 52 €
4900 Ft / 16 € 8900 Ft / 30 € 12900 Ft / 44 € 15900 Ft / 56 €
5900 Ft / 19 € 9900 Ft / 33 € 13900 Ft / 47 € 16900 Ft / 58 €
–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

–

17900 Ft / 62 € 20900 Ft / 72 €

–

14900 Ft / 52 € 17900 Ft / 62 €

–

Minden Vasárnap / Jeden Sonntag: 25% Kedvezmény/Rabatt!
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A közbiztonság társadalmi termék
Ki alkalmas biciklisnek?
V Á RO SHÁ Z A

Stubán Tamás városi rendőrkapitány március 29-én a testületi ülésen így fogalmazott:
÷A közbiztonság egy olyan társadalmi termék, amelyhez mindenki hozzáteszi a maga részét a
lakosságtól kezdve a különböző
szervezeteken át a rendőrségig.
Ha mindenki jól végzi a dolgát,
akkor egy élhető közbiztonság
az eredménye, amely Kőszegen
van”.

Dr. Tiborcz János dandártábornok,
Vas megye rendőrkapitánya elmondta, hogy a rendőri munkának
komoly értékmérője a nyomozás
eredményessége, a felderítési mutató. Szavai szerint ÷Tavaly egy
helyet javultunk a nyomozás
eredményességében,
országosan a harmadik helyezést értünk el, 12%-kal haladtuk meg
az országos átlagot. 2017-ben
Vas megyei településből 25 volt
olyan, ahol egyetlen egy bűncselekmény sem történt. Egy és tíz

db közötti bűncselekmény történt
143 településen, a települések
92%-án nem volt húsznál több a
bűncselekmény”.

A közlekedésbiztonság szempontjából rosszabb a helyzet. Csökkent
a balesetek száma, de 4%-a halálesettel végződött, az elmúlt évben
Vas megye útjain 21 fő veszítette el
az életét. A balesetek egyik fő oka a
gyorshajtás és az előzés, a másik az
ittas vezetés, különösen péntek és
szombat éjszaka. Tavaly a rendőrök
több, mint ezerszer szondázták meg
a vezetőket.
A dandártábornok hangsúlyozta,
hogy nem kíván migrációs adatokkal politikai üzenetet átadni, majd
így fogalmazott:
÷Amióta él a szerb határ mellett
a kerítés, azóta Vas megyében
az illegális migráció nulla. Ami
terhel minket az, hogy mi is küldünk munkatártársakat a szerb
határ őrzésére. A megyéből tisztek és főtisztek is önkéntes ala-

pon mennek kerítést őrizni, mert
ezt a feladatot közterületi állományból nem lehet megoldani.
2015-ben 175 ezer migráns ment
át Vas megyén keresztül”.

Kiss Péter lakossági észrevételt
jelzett a rendőri vezetés felé, mert
soknak tartják azt, hogy két rendőr
folyamatosan az útdíjfizetés ellenőrzésével foglalkozik. A képviselő
szerint is a két rendőr hiányzik a
közterületről. Majd kifogásolta az
azonnali reagáló képességet is.
Dr. Tiborcz János szavai szerint az
útdíjfizetés ellenőrzése központi
utasítás, azt végre kell hajtani. A
rendelkezésre álló adatok szerint
a reagálás gyorságával nagy baj
nincs.
Básthy Béla azt kérte, hogy a
87-es úton a Csikar Csárdától a
hídig legyen érvényben az 50-es
sebességkorlátozó tábla. A dandártábornok válasza szerint a közútkezelőhöz beadandó kéréshez a
rendőrség biztosítja a támogatást.
Kiss Péter ismét szót kérve beszélt
a (kis)motorosok szabálytalan és

hangos, a városon át többször dübörgő hangon ismételt robogásáról.
Kérte a szigorú rendőri ellenőrzést.
Ehhez kapcsolódva a megyei rendőrkapitány a biciklisek okozta veszélyekről beszélt. Elmondta, hogy
három éven át voltak a kerékpárosok a balesetet okozók között a
második helyen. Mindenkit felszólított a figyelmes közlekedésre, majd
kesernyésen fogalmazta meg a kerékpárosok közlekedésben betöltött
szerepét:
÷Hogyan lehet kerékpározni?
Vagy veszek vagy lopok egy biciklit, felülök rá, és a járművel
úgy vagyok részese a közúti közlekedésnek, hogy egyébként semmilyen közlekedési szabályt nem
kell ismernem. Ráadásul piás
is lehetek, mert a jogalkotó úgy
határozta meg, hogy amig kerékpározásra alkalmas állapotban
van az illető személy, addig a
mértékig fogyaszthat alkoholt. Ki
tudja ezt a határt eldönteni? Én
eldöntöm, aki fenn ül a biciklin
az alkalmas, aki leesett, az nem
alkalmas. Mást erre nem lehet
mondani”.

Kámán Z
www.kia.com

A bűncselekményekről
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A Kőszegi Rendőrkapitányság
illetékességi területén a 2017.
évben elkövetett jogsértések
47,9%-át, 179-et Kőszegen követték el. Az elmúlt évben a bűncselekmények száma huszonhéttel kevesebb volt, mint az előző
évben. A közterületen elkövetett
bűncselekmények
számában
26,4 %-os volt a csökkenés. A
2017. évben 39, míg a 2016.
évben 53 közterületen elkövetett
bűncselekmény történt Kőszeg
városában.
A bűnözés összetételében és szerkezetében minimális a változás a
korábbi évhez képest. Az elkövetett jogsértések nagyobb része
továbbra is a vagyon ellen irányult. A kiemelt kategóriájú bűncselekmények körében Kőszegen
a 2017. évben tizenhét testi sértés történt, amelyből kettő súlyos
sérüléssel járt. Ez az előző évhez
– 25 eset – viszonyítva 32 %-os
csökkenést jelent.

A garázdaság elkövetésének
száma 60,8%-kal csökkent,
2016. évben huszonhárom, míg
2017. évben kilenc esetben
fejezett be a rendőrség nyomozást. Ezen jogsértések esetenként szórakozóhelyekhez és
problémás, deviáns magatartást
tanúsító személyekhez kötődtek,
ahol az alkoholfogyasztás is szerepet játszott.
A lopások száma a megelőző évi
57-ről 2017-ben 61-re emelkedett. Ezen belül személygépkocsi
lopás, illetve gépjármű feltörés
nem történt. Kőszegen a lakásbetörések száma tízről tizenháromra emelkedett.
A lopások döntő többsége kisebb
értékű kárt okozott, hatékony
volt a felderítésük. Az elkövetését elősegítő okok között
változatlanul meghatározó az
óvatosság hiánya, a környezet
közömbössége és a szükséges
vagyonvédelem hiánya.

Kia cee‘d limitált modellek

Árelőny akár

800 000 Ft*
A Kia cee’d a sportos stílus és a
legkorszerűbb technológiák találkozása.
Limitált cee’d modelljeinket most tolatókamerával és navigációval
szereltük fel, amelyhez 7 év ingyenes térképfrissítést is adunk,
hogy navigációs rendszere mindig naprakész legyen. Mindez most
elérhetőbb, mint valaha: a limitált cee’d modellekhez a készlet erejéig
most 800 000 Ft árelőnnyel juthat hozzá márkakereskedéseinkben.*

KIA SZOMBATHELY | 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Tel.: +36 20/353 3971 | Email: info@kiaszombathely.hu
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 3,9 – 6,3 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 102-141 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az
Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek
közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását
illetően. *A hirdetésben szereplő árelőny a Gold felszereltségi szint akciós ára, valamint a nem limitált EX limited felszereltségi szint + utazó
csomag + elektromos csomag + navigáció kiegészítők listaára közti árengedményre vonatkozik. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat
részleteiről érdeklődjön a Kia márkakereskedésekben vagy a kia.com/hu honlapon. 7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU-tagállamokra
(+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A garancia feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.

www.7forras.hu

AKCIÓS IDŐSZAK: 2018.04.18-04.30.

KŐSZEGI AKCIÓ
1.099

Palini
Csemege Szalonna
füstölt

1.299

Ft
kg

89

Ft
kg

209

Ft
db

799

Ft
db

Natúr Ét vagy Tejes bevonattal
vagy Epres
30 g, 2967Ft/kg

119

329

Ft
db

119

Ft
db

Tejszelet T1x40 vagy Joghurt Schnitte

28g, 4250Ft/kg

Tena Napraforgó Étolaj 1l

Ft
kg

Fejes Saláta I.o.

előhűtött, lédig vagy fagyasztott

Ft
db

129

450g, 976Ft/kg

399

Ft
db

Ft
db

Zewa Deluxe papírzsebkendő
Kamillás

Porcukor 0,5kg, 238Ft/kg

3 rétegű, 10x10db-os, 4Ft/db

2018.04.26-04.29.

1.149

Ft
kg

Grill Csirke Egész

Sertés Tarja
csontos előhűtött

149

549

Magyar Félzsíros Túró

Babati Lecsókolbász

Magyar ESL Tej 1,5%, 1l

2018.04.19-04.21.

1.099

Ft
db

Pöttyös Túró Rudi

Kinder Hűtött Desszert
Mizo Trappista Sajt

439

Ft
kg

Ft
kg

1.349

Ft
kg

Sertés
Egész Csontos Karaj

499

Ft
db

Kaiser Grill kolbász

Sajtos vagy Mix vcs., 190 g, 2626Ft/kg

szűzpecsenye nélkül, előhűtött

Csirkemell Filé

Ft
db

Fornetti
Sonkás-Sajtos Hatszög
XL Exp.

előhűtött vagy fagyasztott

599

119

Ft
kg

Ft
db

189

Ft
db

o.

I.
om
dics
a
r
Pa

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Fornetti Barackos XL Exp.

Kőbányai Sör dobozos
4,3%, 0,5 l, 378Ft/l

128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc szuper ÜZLET 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 • 105.SZ.CSEPREG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET 9735 Csepreg, Széchenyi tér 13.
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Barkovics Roland
SZEM PÁRT

Bazsó Ferenc –
KÖZÖS NEVEZŐ

György István Péter– LMP

Horváth Áron –
MEDETE PÁRT

Dr. Horváth Attila
MSZP-PÁRBESZÉD

Horváth Mercédesz – MCP

Jelinek Roland – CSP

Kovács Attila – MOMENTUM

Rába Kálmán – JOBBIK

Szeidel Julianna –
ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Szekeres Tamásné – KÖSSZ

Tóth Sándor – MIÉP

V Á LA SZ T Á SO K

Kőszeg

Ágh Péter – FIDESZ-KDNP

Országgyűlési képviselő-választás eredményei 2018. április 8.

Kőszeg 1.
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2

1

22

3

96

0

1

5

239

3

0

1

Kőszeg 2.

486

1

0

33

1

108

1

7

10

188

1

5

0

Kőszeg 3.

379

0

2

13

1

123

0

2

9

204

0

0

5

Kőszeg 4.

420

4

2

25

1

125

2

3

8

182

3

1

1

Kőszeg 5.

445

4

0

17

3

127

0

3

9

191

3

2

1

Kőszeg 6.

563

2

0

28

2

151

0

5

13

246

5

1

0

Kőszeg 7.

418

5

0

20

2

114

1

2

10

171

0

1

1

Kőszeg 8.

243

3

0

11

0

69

0

0

10

135

1

1

1

Kőszeg 9.

244

0

0

8

0

19

0

0

6

48

1

0

1

3621

21

5

177

13

932

4

23

80

1504

17

11

11

Kőszeg összesen:
Települések
Kőszegdoroszló

103

1

1

5

1

12

0

1

4

29

0

0

0

Kőszegszerdahely

160

0

0

14

0

37

0

0

3

77

10

0

0

70

1

0

4

0

6

0

1

1

17

1

1

0

110

0

0

6

0

17

0

0

3

28

3

0

0

Kőszegpaty
Cák
Bozsok

158

0

0

8

0

22

0

0

5

44

1

0

1

Velem

135

1

0

12

0

35

0

6

4

38

3

0

1

Lukácsháza

433

1

0

27

1

79

0

4

13

123

1

1

2

Gyöngyösfalu

379

1

0

35

2

105

0

2

11

119

2

2

3

Nemescsó

141

0

0

7

0

9

0

2

7

23

0

0

1

Pusztacsó

89

1

0

2

0

4

0

1

1

8

0

0

1

Ólmod

45

0

0

1

0

4

0

0

3

11

0

0

0

Horvátzsidány

321

2

1

20

1

62

0

4

3

72

1

1

0

Peresznye

252

1

0

7

0

20

1

2

5

36

2

0

2

Kiszsidány

26

0

1

1

0

5

0

0

1

9

0

0

1

2422

9

3

149

5

417

1

23

54

634

24

5

12

Települések összesen:

Ágh Péter köszönetét fejezi ki minden szavazatért

10

Óriási megtiszteltetés számomra az április 8-i felhatalmazás,
melynek köszönhetően Kőszeg
polgárainak döntő többsége döntött úgy, hogy folytatódhat a város építése. A kapott szavazatok
száma egyúttal felelősség is, kellő alázatra int, ezért a jövőben is
észak-Vas megye fejlődéséért fogok dolgozni.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden egyes szavazatért,

továbbá köszönet minden aktivistának, akik az elmúlt időszakban
nagy erővel segítették a kampányunkat.
Mozgalmas hetek állnak mögöttünk. Április 8-án a kőszegiek többek között arról döntöttek, hogy
Magyarország bevándorló országgá váljon-e. A városlakók a török
idők óta tudják, hogy fontos megőrizni a haza függetlenségét, ezért
józan, felelős döntést hoztak ezen

a téren is. Ígérem, hogy a jövőben
is megvédjük Magyarországot,
hogy hazánk továbbra is magyar
ország legyen, és nem engedjük,
hogy végrehajtsák a kötelező betelepítéseket.
Bár ellenfeleim többször sem riadtak vissza a személyeskedő, primitív kampánytól, mi közösen ismét
bebizonyítottuk, hogy a szeretet
erősebb, mint a gyűlölet. Jómagam továbbra is hiszek a józan,

konstruktív városépítésben, ezért
a következő időszakban is azon
leszek, hogy minden lehetőséget
kihasználjunk annak érdekében,
hogy tovább fejlődjön Kőszeg. Továbbra is azon leszünk, hogy az
előttünk álló feladatok megoldása érdekében közösen összefogva
dolgozzunk.
Nekünk továbbra is Magyarország
az első!
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SZEM PÁRT

KÖZÖS NEVEZŐ

EU.ROM
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MSZP-PÁRBESZÉD

IRÁNTŰ PÁRT

MIÉP

MCP

FIDESZ-KDNP

NP

JOBBIK

MEDETE PÁRT

MUNKÁSPÁRT

EGYÜTT

CSP

LMP

TENNI AKARÁS MOZGALOM

REND PÁRT
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0
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1

0

0

439

0

158

1

0

4

2
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2
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1
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1

0

0
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0
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0

2

9

0
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0

2
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1
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0
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3

2
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0
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0

0

0

6
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0
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2

3
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0

1

1
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0
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1

0

5

2
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0
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1
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9
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0

1

0
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0
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1

1

2

4
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4

0
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Kőszeg 1.

ÖSSZEFOGÁS PÁRT

SEM

Országgyűlési képviselő-választás eredményei 2018. április 8.

Települések
Kőszegdoroszló
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0
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0

4
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0

0

0
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0
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0

1
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0
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1

0
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0
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1
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0
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0
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0

0

8
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0

0
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1

5

5

0

0
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0

4

9

0

0

0
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0
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0

0

0

0

8

1

0

0
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0

5

6

1

0

0

0

0

24

0

1

0
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0
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0

0

0

0

7

2

0

0
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1

5
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0
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5

2

1
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Rába Kálmán összegzése
Győzött a hazugság, a gyűlölet szólamai ismét maguk alá teperték a
józan észt!
A 2018-as országgyűlési választásokon rekordmagasságú volt a
részvétel. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki élt demokratikus jogával és elment szavazni. Külön köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, aki személyemet és a Jobbik listáját támogatta szavazatával. Talán nem túlzás,

ha azt állítom, a választások győztesei egyértelműen azok a választópolgárok, akik elmentek szavazni.
A kőszegi szavazópolgárok is értékelték az elmúlt nyolc esztendőt és
nemet mondtak a félelemre, illetve
az emberi hiszékenységre épülő
hecckampányra. A kőszegiek ismét
a nyugalomra szavaztak és elutasították a lelki terrort! Mi pozitív
kampányt folytattunk, amely most
erre volt elég a választókerületben.

5 12

A Jobbik Magyarországért Mozgalomnak újra erős frakciója
lesz az Országgyűlésben, a Jobbik politikusai továbbra is emberközpontú és számon kérhető
politizálást folytatnak majd a
magyar emberek érdekében.
Jómagam azért fogok dolgozni
a jövőben, hogy a történelem
szemétdombjára űzzem a gyűlöletet, politikai pályafutásomat
pedig teljes egészében a kőszegiek szolgálatába állítsam!
Hajrá, Kőszeg!
(A képen a 6. körzet szavazója)
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„Ember az embernek embertelenül készített”
T Ö RT É NE LE M

„Szomorú szívvel kell megemlítenem azt is, hogy Kőszegre hoztak több ezer zsidót. Szomorú szívvel, azért, mert emiatt ha még
ma nem is, de városunk országos botrány központjába fog kerülni,
mert kb. 2000 zsidót mondjuk meg magyarán – gyilkoltak meg itt.
Ezek itt vannak eltemetve…”
Részlet Gyöngyös Endre polgármester 1945. június 15-én mondott beszédéből. /Az idézet Horváth Ferenc – L. Kiss Csaba: Végjáték a határon,
Kőszeg 1944-1945 című könyvéből származik./
A háborús években is Kőszegen
szolgált Székely László apátplébános, aki naplót vezetett az egyház, a város életéről. A Szülőföld
Könyvkiadó gondozásában jelentek
meg a feljegyzései. Az alábbiakban
a „Kőszegi krónika, 1938-1952”
könyvből idézünk részleteket:
1944. október 19. Ma fél 2-kor

Gyöngyös Endre polgármesterünket a németek letartóztatták, s
autón elvitték.
1944. december 1. Prah Maxival mentem ki a sörgyárba az
ottan internált zsidó származású
katolikusok gyóntatására. A parancsnok kurtán, durván elutasította kérelmünket, mindjárt nyúlt

Emlékezni, akik elmentek
Március 22-én a könyvtárban a Kőszegi Zsidó Hitközség szervezésében
egy előesti beszélgetés során a zsidó
munkaszolgálatról emlékeztek meg,
illetve a nemrég alakult közösség
élete került a középpontba. Mezei
Péter elnök a II. világháborúban
történt zsidóüldöztetéséről beszélt,
azokról is, akik életeket mentettek meg. Dudar környékén Vitéz
Szépudvari István százados a munkaszolgálatosoknak volt a parancsnoka. A kegyetlenséget nem tűrte,
emberséges volt. Később háborús

bűnösként perbe fogták. A vádlott
emberi méltósága mellett tett tanúvallomást az egyik akkori munkaszolgálatos, és ezért felmentették.
Mezei Péter a történetet így fejezte
be: „Ez a tanú volt az én apám”.
A csendes beszélgetésen Németh
Péter tanár, a Csók István Művészeti Egyesület tagja énekkel és
versben beszélt a múltról.
Harer Norbert elmondta, hogy a
hitközség tagjai minden pénteken
17 órakor találkoznak az Írottkő
Hotelben. Mindenkit várnak a 19

Zsinagógára 390 millió Ft
Március 23-án déli 12 órakor a
87-es út mellett lévő – értelmetlen
halált halt munkaszolgálatosok tiszteletére – felállított kőoszlopnál emlékezők gyűltek össze. Fejet hajtottak
és koszorút helyeztek el az áldozatok
emlékére. Fülöp Attila az Emberi
Erőforrások Minisztériuma egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a következőt mondta:
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÷Mint minden városnak, így Kőszeg történelmében is voltak nehezebb napok. Ilyen volt 1944 júniusa, amikor 121 embert vittek el
innét Auschwitzba. A nehéz napok
folytatódtak 1944 decemberében,

amikor ide megérkezett több ezer
ember, akiket kényszermunkára
hoztak. Majd 1945-ben, pár nappal a második világháború vége
előtt mintegy kétezer ember lelte

is pisztolya után. Szégyenszemre
elkullogtunk.

zolva jutott egyik hívőtől a másikhoz. … Impressziókat szerzett a
derék Gyuri a nyomorúság láttán,
amit ember az embernek embertelenül készített.
1945. január 20. Eddig kb négy-

Szerencsésebbek voltak Tóth és Tibor káplánjaim, ők a téglagyárba
mentek, amelynek téglával borított padlásán laknak az internáltak. Parancsnokba nem ütköztek,
diákgyerekek pótolták az őrséget.
„Tőletek nem félünk” – mondta Tóth Gyuri és behatoltak. Egy
patikus bölcsen szólt a zsidókhoz.
Csupán vallási dologról volt szó,
más ügyben a papok segíteni nem
tudnak. Aki szentségekre vágyik,
most itt az alkalom. 45 katolikust
meggyóntattak. Másnap Tóth Gyuri ment áldoztatni őket. Hullákon,
hányadékokon, ürülékeken át gá-

száz zsidót temettek el az internáltak közül, mondja a kocsis, aki
hullákat szállít szekéren azokba
a guba-hegyi mély gödrökbe,
melyeket az amerikai bombázók találatai fúrtak a földbe. Ma
8 hullát vitt ki, tegnap is annyit,
tegnapelőtt 21-et, és így tovább.
Ezt a számukhoz kell mérni, mert
állítólag 5 – 6000 internált van itt
a sörház, a téglagyár, a Gullnermalom helyiségeiben.

fős közösségbe, oda, amelyhez
már hat kőszegi csatlakozott. A
zsidó hitben a szombat fogadása
keretekbe van foglalva, de ez egy
hangulatos éneklős est. Számukra elsődleges dolog az emlékezés,
majd hozzáfűzte: „kötelességünk
az emlékezés, mert ez az, amely
emberré tesz bennünket. Tudunk
emlékezni azokra, akik elmentek.
A zsidóságban nem mondják azt,
hogy meghalt, hanem azt, hogy elment. … A zsidó hitgondolkodás
azt mondja, hogy az ember örök
életre van ítélve akkor, ha emlékezetben megmarad. Az örök élet arról szól, hogy az emberek megem-

lékeznek mindazokról, akik életük
során letettek valamit az asztalra.
Azokra is kell gondolnunk, akik elmentek valamilyen tragédiában. …
Az emberiségnek az a problémája,
hogy bizonyos krízishelyzetekben
elveszítik az emberi mivoltukat, és
kivetkőznek abból. Nem az ő bűnük,
hanem mindezt az akkori történések okozzák, az embereket könnyen
bele lehet vinni abba, hogy rosszak
legyenek. De ugyanúgy, amikor ennek vége van, akkor azok az emberek rádöbbennek arra, hogy hibát
követtek el. Mindenféle megbánás
fontos emberi dolog.”.
KZ

halálát itt és Kőszeg környékén
az akkori diktatúra áldozataként.
… Azért jöttünk össze, hogy itt közösen kifejezzük részvétünket az
elhunytak előtt. Közösen kifejezzük együttérzésünket a családok,
a hozzátartozók, a későbbi utódok
előtt. … A megemlékezésünk két

üzenetben foglalható össze. Az
egyik, hogy elitéljük akár a náci,
akár a kommunista ideológiából
származó halálos pusztítást. Egy
dologhoz ragaszkodunk zsidók és
keresztények, akik itt Magyarországon élünk, hogy az életet feltétel nélkül tiszteljük. … A másik
üzenet a Kormány részéről elhatározott zsinagóga felújítási program, amely egész Kárpát-medencére érvényes. … A zsinagógának
különös szerepe van a zsidó vallásban, mert nemcsak egyházi szerepet tölt be, hanem a közösségi
élet kovásza tud lenni. Kőszegen
a zsinagóga és a hozzá tartozó
rabbiház felújítására a Kormány
390 millió Ft-ot fordít. Ez a felújítási
munka idén elkezdődik.”

KZ
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÷Kőszegen a zsinagóga és a
hozzá tartozó rabbiház felújítására a Kormány 390 millió Ft-ot
fordít. Ez a felújítási munka várhatóan az idén elkezdődik” – így

fogalmazott Fülöp Attila az EMMI
helyettes államtitkára a munkaszolgálatos áldozatokért tartott
megemlékezésen.
A Ferenc József császártól bárói
rangot kapott kereskedő, Schey
Fülöp építette – sok más, várost
fejesztő tevékenysége mellett – a
zsinagógát, amely 1859-ben állt a
helyi zsidóság szolgálatába. Jelenleg a magyar állam tulajdonában
van, ennek kezelői jogát a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. Április 7-én a tőlük kapott
tájékoztatásban így fogalmaztak:

÷A magyar állam kizárólagos tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
Kőszeg, Várkör utca 38. sz. alatt
elhelyezkedő 1743/1 és a 1743/2
helyrajzi számon nyilvántartott
zsinagóga és rabbiházak műemlék épületeinek állagromlása miatt felújítási munkálatok váltak
szükségessé. A forrásbiztosításról
a 1222/2014. (IV. 8.) Korm. határozat rendelkezik.
A felújítás kapcsán a tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező
kiválasztására vonatkozó köz-

beszerzés előkészítése zajlik. A
várható befejezés az érvényes és
eredményes közbeszerzési eljárás lezárultát követően határozható meg és ezt követően tudunk
a kivitelezéssel összefüggésben
információval szolgálni.
Az ingatlanok tervezetten a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete vagyonkezelésébe kerülnek.
A vagyonkezelésbe adást követően az ingatlanok későbbi hasznosítása az FTI kompetenciájába
tartozik.
Az építtető és a megrendelő a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt., amely kiemelt beruházásként kezeli a projektet és mindent megtesz, hogy minél előbb
megindulhasson az ingatlan
állapotának helyreállítása és a
megmaradt értékek megóvása.”

Ugyancsak a MNV Zrt. 2014 februárjában KéV-ben közzétett tájékoztatása szerint már megtörtént
az épület állagmegóvása. Erre
nagy szükség volt, hiszen a galéria
több helyen beszakadt, a mennyezeti burkolat és a vakolat leomlott.
Az épületfa erősen károsodott, a
veszélyesnek minősített szerkezet
megtámasztására, aládúcolására
halaszthatatlanul szükség volt. Az
előző időszakban készített fényképet mutatjuk be. A fotózásra Béres

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány, Fő u. 24.
+36 30/286-1363, 94/365-599

A KT U Á LI S

Felújítják a zsinagógát

Anikó adott engedélyt, aki éveken
át őrizte, vigyázta a II. világháború után magára hagyott épületet.
Tisztelet a munkájáért, azért, hogy
értéket őrzött meg, a rabbiházban
kis múzeumot is kialakított.
A felújtás ’talán’ első mozzanata
2012. augusztus 25-én történt,
amikor Orbán Viktor miniszterelnök Kőszegre látogatott. Akkor
találkozott prof. Dr. Miszlivetz Ferenccel (KéV. 2012. szeptember),
és nemcsak az ISES Alapítvány
tevékenységéről kapott tájékozta-

tást, hanem megtekintették a Kőszegen évszázadok alatt felhalmozott értékeket, így a zsinagógát is.
A város akkor is biztonságos volt:
„A miniszerelnök a kőszegi polgár
nyugalmával sétált, és szívesen
váltott néhány szót azokkal, akik
megszólították.” Akkor, az Írottkő
Hotel mellett, egy csoporthoz kapcsolódva beszélgetőtárs volt Koroknai Péterné (Jutka), aki akkoriban
még az egészségügyben, a vérvételi laborban dolgozott.
Kámán Z

BÜKI-INGATLAN
Kőszeg, Várkör 69.

Hitelközvetítés ingatlan vásárlásra
díjmentesen, akár önerő nélkül is!
VEVŐK számára szolgáltatásaink díjmenetesek:
-

eladó, kiadó ingatlanok kiközvetítése, bemutatása
hitelügyintézés
jogi tanácsadás
közmű átírások ügyintézése

ELADÓ ügyfeleinknek:

- Díjmentes nyilvántartásba vételt kínálunk!
- Segítünk az eladás teljes folyamatában,
a megtekintéstől a kulcsátadásig!
- Intézzük az energetikai tanúsítványt.
- Értékbecslést készítünk!

Várjuk irodánkban vagy elérhetősgeink
bármelyikén egyeztetés alapján
munkaidőn kívül is!

9730 Kőszeg Várkör 69.
Bódi József +36 30 9082079
Email cím: koszeghaz@gmail.com
Weboldal: www.buki-ingatlan.hu
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ÉS

9730 KŐSZEG, Várkör 25.

P I Z ZÉ RI A

Tekintse meg megújult étlapunkat
és heti menüajánlatunkat
a www.kekfenyetterem.hu weboldalon.
Néhány fotó ízelítőként étlapunkról:

Hamburgerek, saláták, tészták, napi menü házhozszállítás!
Heti, havi étkeztetés lehetséges éthordóban kiszállítva, ingyenes kiszállítással!

PIZZARENDELÉS
(0670)222-3132
Pizzaexpressz:

hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig
péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA!
De rendelhet akár Cákra, Horvátzsidányba,
Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára
és Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás!
Pizzadoboz 100 Ft/db.
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A városért, a Hazánkért…
„Tűzoltó leszel…” – kezdte a mindenki által ismert versszakot József
Attila, mert tudta, hogy a fiúk az
elsők között választják a bátor hős
hivatását. Vágyaik legfontosabbjai
között szerepel szirénázó autóval
hősként menteni, jót cselekedni!
Közülük sokan felnőttkorukig kitartanak elhatározásuk mellett, és
ha nem hivatásos, akkor önkéntes
tűzoltókká képezik magukat. Mint
arról már tudósítottunk, 150 éves
évfordulóját ünnepli ebben az évben a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
Kőszeg tűzvédelme már 1868 óta
az önkéntesek munkájára épül,
de tevékenységük számos szervezeti forma keretében valósult
meg. Alapvetően a Kőszegi Tűzoltó
Egyesület: fedő- vagy ernyőszervezet. Ez vezet vissza bennünket
a 150 éves alapításig, de a város tűzvédelmi feladatainak teljes
körű ellátásához – egyes idősza-

kokban – egy, kettő vagy három
alakulatra is szükség volt. Ahhoz,
hogy – például – egy Szombathely nagyságú településre jellemző tűzvédelmi munka folyhasson,
ahol egy nagy apparátus és a
tűzvédelem minden eleme megtalálható, ahhoz Kőszegen ezeket egy kis szervezettel kellett és
kell működtetni. A hatósági és a
megelőző, illetve a tűzvizsgálati
tevékenységet a hivatásos állami
szervezet végezte, míg a mentő
tűzvédelmet az önkéntesek.
150 év, 400 tűzoltó, több, mint
9000 káreset. Flórián (kőszegi)
katonái teszik a dolgukat. A történelem megadta azt a kegyet, hogy
a 150. évfordulójukról méltóképpen megemlékezhessenek, de az
ünnepnapok, ha visszatérnek is –
mulandók! Újabb feladatok, újabb
kihívások várnak rájuk. A kőszegi
egyesület a szintén jubiláló Vas
Megyei Szent Flórián Tűzoltó (és

Polgári Védelmi) Szövetség alapító tagja. A Reiszig Ede alispán
vezetésével 1888. december 5-én
létrehozott szervezet napjainkban
101 település tűzoltóit tömöríti.
Egy hosszú, 150 éves történet
zárásául, és az ünnepi év nyitányául szóljanak a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének,
Stipkovits Istvánnak a szavai:
„Tagjaink nem saját tetteik
dicsőítése

érdekében

önként mások életét és értékeit. Tudatosan vallják, hogy a
Hazánkért, Magyarországért, a
városért, a környező települések
lakosságáért, de mindenkor a
szükséget szenvedő emberért
s azért, mert az önként vállalt
munka a munkát végző embernek becsületet, a szükséget
szenvedőnek pedig önzetlen segítséget ad!”

mentik
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150 éves Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tóthárpád F.

Gratulálunk!
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk,
március 15. alkalmából több mint
három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként a magyar érdemrend
lovagkeresztje katonai tagozatát
adományozta Seper András tűzoltó
ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének.

Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2018. május 4 – 5. ünnepségének
programjai:
Május 04. péntek
18.00 Szent Flórián mise a Szent Imre-templomban
18.45 Kivonulás a Szent Flórián-szoborhoz
19.00 Tiszteletadás és koszorúzás a szobornál
Május 05. szombat
09.30 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekar térzenéje a Jézus Szíve
Plébániatemplom előtti téren.
09.45 Tűzoltó egységek díszkivonulása a templom előtti térre.
10.00 Tűzoltócsapatok köszöntése.
A csapatzászló és az egységek ökonomikus megáldása.
A 150 éves jubileumi ünnepségét tartó tűzoltó állomány
esküjének ünnepélyes megújítása.
10.45 Ünnepélyes díszmenet a Jurisics várba.
Közreműködik Kőszeg Város Koncert-fúvószenekara.
11.15 Ünnepi Közgyűlés
A 150 éves Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság történetét
leíró könyv bemutatása.
A tűzoltó állomány köszöntése, elismerések átadása
Állófogadás a Díszközgyűlés résztvevői részére
17.00 Jubileumi fogadás a tűzoltó állomány és családtagjai részére
(a fogadás zártkörű rendezvény).
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Locsolkodás

VIDÉK

Kőszegszerdahely: Az önkéntes
tűzoltók ötéves hagyományként
locsolják meg a falu lányait
húsvéthétfőn. Idén is elmondták
a saját költésű verset: „Elért eddig is a slagunk / …/ Elhervadni
nem hagyhattunk”. Kora reggel a
szertárban 12 tűzoltó készült fel a
nagy napra. A retró hatás érdekében felvették a 80-as évek bevetési
ruháit, vitték a gépjárműfecskendőt, illetve a puttonyfecskendőt.

2018. ÁPRILIS 10.

Közel tíz lány kapott
tőlük húsvéti frissítést.
Viszonzásul viasszal
írott piros tojásokat,
süteményt és üdítőt
kaptak.
A hagyományos és
a faluban igencsak
népszerű tűzoltó esemény célja, hogy a
sok bevetés, gyakorlat
és társadalmi munka
mellett legyen alkalom a közösség építésére is. Biztosan állítható, hogy az önkéntes

Húsvétoltak
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tűzoltók a falu egyik mozgatórúgói,
nemcsak mentési helyzetekben

dolgoznak a település érdekében, hanem a közösségi
programok aktív részvevői
is. Őket mindig mindenre
meg lehet kérni, vagy nem
is kell szólni, teszik ők maguktól is a dolgukat.
Tűzoltó csapatban 19 fő lát
el szaktevékenységet, illetve 12 polgárőr szolgálja a
közbiztonságot. A szakmai
képzéseken részt vesznek,
és pályázatok útján fejlesztik
a technikai felszereléseiket.
KZ

Emlékezés

Kőszegdoroszló: Április 1-jén,
Húsvét vasárnapján a település tíz
évnél fiatalabb gyermekei kíváncsian indultak a Faluházba. Aranyos nyuszi várta ott a simogatást.
Kapott is bőven, és bőséges volt az
önkormányzat ajándéka is, amit
a „jókedvű önkéntes nyuszikák”
a kertben elrejtettek, és a gyermekeknek meg kellett keresni. Az
ifjak boldogan indultak el erre az
útra, és segítettek annak, aki később találta meg a saját csomagját.
Aznap, vagy inkább másnap hajnalban indultak haza azok, akik a
locsolóbált választották éjszakára.

Ahogy mindig, ezúttal is megtelt
a Faluház ’bálterme’. Volt bőven
enni-, és innivaló, a borhoz is volt
sok szódavíz, amely nem fogyott el.
Aztán hajnali kettőkor a legények
megnyomták a szódásüveg szelepét, és megkezdték a gyanútlan
lányok locsolását. Nedves lett a felső, és más ruha is, amit aztán „kölnivízzel” is illatosítottak. A hölgyek
nem vették zaklatásnak a spontán
játékot, nem lesz ebből később sem
feljelentés. Másnap, hétfő délután
is beszéltek az eseményről, amikor
megkezdődött a nősök és nőtlenek
focimeccse. Az ifjúságból álló nőtlenek győztek, talán azért is, mert
a nősök még aznap is locsolkodtak.
KZ

Az összefogás minősít

Felújítások

Pusztacsó: Március 28-án adták
át az újjáépített kegyeleti megemlékezés épületét, a ravatalozót.
Sokan gyűltek össze a faluból, és
jelen voltak a környező települések
képviselői is. „Ezúttal is megköszönöm a település lakóinak a segítséget, az általuk elvégzett kétkezi
munkát, amivel hozzájárultak a ravatalozó építéséhez” – fogalmazta
meg Kollarits Kornél polgármester.
Majd hozzáfűzte: „nélkületek a
felújítás nem valósulhatott volna
meg”.
Indoklásként elhangzott, hogy a
munkák elvégzésére az árajánlatok
meghaladták a kilenc millió Ft-ot.
Az önkormányzat a korábbi évek
jó pénzügyi gazdálkodása miatt a
Kormánytól 2,95 millió Ft konszolidációs támogatást kapott, ehhez

Nemescsó: Március 17-én megtörtént a felújított ravatalozó és a
temető belső útjainak az átadása.
Bánó András polgármester köszöntő szavait követően Ágh Péter
országgyűlési képviselő elmondta:
fontos az emberek számára, hogy
méltó helyen tudjanak búcsúzni a
szeretteiktől, a felújított ravatalozó
betölti ezt a szerepet. Kalincsák
Balázs evangélikus lelkész megáldotta az épületet.
Bánó András polgármester tájékoztatta a lakosságot a Nemescsó
fejlesztésére irányuló önkormányzati
törekvésekről. A képviselő-testület az elmúlt évben 11 alkalommal
ülésezett, és a falu érdekeit szolgáló
döntéseket hoztak meg. Az önkormányzatot a Kormány 6,5 millió Ft
konszolidációs támogatásban része-

sítette. Ebből készült el a ravatalozó
és a temető belső útja. Pályázati
pénzt, és az önkormányzat által biztosított önrészt fordítják a faluházra,
játszóházra és a sportpályára. A 40
millió Ft beruházásból 28 millió Ft
a támogatás, 12 millió Ft az önrész.
Márciusban kezdődött a közbeszerzési eljárás, és ebben az évben fejeződik
be a kivitelezés. A belterületi és szilárd burkolatú utak és járdák felújítására 14,6 millió Ft-ot kapott a falu,
amit önrésszel egészít ki az önkormányzat. Belterületi utak felújítására
1 millió Ft-ot nyert a település, amit
a Kossuth utca felújítására fordítanak.
A Béke és a Bakó utca javítására az
önkormányzat keresi a lehetőségeket.
A pályázatokon nyert összegek
megszerzésében segítséget nyújtott
Ágh Péter országgyűlési képviselő,
amiért Bánó András polgármester
köszönetét fejezte ki.
Kiss Alexandra

tett még hozzá önerőként a település 1,2 millió Ft-ot. A felújításhoz több felajánlás érkezett. Első
munkanapon 20 fő dolgozott társadalmi munkában. Szárnyas János
és Ferenc óriási értékű gépesített
segítséget nyújtottak.
Ágh Péter országgyűlési képviselő a remény helyének nevezte a
ravatalozót, abban bízva, hogy találkozási, a tőlünk eltávozottaktra
való emlékezési pont is egyben.
Mindenkinek megköszönte azt a
munkát, amivel hozzájárult az építéshez. Hangsúlyozta, hogy az öszszefogás mindig minősíti az adott
közösséget. Megáldotta az épületet
Kalincsák Balázs evangélikus lelkész, és Porpáczy József katolikus
plébános.
KZ

Nemescsó: Március 14-én 18
órakor az I. világháborús emlékműnél emlékezett meg a település
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulójáról.
Polák Norbert, a Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A Himnusz
elhangzását követően Mayer Irén, a
Tézsula Hagyományőrző Egyesület
elnöke beszélt március 15. fontosságáról. A Nemzeti Dalt Udvardy
Lászlóné szavalta el. Polák Norbert
gyertyagyújtással, a fiatalok pedig
virágok elhelyezésével jelezték a
forradalom iránti tiszteletüket.
Kiss Alexandra
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Március 15-én a kultúrotthonban
emlékeztünk meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójáról. Ifj. Kern István beszélt a forradalom előzményeiről,
az ünnepnap egykori eseményeiről, a forradalmi hősök szerepéről.
Hangsúlyt kapott Görgey tábornok
pozitív és negatív megítélése is. A
megemlékezés az Orfeum Vándorszínpad „Talpra Magyar” című nívós
műsorával ért véget.
Március 18-án a rossz időjárás
miatt ugyancsak a kultúrotthonban
emlékeztünk meg a Szent Korona
velemi tartózkodásáról, illetve to-

Emmauszban
Bozsok: Hagyományos dallamon
énekelték el a passiót virágvasárnap és nagypénteken is a Szent
Anna-templomban. Nagyszombaton a Bozsoki Kökörcsin Egyesület
húsvéti készülődésén hatvanan
gyűltek össze a falu kultúrházában,
ahol ügyességi játékok, húsvéti
dekoráció készítése, tojáskaparás
és persze nyuszi várta a résztvevőket. A programot koordinálta és
finanszírozta a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.
A húsvéthétfői locsolás után a

vábbmenekítéséről. A Szent Koronát 1944. december 29-től 1945.
március 19-ig őrizték a velemi
óvóhelyen. ifj. Kern István nem
csak erről a rövid időszakról beszélt,
hanem felelevenítette a Szent Korona menekítésének viszontagságos történetét. Beszédéből sok új
ismerettel gazdagodtunk. Ilyen volt
az is, hogy az 1848-49-es szabadságharc bukásakor Orsova mellett
ásták el a Szent Koronát, 1945ben a szovjet hadsereg elől viszont
Ausztriába menekítették, ahonnét
az Amerikai Egyesült Államokba
vitték, és negyven évvel ezelőtt,
1978. január 6-án tért vissza magyar földre.
Pálffy György
bozsoki családok közül sokan megtartották őseik szokását, kimentek
az „emmauszba”, vagyis a bozsoki
hegybe. A hegypincék megteltek
élettel, sokan itt fogyasztották el a
megszentelt húsvéti eledel utolsó
falatjait. A családok, baráti társaságok vidám beszélgetése, nótázása
betöltötte a hegyoldalt. A pincegazdák szomszédoltak, borral kínálgatták egymást. Az idei „bozsoki
emmausz” jól sikerült családösszetartó és csapatépítő tréning volt,
hisz a várva várt tavaszi jó időben
a gyerekek is szívesen fociztak, fára
másztak, miközben a felnőttek jókat beszélgettek a szabadban.
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Böllérverseny Lukácsháza
2018. március 24.

VIDÉK

Velem
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Nemescsó

Lukácsháza

Kőszegpaty

Külhoni magyarok
„Nekünk barátságra, társakra, kapcsolatra van szükségünk ahhoz,
hogy még jobban meg tudjuk őrizni
szülőföldünkön a magyarságunkat”
– mondta Bálint Gábor, aki 13 társával együtt Csikkozmásról érkezett
a március 24-én tartott Böllérversenyre. Az Erdélyben lévő falu Lukácsháza testvértelepülése, a nagy
távolságot átívelő kapcsolat egy
ideköltözött „földi”, Kovács Lőrinc
közvetítésével jött létre. „Aki egyszer elmegy Erdélybe, az másodszor már társakat visz magával” –
mondta Szántó Jenő a böllérkedés
estéjén. Hangsúlyozta, hogy a
külhonban is magyarok maradnak,
a keleti oldalon az ezeréves határ
1007 km-re van Lukácsházától. Az
Erdélyben élőknek mások a szokásai, a magyar szavakat is másként

ejtik ki, de a baráti szó azonos, és
az egyedi érték számukra. Ebben
sok részük volt a böllérnapon és a
korábbi Lukácsházi vendégeskedésük alatt is. Elhozták Lukácsházára
az erdélyi ételek ízvilágát, másként
dolgozták fel a reggel fél nyolckor
késre fogott disznót. Nem siettek,
magasba csapott a pörzsöléshez
használt szalma lángja. Előkerült
a gázégő is, miközben három fiatal
népdalokat, jól ismert dallamokat
játszott. A rögtönzött zenekar mások szórakoztatására, és jól láthatóan saját örömére énekelt Szántó
László polgármester vezetésével.
Csikkozmásról tizenhárman erősítették a barátságot, őket kísérte
el két – Öttömös, Daruszentlászló
– magyarországi testvértelepülés
küldöttsége.

Pusztacsó

Gyöngyösfalu
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Él a vétójogával
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Március 26-án prof. Dr. Schöpflin
György európai parlamenti képviselő a Kőszegi Polgári Kaszinó
meghívásának tett eleget. A Brenner Házban Európai kihívások
címmel tartott előadást, amelyben
előre vetítette, hogy idén ősszel
az EU Parlament elfogadja a Magyarország ellen készülő jelentést,
amely tele van torzításokkal.

A professzor először arról beszélt,
hogy az EU-ban nagyon komoly
aszimmetriák vannak gazdasági erőben és népességszámban.
Kérdés: hogyan lehet komoly
együttműködést létrehozni úgy,
hogy meglegyen az egymásrautaltság is. Az előadó beszélt az integrációról, amely már cél lett, de a
föderális gondolkodás nem biztos,

hogy kis államok számára kedvező.
Az EU Bizottságról szólva hangsúlyozta, hogy korábban inkább csak
bürokratikusok voltak. 2014-től
Jean-Claude Juncker elnök hozta a
változást. Kérdés: milyen baloldal
jön létre. Egyszerre vállalja fel a gazdasági liberalizmust, és a szociálisat,
mint például a melegházasságot. „A
jobb oldalon a család az elsődleges”
– mondta Dr. Schöpflin György. A
baloldal a kezdetektől arra koncentrál, hogy megbuktassa az Orbán-

Fejlesztések

Parkolók
A Kormány tavaly októberben hozott döntést arról, hogy Kőszeg
önkormányzatát – a Posztó utcában 14 db parkoló építésére –14
millió forinttal támogatja. A beruházás elkészült, megtörtént a műszaki átadása, az autósok birtokba
vehették a parkolókat. A városve-

zető a testületi ülésen elmondta,
hogy elkezdődött a lakótelepen,
az U-alakú ház előtti ’körforgalom’
területén kialakítandó parkolók
előkészítése. Várhatóan ebben az
esetben is a Kormány támogatására lesz szükség.
Ágh Péter országgyűlési képviselő
elmondta: „Sok feladat van még,

Távhő
Március 28-án tartott sajtótájékoztatón, majd a másnapi testületi ülésen is elhangzott, hogy
jelentős előrelépés lesz Kőszeg
távhőellátása területén. A szolgáltató kft. által beadott pályázat
eredményes lett, ezért kerülhet
felújításra a Deák Ferenc utcai kazánház, illetve kiépül egy energiatakarékos vezeték az U-alakú ház
mellett lévő hőközpontig. Korszerűsítik a Dr. Nagy László EGYMIben lévő kazánházat is, majd innét
kiépül a vezeték a belvárosig, és
megszüntetik a piac mögött lévő
kazánházat. A városvezető hangsúlyozta, hogy így tisztább lesz a Fő
tér közelében a levegő, és terület
válik szabaddá, amely szolgálhatja
a Városmajor felújítását.

kormányt, nem akarták elfogadni
a kétharmadot. EU Parlamentben
is elindult Magyarország megregulázása. Az elhangzottak szerint őszszel születhet egy Magyarországról
készült jelentés, amely elindíthatja
a hetes cikkelyt. Ennek a végén
Magyarország elveszítheti szavazati
jogát, és más szankciókat is alkalmazhatnak. A professzor erről úgy
fogalmazott, hogy „Lengyelország
biztosan él a vétójogával”.
KZ
így minden lehetőséget meg kell
ragadni, hogy Kőszeg út vagy épp
parkolási helyzetén javítani tudjon”. Arra is emlékeztetett, hogy a
beruházásoknál szükség volt a helyi és az országos szereplők összefogására, ezért érkezhetett ismét
többszáz millió Ft Kőszegre.
KZ

Gyémántlakodalom
Tóth János és felesége Tompai Magdolna 1958. április
3-án kötöttek házasságot Kőszegen. A 60. házassági
évfordulójukat népes család körében ünnepelték április
8-án. Boldog volt az ünnepelt házaspár, akik a családot
tekintik életük alappillérének. Három gyermekük született, Jani, Magdi és Miklós, és sorra érkeztek – Andi, Szilvi, Szandra, Renáta, Anikó, Márk és Krisztina – unokák is.
Aztán a nagyszülők dédszülők lettek, igazi boldogságot
ad számukra a négy kicsi gyermek, Máté, Rebeka, Hanna
és Kamilla. Nem történt más az ünnepnapon, mint az,
hogy a dolgos 60 év szeretete kapott több fényt.

Kőszegpaty
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A hagyományokat folytatva, a
képviselők felkeresték a hölgyeket
otthonaikban, és virággal köszöntötték. A férfiak a nők iránti tiszteletét kifejezték március 10-én
a Faluházban tartott ünnepségen
is. Májerhoffer Attila polgármester
köszöntő szavai után Kovács László versmondásával tette szebbé az
estét. Aztán meglepetésként megérkezett a Tarisznyások együttes,
akik csodálatos műsort varázsoltak a közönségnek. Majd a pezsgős koccintás bőséges vacsorával
folytatódott. Az asztalokat megtöltötték a lányok, asszonyok által
készített sütemények. A képviselők
és a polgármester vállalta a pincér
szerepét.

TAVASZI AKCIÓNK a készlet erejéig:
Kézi fűrészek, ágvágó- és metszőollók
10 % kedvezménnyel!

NYÁRI
nyitvatartás:
hétfő-péntek:
6.30 – 16.30
szombat:
6.30 – 12.00

Rozzant autóval
„Csak a köszönet hangján lehet
szólni a kőszegi polgárőrök önkéntesen végzett munkájáról” –
mondta Huber László polgármester
március 29-én a testületi ülésen. A
városvezető sorra említette azokat
a rendezvényeket, amelyeket alig
lehetne megtartani a polgárőrök
nélkül, akik, kiegészítve a rendőri
forgalomiránytást, mindig jelen
vannak. Ők önkéntesen dolgoznak,
azért, hogy a város polgárai éppen
ünnepelhessenek, vagy szórakozzanak.
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ramokat 368 munkaórában segítették, nélkülük nincs szeptemberi
iskolakezdés, amikor a diákok közlekedését biztosítják. A közzé tett
adatok szerint a rozzant állapotú,
rendkívül javításigényes autójukkal
2017-ben 5698 km-t tettek meg
az ellenőrzések érdekében. Méhes
Lajos arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a befolyt támogatásokból a kötelező kiadások után a
második félévre már nem marad
pénz a tankolásra sem. A testületi
ülésen ígéretet kaptak arra, hogy a
költségvetés módosításakor támogatásban részesülnek.
KZ

Méhes Lajos elnök a testületnek
átadott beszámolójában kiemelte,
hogy „feladatunknak tartjuk, a
polgárőrséggel nem rendelkező
települések rendszeres ellenőrzését”. Nemescsó, Pusztacsó,

Kőszegpaty, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Bozsok, Velem, Cák
falvakba is kijárnak ellenőrzésekre.
Kőszegen a postást a nyugdíjak
kihordásakor figyelemmel kísérik,
tavaly ezt 156 órában tették. A
Jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház által rendezett prog-

Pénz a tűzoltólaktanyára

Köszöntések

Március 26-án a Brenner Házban,
Dr. Schöpflin György előadása
után Ágh Péter kért szót. Arról beszélt, hogy amikor a professzor úr
megérkezett, akkor hívta őt Dukai
Miklós a belügyminisztérium helyettes államtitkára, hogy a Magyar Közlöny megjelent lapszáma
tartalmazza Orbán Viktor minisz-

Huber László polgármester képeslappal köszöntötte születésnapjuk
alkalmából a város szépkorú lakóit:
Jenkei Edét (93 éves), Kóthy Istvánt
(99 éves); Németh Józsefné Bognár
Herminát (93 éves); Németh Lászlóné Bősze Máriát (94 éves); Kosztra
Pálné Font Magdolnát (92 éves); Tóközi Józsefné Mars Rozáliát (94 éves).

terelnök aláírásával a Kőszegnek
szóló támogatást. Ezek szerint a
Kormány
1135/2018.(III.26.)
határozata Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatására,
az új tűzoltólaktanya építésének
befejezésére 85.750.000 Ft-ot
biztosít. (Részletek a 4. oldalon.)
KZ
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Ipari park
Március 1-jén Ipari parkok, iparterületek fejlesztése címmel, a települési önkormányzatok számára
pályázati kiírás jelent meg. A támogatás mértéke az elszámolható költség 100%-a. Ez alapján március
29-én döntöttek a képviselők, hogy
a Jurisics Miklós Ipari Park területrendezésére, alapinfrastruktúra kiépítésére, meglévő gazdasági épület
felújítására benyújtják a pályázatot.
A fejlesztés célpontja a 87-es út
mellett lévő Városüzemetető Kft.
telephelye. (Ezen a területen van a
betonüzem, de az nem célpont.)
A testületi ülésen előzetes célok fogalmazódtak meg, mert a részletes
terveket később dolgozzák ki a fejlesztéssel foglalkozó szakemberek.
Kiemelt feladat lesz a bejárat bal
oldalán lévő épület felújítása a vállalkozások befogadására. Felújítják a
belső utat az 5thGear Kft.-ig, majd
innét folytatják további cégek fogadására. Ehhez kapcsolják a szükséges közműfejlesztéseket egy sikeres
pályázat esetén.
KZ

A KT U Á LI S
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Szupergyors, korlátlan adatforgalmú Internet!

Megrendelés: +36 30 181-2500
Áfa csökkenés!!!
START
díjcsomag

10M
díjcsomag

15M
díjcsomag

20M
díjcsomag

30M
díjcsomag

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

Havidíj (bruttó)

2.070 Ft

2.645 Ft

2.890 Ft

4.875 Ft

5.375 Ft

A csatlakozási
pont kiépítésének
(végberendezés
elhelyezésének) díja

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

10.000 Ft

Üzleteink

Hűségidő

9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
info@microweb.hu • www.microweb.hu
A tájékoztatás nem teljes körű. Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
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Cserediákok

I SKO LÁ K

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium
13 éve tartja a kapcsolatot abajor
evangélikus iskolával, a Realschule
Schloss Schwarzenberggel. Évente
más-más témát, helyszínt váltva
dolgozunk fel közös projektben.
Idén a természetvédelem témakörben 13 diákot és két tanárt láttunk
vendégül egy héten át. A diákok
hónapokon át németül vagy angolul tartották a kapcsolatot.
Idén iskolánk bemutatása és a kőszegi városnézés mellett, az önkéntes tűzoltók katasztrófavédelmi

Pénziránytű

20

Március 29-én tartott képviselőtestületi ülésen Keszei Balázs számolt be a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatójaként az iskola pénzügyi ismeretek oktatása területén
elért eredményeiről. Március 21-én
tartották a Magyar Nemzeti Bank
Pénziránytű Alapítványa által szervezett verseny eredményhirdetését.
A gimnázium 11.D osztályos diákja,
Horváth Adrienn 1600 diáktársával
versenyezve nyerte meg a részvényfutam versenyét. Ugyancsak elhozta
az első díjat a kvíz játékban Gergácz
Bálint (9.D osztály) tanuló. A 300
iskola közötti versenyben is kiváló
minősítést kapott a gimnázium, a
második legeredményesebb iskola
címet viselheti. Keszei Balázs szerint a diákok felkészítésének motorja Kiss Zoltán földrajz-történelem
szakos tanár, aki órarend szerint és
a kollégiumban is pénzügyi ismeretekre oktatja a diákokat. A munkájáért kiérdemelte a Pénziránytű
Tanári Díjat. Az igazgató a testületi
ülésen arra emlékeztetett, hogy a
gimnázium a pénzügyi ismerek te-
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munkájával, a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban
a madarak világával ismerkedtek
a vendégek. Felfedezték az Őrségi
Nemzeti Parkot, a pityerszeri népi
műemlékeket. Hideg és élménydús
volt a Balaton-felvidék látogatása.
A projekt nemzetköziségét erősítette a güssingi energia-önellátó
központról hallgatott előadás. A
látogatás maradó élményeit a vendégek egy vetélkedőn is bizonyították. Szeptember végén várnak
bennünket Scheinfeldre.
Köszönjük a vendéglátó családok
támogatását!
Eckerné Virág Erika
Illés Péter

rén a diákok számára fontos trendbe kapcsolódott be.
A kitüntetett Kiss Zoltánt tapssal
jutalmazták a képviselők, Huber
László polgármester gratulált az
eredményekhez, amely növeli az
iskola elfogadottságát és imázsát.
KZ

Bersek iskola
Március 14-én a Bersek-szobornál
kezdődött az 55 éves iskola jubileumi megemlékezése, diákok és tanárok ünnepi díszbe öltözve tisztelegtek a ’48-as szabadságharc előtt.

város szülöttjéről. Tamási Joel dobpergésével indult a 4. a. osztály márciusi ifjakról szóló műsora. Szebbé
tették az ünnepet Desics Bettina és
Harkány Júlia szavalatai.Vass Albert:
Emlékezés egy régi márciusra című
versét Moldvai Dóra 6. b. osztályos
tanuló mondta el. A műsort Szom-

Kovácsné Szabó Éva igazgatónő
köszöntötte a szülőket és a tanulóifjúságot, alapító tanárokat, vendégeket, városvezetőket, majd felidézte
az iskola múltját. Kovács Szilárd 7.
b. osztályos tanuló emlékezett meg
az iskola névadójáról, Bersek József
honvéd-huszárezredesről, Kőszeg

bathelyi Zita tanító tanította be,
a néptánc koreográfiát Szekérné
Döbrősy Beáta tanítónő készítette.
A programokat komponálta Horváth
Márta tanárnő, dekoráció Szabóné
Király Éva tanárnő keze munkáját
dicséri. Gratulációt érdemelnek a diákok évfordulóról készült rajzai.

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ,
Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
felhívást tesz közzé
nevelőszülői feladatok ellátására.
Várjuk azokat az érdeklődőket, akik elhivatottságot
éreznek az állami gondoskodás alatt álló gyermekek
foglalkoztatási jogviszonyban történő
gondozására, nevelésére.
A jelentkezők számára a 60 órás felkészítő képzés ingyenes.

VÉGH AUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu
A feltüntetett bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A 0% vagy 0 Ft önerő bonitásvizsgálat
függvénye. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen ajánlatot szakértőinktől vagy látogasson el a relax.skoda.hu oldalra. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása 4.4–4,8 l/100km, CO2kibocsátása 101–108 g/km. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen
hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes
változata szerint kerültek meghatározásra.
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A Jurisich Miklós Gimnáziumban régóta szerveznek külföldi utazásra lehetőséget kínáló
projekteket. Az idei program februárban az EU által támogatott
kétéves projekt a FOTO = Fight For
Tolerance, Harc a Toleranciáért projekt keretében zajlott. Az első megálló Csehországban, Suisce-ben
volt, ahol Magyarország, Portugália, Olaszország, Spanyolország
és Csehország diákjai találkoztak
iskoláik képviseletében. A projekt
témája, felhívni a figyelmet az előítéletekre.

kicsivel több esély van arra, hogy
a világ is változzon. A jövő olyan,
amilyenné tesszük, és a sorsa a
jövő nemzedékének kezében van.
A különböző programok a Csehországban töltött hét alatt jól összekovácsolták a társaságot, és nem
számított, ki honnan származik.
Emellett a diákok sokat fejleszthették angoltudásukat, hiszen a saját
nyelvükön nem nagyon szólalhattak meg. Előre kiadott feladat volt
interjú készítése különböző korosz-

Üdvözlünk a SCHOTT-nál!
Legyél Te is sikeres csapatunk tagja!
A SCHOTT a világ egyik vezető speciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója. A SCHOTT Hungary Kft.
stabil nemzetközi vállalatként több mint 20 éve gyárt üvegcsét, ampullát és karpullát Lukácsházán (10 km Szombathelytől, 7 km Kőszegtől).

KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Előítéletek

Határozatlan idejű munkaszerződéssel,
saját állományunkba
GÉPMESTERT keresünk
4 műszakos munkarendben

Amit kérünk:
•
•
•
•

Középfokú végzettség: gépszerelő, lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépi forgácsoló, vagy lánghegesztő
Termelési területen szerzett minimum 2 éves tapasztalat
Megbízható, precíz munkavégzés
Jó kommunikációs képesség

Feladataid:
A legtöbbünknek fel sem tűnik,
de az előítéletek minden helyzetben és pillanatban körülvesznek
bennünket. Számtalanszor látjuk,
mikor az egyik ember elítéli a
másikat, mégis sokszor akarattal
fordítjuk el a fejünket és hunyunk
szemet felette.
A téma kiválasztása már csak azért
is jó döntés volt, mert így idejében
megelőzhették azt, hogy a diákok
is olyanokká váljanak, akik elítélik
azokat, akiknek fekete a bőre vagy
lila a haja vagy más a nemi irányultsága. Így más szemmel nézhetnek a világra és ezzel talán egy

tályú emberekkel az előítéleteikről,
és ott, a helyszínen vegyes, nemzetközi csoportokban dolgozták fel,
majd készítettek belőle látványos
posztereket. A diákok felkészültek
arra is, hogy saját országuk migránspolitikáját bemutassák, ezáltal
sokat tanultak egymástól.
Összességében elmondható, hogy
ezek a projektek jól ellátják többszörös feladatukat: nem csak az
angol nyelvtudást segítik, hanem
a diákok világot látnak, különböző
élethelyzetekbe kerülnek és tanulnak, fejlődnek.
Varga Gréta 10.a

Köszönjük!

feltételek is. A MLSZ pályázatai
a KFC-t támogató cégek TAO felajánlásával valósulhatnak meg. Az
idei évben a közétkeztetést végző
cég, a JustFood Kft. és a Kromberg
és Schubert Kft. is a kiemelt támogatók sorába lépett. Az ifjú
sportolók tisztelettel köszönik meg
minden más támogató segítségét
is. Erős a szándék, hogy a Lóránt
Gyula sporttelep méltó maradjon a
névadójához.

Az MLSZ által is támogatott TAO
pályázatok segítségével több felújítást tudott elvégezni a Kőszegi
Futball Club a Lóránt Gyula sporttelepen, és mindehhez az önkormányzat is hozzájárult. A mintegy
150 fő fiatal sportoló kulturált
körülmények között készülhet fel a
versenyekre, biztosítottak a tárgyi

•
•
•
•
•

Termelőgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos
üzemmenetének beállítása és biztosítása
Gyártáshoz, gépátállásokhoz kapcsolódó mérések,
ellenőrzések végzése és ezek dokumentálása
Gépkezelők irányítása
Kapcsolattartás a társterületekkel
Részvétel a folyamatfejlesztési programokban

Amit nyújtunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

versenyképes fizetés
kiemelkedő műszakpótlékok
havi és éves bónusz
egy évre előre megadott műszakrend
ingyenes céges buszjárat
igény esetén szálláslehetőség
klimatizált, tiszta és rendezett munkakörnyezet
vállalati rendezvények: egészség- és sportnapok
családi programok
sportolási és egyéb támogatások, kedvezmények

Jelentkezz a +36 94 568 411 vagy a +36 20 852 7939
telefonszámon, emailben: karrier.pph@schott.com vagy
keresd jelentkezési lapunkat a portaszolgálatunkon.

SZENVEDÉLYÜNK AZ ÜVEG!
Osztozzon velünk sikereinkben!

SCHOTT HUNGARY KFT.

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
www.schott.com

21

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I . É V F O LYA M , 4 . S Z Á M

2018. ÁPRILIS 10.

Bartha – Tornay

KU LT Ú R A

Ínyenceknek való összeállítással
folytatta éves kiállítás-sorozatát a
Jurisics-vár. A 20. századi magyar
művészet két helyi képviselőjének
az alkotásait válogatta a Kőszegi
Művészeti Egyesület. Április 15-ig
látható a különleges tárlat. Bartha
László Kossuth-díjas és Tornay Endre András Munkácsy-díjas szobrász
képei kerültek a lovagterem falaira.
(A Bartha-képek a Szombathelyi
Képtár gyűjteményéből valók.)
Az alkalom érdekességét az is tetézte, hogy Tornay Endre Andrástól
leginkább szobrokat és plaketteket
ismer a közönség. A bemutatott képei ugyanúgy magukon viselik a rá
jellemző formavilág össze nem téveszthető motívumait, mint a kőbe,
ércbe, fába álmodott művei.
Bartha László hasonlóan jelentős
anyagát 2006-ban láthattuk az
Öregtoronyban. A Bartha-rajongók
számára különösen nagy élmény
látni a már ismert és a katalógusokból visszaköszönő nagyméretű
alkotásokat. „Élőben” láthatók

(megjelenésünk után még pár napig) a többi között a Jeges Balaton (1972), a Harc az angyallal
(1970), a Cirkusz (1978), a Vale
(1978) című festményei is.
Básthy Béla alpolgármester a köszöntőjében a vágyakról és az ál-

Jó lelket nevel

kezdte. Azóta vajon hány gyermek
és ifjú ismerte meg általa a muzsikálás fortélyait, örömeit?
A fiatalos zenepedagógus nyugdíjba készül, de a Budaker Gusztáv
Zeneiskola és a tanítványok még
sokáig őrzik majd hagyatékát. A
tanítást április 25-től végleg befejezi – jelenleg sétálóidejét tölti –,
ezután másik szenvedélye, a hangszerjavítás veszi át a főszerepet.
(1979 óta hangszerész mestervizsgás, 2011 óta vállalkozásban végzi
ezt az alkotómunkát.)
„A zene jó lelket nevel!” – megtapasztalhatta Ő és a tanítványai is.
Mostantól leginkább a hangszerek lelkével foglalkozik majd. Az
egykori tanítványok nevében is jó
egészséget kívánunk hozzá!
Tóthárpád F.

Csárics Sándort 2009. április 25-én,
egy Tavaszi Hangverseny alkalmával
búcsúztatta a kőszegi fúvószenekar
és a barátok. A szeretett zenész
harminc évig vezette a nagy múltú
együttest. Nála csak egy karnagy,
Kovács Ferenc volt, aki tovább, 50
esztendeig állt a zenekar élén.
A majd egy évtizedes Csárics Sándort üdvözlő taps nem jelentette a
teljes visszavonulást. A zeneiskola
tanáraként újabb és újabb növendékek kerültek ki a kezei alól. Márciusban több évtizedes példaértékű pedagógusi és zeneművészeti
munkájáért Vas Megye Közgyűlése
Elnökének Emlékérmét vehette
át. A tanítást 1979 februárjában

22

mokról is beszélt. Ilyen vágyunk,
mondta, hogy valahol otthon legyünk a világban. A két alkotó
otthonkeresése és otthonra találása
közös pontokat mutat. Ugyanabban
a házban éltek, és – kis túlzással –
ugyanonnan indultak el.
Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész megnyitójában ugyancsak
a közös pontokat emelte ki. 110

éve született Bartha László, 50 éve
telepedett le Kőszegen. Ő 20 éve,
Tornay Endre András pedig 10 éve
nincs közöttünk. „Ha a kiállításnak
címet adnék, akkor azt, hogy Kolozsvártól Kőszegig” – mondta. A
kiállított művek is számos pontos
kapcsolódnak egymáshoz. Mindketten 19 évesek voltak, amikor
elkezdték tanulmányaikat a művészeti akadémián, és mindkettőjük művészetében fellelhető a 20.
századi francia művészethez való

affinitás is. Távoli vidékről indultak,
és mindketten a Kárpát-medence
másik végében telepedtek le.
A megnyitón ismét megfogalmazódott a vágy: Jó volna egy olyan
hely, ahol a jelentős kőszegi alkotók munkái állandó kiállításon is
látogathatók lehetnének. Igen, jó
volna! Talán egy olyan MŰVÉSZETEK HÁZA, ahol az irodalom és a
zene kőszegi képviselői is otthonra
találhatnának!
Tóthárpád F.

Európai Unió

Lukácsháza, 2018. április 4.
UTIRO Térségfejlesztő Egyesület: Lukácsháza, Tanács u. 12.
„Tűzről pattant…” Társadalmi szerepvállalás erősítése a fiatal és idős
közösségek fejlesztésével a Vas megyei Gyöngyös mentén

Sajtóközlemény
Elindult a „Tűzről pattant…” pályázatunk a Gyöngyös mente térség
8 településén, mely eredményeként a közösségek aktív együttműködésével elkészült a civil, közösségfejlesztési stratégiánk.
Az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület, az Európai Unió EFOP-1.3.5-162016-00511 számú pályázata lehetővé tette, hogy a 2018-2020
időszakban a Gyöngyös mentén található 8 településen, Gyöngyösfaluban, Lukácsházán, Kőszegpatyon, Pusztacsóban, Nemescsóban,
Kőszegdoroszlón, Kőszegszerdahelyen és Cákon elindulhasson egy, a
civil közösségeket aktivizáló, azok tagságát segítő civil program.
Célunk a helyi fiatalok és idősek közösségeinek erősítése, támogatása, programjaik segítése. Tevékenységeiket, szervezeti munkájukat
önkéntes civil koordinátor alkalmazásával összehangolva, természetben való aktív mozgásra alapuló rendezvényeik segítésével, tudásátadó és örökítő korosztályos megmozdulásaik fedezetének biztosításával szeretnénk a helyi civilek erősödését és önrendelkezési
képességét fokozni.
A jó hangulatú Kőszegszerdahelyi, Lukácsházi, Gyöngyösfalui helyszíneken, a nagyszámú idős és fiatal célcsoportot bevonó, közösségfejlesztő rendezvényeket tartottunk, melyeken a már működő kis
közösségek segítségével értük el a térség lakosait.
A tájékoztató rendezvényeken bemutattuk a projekt alapdokumentumát, a Közösség Fejlesztési Stratégiát (KFS), s felhívtuk figyelmüket, annak, a közösségre gyakorolt hatásaira. Meghallgattuk és rögzítettük a helyi fiatalok és civil közösségek véleményeit, program és
önkéntes civil megmozdulásokra vonatkozó javaslatait. Az így kapott
véleményekkel kiegészítve, a Közösség Fejlesztési Stratégia (KFS)
végrehajtása, 2018 év májusával elindul. Ezzel új szakaszba lép az
aktivizációs és támogató térségi civil programunk!
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Mi škrebećemo/ škrebamo...
KŐ SZ E GI HO RV Á TO K

ali skrbno su se skupljali pred
svetom mašom u crikva. Na
Prisiki u 18 uri, u Hrvatskom
Židanu u 19 uri se je začela maša, za kojom su već
na „Zdravu Mariju” škrebala
dica. Tekst dostanu od vjeronauk učiteljice, od farnika
ili roditeljev, s kimi ga i za-

Prisički škrebari

Dio škrebarov iz Hrvatskoga Židana

vježbaju. Kiša/godina, vjetar, sunce,
ustajanje u ranoj
zori, škrebanje u
kasnoj noći im
ne olakša djelo
ali oni duševno i
pošteno vršu svoj
zadatak. U Hrvatskom Židanu šestnaestimi, u Prisiki
petimi su čuvali
ljetos ov vazmeni
običaj. Ova i slič-

Német nemzetiségi hírek
Osterbräuche in der Béri Balog Schule
A Balog iskola német munkaközössége húsvét
előtt érdekes délutánt szervezett az alsós tanulók részére, amelyen a gyerekek nagy izgalommal vettek részt: keménytojásba dobáltak
pénzérmét, kanállal egyensúlyozva vitték a
tojást versenyezve egymással, tojást festettek,
barkácsoltak stb. Ez a délután a régi népi játékok és hagyományok megismertetéséről, felelevenítéséről szólt.

Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur
Bründl-Kapelle
2011-ben született meg a gondolat, hogy egy, a
környéken lévő Mária-kápolnához szervezzen a
Német Önkormányzat egy gyalogos, ill. buszos
zarándoklatot.
Május 22-én, vasárnap a gyalogosok 12.15kor Rattersdorfból indulnak Oberloisdorfon át a
steinbergi Mária-kápolnához. Akik nem tudják
vállalni a gyalogos utat, ők busszal jöhetnek,
amely 15 órakor a kőszegfalvi templom elől in-

ne navade ujačaju u dici hrabrost, poštovanje,
vjernost u sebi i u društvu u kojem živu. Kasnije
kao odrasli ljudi sigurna sam da će se spominjati na ove dogadjaje kao na lipe, vesele trenutke
druženja, kroz koje su nevidljivo nastali nosači
vjerskih tradicija.
Nagycsütörtökön elnémulnak a harangok a
keresztény hitközösségekben, helyüket többnyire a ministránsok által képviselt kereplősök ill. kereplőik veszik át. A horvátzsidányi és
peresznyei fiatalok az idei Nagyhét csütörtökjétől a szombati Feltámadásig ily módon járultak hozzá a hit és a hagyomány őrzéséhez.

Huljevné Fülöp Mária
dul. A ÷Bründl-Kapelle”-nél (Forráskápolnánál)
16 órakor német nyelvű szentmisén veszünk
részt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Deutsche Messe am 13-en Mai in der
Herz-Jesu Kirche
Május 13-án a fatimai mise német nyelvű lesz.
Jó idő esetén a Jurisics téren álló Mária-szoborhoz vonulunk körmenettel, ahol a Lorettóilitániát imádkozzuk el. Hívjuk és várjuk a Máriatisztelő híveket.
Kőszegfalvi Ágnes
KNNÖ elnök

K ŐS ZEGI NÉM ETEK

Na Veliki četvrtak pri maši kot Glorije u crikva
zamuknu zvoni, kod nas velu „Prošli su u Rim”.
Stara vjerska navada je da od ovoga termina
škrebari zamu naprik zadatke zvonov. Miništranti, ki redovito pohadjaju maše, moredu dostat ov
posao, da do Velike subote do Goristajanja Kristuševoga. Po odredjenimi termini škrebaju po
ulica, ke si med sobom razdilu. Ljetos na Veliki
ćetvrtak cijeli dan se je zlivala godina. Ministranti
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A hegedűművész
KU LT Ú R A

Sebestyén Ernő Liszt-díjas hegedűművész 13 éve költözött Kőszegre,
előtte 35 évet élt Németországban.
Büszkén mondta, hogy ő soha nem
volt disszidens. ÷Hivatalosan voltam mindaddig Németországban,
amíg a szocialista gondolkodásnak megfelelően egy miniszteri
rendelet kimondta, hogy csak a
napidíjat költhetem el a fizetésemből, a többit forintra át kell
váltani”. Ezt nem tehette meg, a

családjának meg kellett élni, ezért
lemondott a magyar állampolgárságáról.
Az édesanyja szülőföldjének közelébe tért vissza idős korára a 77
éves férfi, aki a világ legjobb hegedűművészei közé tartozik, öt kontinensen muzsikált. Négy nemzetközi
versenyt nyert meg, 11 hanglemezkészítő cég felvételen rögzítette hegedűművészetét. Tehetsége
alapján érte el ezt a rangot, pedig
gyermekkorában nem szeretett
hegedülni. Erről így beszélt: ÷Az

édesapám kívánsága lett az én
személyemre átutalva, és én lettem a hegedűs. Négy és fél éves
koromban kezdett engem a papa
tanítani, mert ő nagyon jól hegedült. Duókat játszottunk együtt.
Nagy szigorral nevelt, amikor
elvesztette türelmét, akkor egyegy pofon is lett belőle. Utáltam a
hegedülést, csak akkor kezdtem
el megkedvelni, amikor a zenei
gimnáziumban a társak csodálták a tudásomat. Tulajdonképpen
csodagyerek voltam, mert 9 éves
koromban felvettek a főiskolára.
A szocializmusban azt mondták,
hogy nincs csodagyerek, csak
érettségi után mentem a főiskolára” – fogalmazta meg.
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A család szegénységben élt, ezért,
hogy tanulhasson, Sebestyén Ernőnek dolgoznia kellett. Élmény volt
számára, amikor első pékségi fizetéséből nagy csomag epret vásárolhatott magának. A tanulás érdekében dolgozott kőműves segédként,
és futószalag mellett is.
Több hegedűtanár, Zengő Ibolya,
Bisztricky Tibor hegedűművész is
tanította. Ahogy megfogalmazta,
Kovács Dénestől vette át a hegedülés – a hegedűtartás, a vonóvezetés, fekvésváltás – elméleti alap-

jait, és ennek köszönheti, hogy 77
éves korában is tud hegedülni.
Amikor kijelentette, hogy a
÷kiszesekből lesznek a koszosok”, elveszítette a politikai meg-

bízhatóságát, és csak egy évvel
később játszhatott a főiskolai
felvételijén. A tanárok akkor azt
mondták: „nem kell már felvenni,
mert ő már mindent tud”, ezzel az
adalékkal kezdhette el a felsőfokú zenei tanulmányait. Tizenkilenc
évesen próbajátszás után felvették
hegedűsnek az Operaházba. Nyáron nem kapott fizetést, ezért egy
szezonban vállalta a balatonalmádi étteremben a zenélést. Tehette,
ahogy fogalmazott: ÷mert nem-

csak a klasszikus zenében voltam otthon, hanem a tánczené-

ben, a dzsessz és cigányzenében
is. Az én apám nagyon szerette a
magyar nótát, neki kétezer nóta
volt meg kottában”.

Ősszel visszatért az Operaházba, és
erről így beszélt: ÷átláttam, hogy
bizonyos fajta könyöklések vannak. Fiatalon azt mondtam, hogy
senkivel nem szeretnék háborút,
én az utolsó pultnál fogok ülni.
Ott töltöttem el az éveimet, amíg
1963-ban a koncertmesteri állást
megkaptam”. Ezt követően kötött

életre szóló barátságot Ferencsik
János karmesterrel. Már ekkor elindulhatott volna Sebestyén Ernő
külföldi karrierje, mert Jean Martinon francia karmester, zeneszerző,
hegedűművész meglátta benne a
tehetséget. A düsseldorfi főzeneigazgató egy meghívást küldött
számára, de ehhez útlevelet nem

kapott, így a nagyvilág felé vezető
út akkor zárva maradt. Az Operaház karnagya, Kóródi János közvetítésével a Rádiózenekarban is
sokszor zenélt szólistaként, majd
megkapta a koncertmesteri megbízást.
1970-től Berlinben folytatta a
pályafutását. 1971–81-ig első
koncertmester volt a „Deutsche
Oper Berlin” zenekarában. A fizetése átváltásáról szóló magyar
miniszteri rendelet miatt vette fel
akkor a német állampolgárságot.
Az ottani fogadtatás minden várakozást felülmúlt, 1971–1981
között Berlini Operaház első koncertmestereként ívelt felfelé a zenei
pályafutása. Szólistaként is sokszor
lépett a közönség elé, majd 1983tól újabb váltás történt, 16 éven
keresztül művészeti vezetője volt
a Berlini Filharmonikusok Kamara-

zenekarának. Németországi zenei
pályája nagy találkozásokra adott
alkalmat, amelyről így beszélt:
÷Abban a tíz évben, amikor a
Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának első koncertmestereként dolgoztam, a világ összes
nagy karmesterével találkoztam.
Solti György engem megtisztelt,
velem beszélt magyarul, mert
ő nagyon el volt keseredve az
elüldöztetése miatt. Amikor a
Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarával koncerteztünk Londonban, a hegedűszóló után odajött hozzám, és gratulált nekem.
Döntő fontosságú az életemben
Leonard Bernstein, aki egy csodálatos tehetségű ember volt,
és kiemelkedő élményt nyújtott,
mint karmester. A Bajor Rádió
zenekarával a Trisztán és Izoldát

játszottuk, amikor a koncert után
engem a világ legjobb, nem zsidó
koncertmesterének nevezett. Daniel Barenboin karnaggyal együtt
dolgoztunk, és a mai napig jó
barátságban vagyunk. Ciprien
Katzaris zongoraművésszel óriási élmény volt együtt játszani, két
éve koncertezett Liszt Ferenc szülőfalujában (Doborján – Raiding),
ott találkoztam vele legutóbb”.

Sebestyén Ernő a világ öt földrészére utazott koncertről koncertre, komoly a tárháza azoknak a
műveknek, amelyet élete során
megszólaltatott. ÷Eljátszottam a
hegedűirodalmat, a kamarazene
irodalmat, a szimfonikus irodalmat, és az operairodalmat. Nem
erről a világról szóló csodálatos
műveket hegedültem. Nekem az
opera a tökéletes műfaj, a legszebb zene. Sok operát még a
mai napig kívülről tudok”.

Sebestyén Ernő nemcsak zenélt,
hanem tanította is a fiatal tehetségeket, először 1965-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Majd
Berlinben is tanított a főiskolán, ezt
követően Augsburgban a konzervatóriumban. A Müncheni Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető professzoraként tanított 1990-től. Innét
ment nyugdíjba 2005-ben.
Aztán Kőszegre költözött imádott
feleségével. 2006-ban megalapította az Esterházy-triót. Ebben a
kamaraegyüttesben Mérey Tamás
csellóművésszel és Bognár Ferenc
zongoraművésszel játszik együtt
elsődlegesen Haydn, Beethoven, és
Liszt műveket. Koncerttermük a Dr.
Nagy László EGYMI dísztermében
van, abban az egykori kápolnában,
ahol egymás mellett ült és imádkozott Vilmos császár és Ferenc József
császár. A kápolna akusztikája határtalan, itt helyezte el Sebestyén
Ernő az egyedülálló hangzású
Bösendorfer Imperial zongoráját.
Mostanra megnyílt az út, amely
szerint Sebestyén Ernő a Magyar
Művészeti Akadémia tagja lehet.
Kámán Z
(Sebestyén Ernő a művészeti munkájáért a következő kitüntetéseket
kapta: 1969. Budapest, Liszt-díj –
1989. Vercelli, ViottiD’oro – 1992.
Genova, Máltai Kereszt – 1999.
Budapest, Artisjus Bartók-érem –
2015. Budapest, Magyar Érdemrend Középkereszt.)

Kőszegi Vonósok
Zenekari találkozóként is bekerülhetne a Kőszegi Vonósok nagykönyvébe az április 7-i Tavaszi koncert,
hiszen színpadra lépett a Sárvári
Vonósok együttese és a Sárvári
Mazsolazenekar is. A helyi ifjakat
a Kőszegi Tücskök képviselték. A
muzsikusgárda létszáma elérte az
ötven főt.
A sárvári és a kőszegi fiatalok egy
Scheer Uwe népdalfeldolgozással
(Tavaszi szél) nyitották a művek
sorát. Nemcsak a dalban, a műsorfolyamban is „vizet árasztott” a
kompozíció: másodikként Tücsök
Prücsök, a csónakos „árvízi verses
meséje” szólalt meg Scheer Uwe
megzenésítésével. Sokak arcára
mosolyt csalt a mesélő, Nagy Krisztina, miközben Őszi Zoltán kivetített rajzai illusztrálták a történetet.
„Vivaldi tavasza” már madárcsicsergést, és a lassan vonuló bárányfelhők képét varázsolták elénk.
(Szóló: Kovács Éva, közreműködött: Rabiné Pék Marianna és Hegedűs Erzsébet)
Franz Drdla ismerős Bizet-dalla-

mokat idéző Carmen fantáziája
lenyűgöző hangulatokkal, a hegedűfutamok temperamentumos
virtuozitásával elragadta a közönséget. Scheer Uwe és a zenekar
újra megmutatta, hová emelkedett
a kőszegi vonósmuzsika nívója!
A soron következő mű nélkülözte a
szólistákat: ereje éppen ebben volt.
A zenekar szeretettel teli játéka, a
melódia szinte megemelte a szín-
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padot. Az együttzenélés csúcspontját jelentette Frank Bridge Spring
Song-ja.
A záróműben újra Scheer Uwe
lépett színpadra. Astor Piazzolla
Tavasz Buenos Aires-ben című
darabja a játékosságával, a „fura
hangok” átszüremlésével a „hamiskás tavasz” arcát idézték a
lovagterembe. Siker és siker: a
ráadásban Piazzolla Oblivion című
művének andalító hangjai arról
üzentek, hogy valahol már ott vár
ránk a nyár!

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Boldog és büszke vagyok, mondta a
koncertmester – Scheer Bernadett
– az estet követően. „Annak örülök,
hogy a volt tagunk, Kovács Éva alapított egy zenekart, és most közösen
alkottunk valami nagyszerűt.” Lesz
folytatás. Május 6-án a kőszegiek
vendégeskednek Sárváron, június
2-án pedig újra a lovagterembe
várja a KV egyre gyarapodó hallgatóságát egy különleges hangversenyre, melyen csak kőszegi zeneszerzők művei hangzanak el.
Tóthárpád F.

KU LT Ú R A
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IMPLANTÁCIÓ
ÍNYBETEGSÉGEK
KEZELÉSE
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Látogassa meg
megújult honlapunkat:

www.schmuckdental.hu
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Földi küldetése véget ért
P. Szabó Imre SVD (1930–2018)

HI T É LE T

Rövid betegeskedés után P. Szabó Imre SVD a
szombathelyi kórházban, 2018. március 12-én,
nem sokkal éjfél előtt hazatért az Úrhoz. Utolsó
útjára a kőszegi temetőbe 2018. március 21-én
kísérték a hívek és paptársak.
Rendtestvérünk 1930. szeptember 13-án született a Vas megyei Káldon.
1945-ben missziós növendékként tanult a kőszegi bencés gimnáziumban. 1947-ben megszakította tanulmányait, hogy elvégezze a noviciátus szigorú, ún. kánoni évét. A noviciátus
második évében, 1948–49-ben és az ezt követő
fogadalomtétele utáni esztendőben, a Missziósház 1950-es államosításáig.
1955 őszén megpróbált lehetőséget találni tanulmányai folytatására. Mindenhol visszautasították, viszont a budapesti Pázmány Péter
Teológiai Akadémia felvette. A forradalom után
Ausztriába szökött, Mödlingbe, a verbiták St.
Gabriel Missziósházába. Itt tanult 1960-ig, és
május 26-án itt szentelték pappá.
1959-ben Pápua Új-Guineába kapott kinevezést, azonban előtte még egy év pasztorális gya-

Kinek segítettek?
Kőszeg Város Önkormányzata hozta létre a
Segítő-Kéz Közalapítványt, amelynek célja az átmenetileg rossz anyagi helyzetbe kerülő
családok, egyedülállók támogatása. A szervezet
a 2017-es évben többek között két család és két
magánszemély váratlan élethelyzetének megoldásához nyújtott segítséget: • egy kőszegi lakos
háza égett le minden ingósággal, mely esetben az
alapvető használati eszközök, ruházati cikkek és
gyógyszerek beszerzéséhez tudtunk azonnali segítséget nyújtani; • egy család, mely 5 gyermeket
nevel, albérletbe kényszerült és a 2 havi kaució
kifizetése jelentett többlet anyagi terhet számuk-
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korlatot kellett végeznie Münchenben
(1960–61), ezután
pedig Angliába kellett mennie nyelvet
tanulni (1961–62).
Végül 1962. szeptember 26-án érkezett meg Pápua ÚjGuineába.
Az első hónapban az
új-guineai pidzsin és az enga nyelveket kellett
tanulnia. Az első feladata egy új missziós állomás megalapítása és felépítése volt. Mindez egy
olyan vidéken, amely 1961-ig le volt zárva a
missziós munka előtt. 1963 márciusában telepedett le ezen a területen, és húsz évig dolgozott
itt. Az állomás neve „Katholik Church Kasap”.
Az egyházközség felépítése egyszerre jelentette
számára a lelki és a fizikai épületek felépítését
is. Húsz év alatt 4000 embert keresztelt meg.
Jelenleg úgy 6000 katolikus él ezen a területen,
ez az összlakosság körülbelül felét teszi ki.
ra, ekkor nyújtottunk anyagi támogatást nekik;
• egy devizahiteles család (7 fő) lakhatásának
megtartásához az adminisztratív feladatok költségéhez nyújtottunk segítséget (építéshatósági,
földhivatali költségek); • egy esetben gyógykezelés lefolytatásához adtunk támogatást.
Köszönet mindazon cégeknek és magánszemélyeknek, akik felajánlásukkal lehetővé tették az
adományozást, kiemelt köszönet illeti a Terra Cargo Kft. tulajdonosait.
2018. évtől fogadhatjuk a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásait is, melyhez az alapítvány adószáma: 19247689-1-18
Alapítvány számlaszáma: OTP Bank kőszegi
fiókja 1174 7051 2000 8316 0000 0000

1982-ben saját kérésére áthelyezték
egy másik állomásra, de itt csak két
évig dolgozott. Az utolsó tíz évet a
központi állomáson töltötte, de hűségesen a pasztorális szolgálathoz mint
a székesegyház plébánosa. 1993-ban
jött az áthelyezése Magyarországra.
Első hazai feladata 1994 és 1998
között a Vatikán Népek Evangelizációjának Kongregációja egyik intézményének: a Pápai Missziós Műveknek
újraalapítása volt. Eközben a verbita
kispapok prefektusa is volt. 1998 és
2000 között novíciusmester Kőszegen, majd 2000 és 2002 között ismét
prefektus Budapesten. Ezután Kőszeg környéki
plébániákon végzett pasztorális munkát. Előbb
Jánosháza, majd Salköveskút plébániáján és
hozzá tartozó leányegyházaiban.
2018. február végén tüdőgyulladást kapott,
kórházba került, ahol pontosan két hetet töltött
súlyos állapotban. Úgy halt meg, ahogyan élt,
teljes odaadásban, magának semmit fent nem
tartva. Élete örök munka, örök szolgálat volt.
Adj, Urunk, örök pihenést restséget nem ismerő
szolgádnak!
Tóth Zoltán SVD
(A befizetések teljesíthetők átutalással illetve a
bankfiókban történő készpénz befizetéssel. Ha
nem szeretné, hogy adományozóként a (cég)nevét nyilvánosságra hozzuk, kérjük, jelezze!)
Kuratórium elnöke Sárközi Antalné; tagok: Molnár Etelka, Rusznyák Károlyné, Stitniczky Csilla,
dr. Nagy Csaba Áron.
Bírósági nyilvántartási adatok: Segítő-Kéz Közalapítvány; Nyilvántartási szám: 18-01-0000011;
Adószám: 19247689-1-18.
E-mail: cegkapu.segitokezalapitvany@gmail.com
Köszönjük adományát!
Alapítvány elnöksége
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A bortermés gazdasági fontossága, a szőlő és a bor kapcsolat késztette
a várost a Szőlő Jövésnek Könyve 1740. évi megnyitására. A művelődéstörténeti szempontból is felbecsülhetetlen értékű könyv születésének
oka az első lapján olvasható sorokból kitűnik. Nem véletlenül esett egybe
évszázadokon át a szőlőhajtások bemutatása a bíróválasztás fontos eseményével.
„Eleitűl ezen N(emes) Városban bévett szokás szerint Szent György napján,
úgy, mint szokot, Bírói Választás napján az Hegy Mesterek az Tanátsházba
szoktak szőlő jöviseket (hajtásokat) hozni, mellyek által az Városy Lakósok is az Borbéli terméshez reménységhek volt, ezen jövisek ekkoráigh
könyvben nem rayszoltattak, következendőképpen Emberekk elméjébül
is kihültek, hogy azért az Posteritás is megh tudhassa minémő boldogh
lés boldogtalan Sorsra jutott ezen Városnak állapottya, ezen belől irt mód
szerint következik az esztendők száma, mellyben continius temporibus de
Anno ad Annum minémő jövisek lettenek, azokon minémő bor is termett.”
A rügyfakadás a város bortermelő lakosságán kívül elsősorban a város
gazdaságpolitikájáért felelős, újonnan választott bírót érdekelte. A szőlőkönyvben évről-évre szebbnél szebb ceruza-, tollrajzok, majd akvarellek
örökítik meg a szőlő hajtásait.
Kőszeg Város Önkormányzata „A Szent György-napi Szőlő Jövésnek Könyve hagyománya”-val 2013-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékére. Az idei program részleteiről az alábbiakban olvashatnak.
A rendezvénysorozat több irányból is szeretne emléket állítani a város
hivatalos ünnepnapjának a Szőlő Jövésnek Könyve napjának, a Szent
György-napnak.
• Egyrészről a Szövényi Ernő (2010 †) borász szakmai munkájának
folytatásaként színvonalas megyei borversenyt rendezünk. A verseny
előtti napon a szakmai borbírálat alkalmából lehet elemezni többek
között a 2017. évjárat szőlészeti és borászati tanulságait, megosztani egymással a borkezelési módszereket. Az ide delegált borokat
együtt fogja anonym módon elbírálni a szakmai stáb, gyakorlást is
biztosítva a másnapi versenyre. A borversenyre 30 fős vizsgázott
borbírálót várunk. Idén is lesz gasztronómiai zsűri, akik a kereskedelmi forgalomban kapható Vas megyei borok közül válogatnak
díjazásra, illetve tesznek javaslatokat egy borvacsora menüjére. A
hagyomány továbbvitelét segíti Szövényi István egykori múzeumigazgatónk, díszpolgárunk unokája Szövényi Áron borász, a verseny
szakmai vezetője.
• Másrészről a város ünnepnapjához méltó zenei rendezvényekkel, hiszen a fúvószene is értékes hagyományunk, 1866-ban alakult a fúvószenekar. Kőszeg Város Fúvószenekara április 21-én ad koncertet
• Megemlékezünk a hagyomány újjáélesztésért sokat tevő Bechtold
Istvánról egykori solymász-ornitológus-természetvédő személyéről
is egy megyei természetismereti vetélkedővel.

Április 13.
10.00 Vas Megyei Borverseny – Jurisics vár
Április 13-14. 10. Szőlő és Klíma Konferencia – Zwinger
Április 14.
18.00 III. Kőszegi Bor-Korzó, Városi Borverseny eredményhirdetése, Hölgyek Bora díj átadása – lovagterem
Április 18.
18.00 Varga Bernadett textiltervező iparművész –
Örökségünk kiállítása – lovagterem
Április 19.
Bechtold István Városi Természetismereti Verseny – látogatóközpont
Április 20.
Portré Étterem – Borvacsora az Észak-Balaton boraiból
Április 21.
10.00-17.00 Városi Bortúra
Április 21.
19.00 Tavaszi Hangverseny Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara – Jurisics vár
Április 22.
du. Tavaszköszöntő és Borkóstoló – Tóth Pincészet
Borház Rákóczi utca

SZ E NT GYÖ R GY-NA P

Szőlő Jövésnek Könyve

ÁPRILIS 24. (kedd) SZŐLŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE ÜNNEPSÉG
kora reggel a gazdák lemetszik a szőlőhajtásokat a nevezetes dűlőkben:
Alasz László
Albert László
Cserkuti István
Jagodics Tamás
Láng József
Petrovics István
Szőlőtermelő Szövetkezet
Tóth Sándor

Borsmonostori dűlő
Csömötei-hegy
Alsó-figyelő dűlő
Borsmonostori dűlő
Guba-hegy
Pogány-hegy
Napostető
Kövi-szőlők

Blauburger, Kékfrankos
Rizlingszilváni
Kékfrankos, Zweigelt
Cabernet-sauvignon, Chardonnay
Blauburger
Olaszrizling
Kékfrankos, Zweigelt
Kékfrankos, Zweigelt

08.00 óra Temető – Koszorúzás Bechtold István és Szövényi István
díszpolgárok,és Szövényi Ernő sírjánál
09.00 óra Zwinger – Polgármesteri Fogadás
09.45 óra Borok Háza – Zenés menet a város utcáin a Borok Házától
a Jurisics térre
10.00 óra Jurisics tér – A szőlőhajtások bemutatása a polgármesternek, a szőlőhajtások megáldása a Városháza előtt
10.30 óra Jurisics vár – Szőlőhajtások bejegyzése a Szőlő Jövésnek
Könyvébe és a Vas megyei Borverseny eredményhirdetése
15.00 óra Borok Háza a Vas Megyei Borverseny érmes kőszegi borainak kóstolója

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Széchenyi Virág és Rácz Attila lánya Aida, Gróf Ferenc
és Czethoffer Éva fia Márton, Horváth Zoltán és Szemetke Vivien lánya
Melissza, Balazatics Balázs és Ürmös Katalin fia Bence, Szolyák Tibor és
Tóth Vivien fia Marcell, Sümegi István és Tóth Ramóna fia Bence István.
HÁZASSÁG: Rostás Mónika – Czech Tamás Ferenc, Csiszár Mária Mónika – Mészáros Attila, Mihály Klaudia – Tolnay István, Emmer Henriett
– Kiss Krisztián, Bombicz Katalin – Schmölcz Péter.
HALÁLOZÁS: Vasvári Pál Miklósné szül. Simon Emma Ilona, Béres
Jánosné szül. Schwahofer Margit, Sztastyik Ernőné szül. Gréczi Irén,
Ribnikár Antal, Végh Krisztina Mária, Rába Sándorné szül. Stolzenberg
Magdolna, Domnanovich László.
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Programajánló

Könyvtári hírek

Április 11.

A könyvtár ebben a tanévben játékos könyves akadályversenyt rendezett,
melynek keretében a harmadikosoknak a kőszegi kötődésű Nyulász Pétertől „A fürdők réme” című regényt kellett elolvasniuk.
A gyermekek nagy örömére 2018. március 22-én az író a könyvtár vendége
volt. A rendezvényt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatta. Az író élményszerűen mutatta be Helka-trilógiáját, amit Fáy András Sió tündéres rege című legendája alapján álmodott meg. Azt a célt tűzte
ki maga elé, hogy a mai gyermekközönséghez közel hozza azt a 180 éves
történetet, amelynek hajdanán hatalmas, évtizedeken át tartó sikere volt.
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár sikeresen pályázott „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati
felhívásra. Az EFOP-4.1.8-16-2017-00115. kódszámú pályázat révén az
intézmény 34 088 634 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában.
RENDEZVÉNY:
Április 12. (csütörtök) 11.00 óra: A költészet napja alkalmából Dőzsöl
az égen a hold címmel műsort ad Tóthárpád Ferenc költő, a könyv
szerzője és a Rózsabors zenekar. A rendezvényt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatja.
Április 20. (péntek) 14.00 óra: Kreatív kézműves kuckó. Tárgyalkotás
papírból az újrahasznosítás jegyében.
Április 20. (péntek) 16.00 óra: Környezetvédelem a háztartásban.
Ötletek a háztartási hulladék csökkentésére. Balázs Borbála előadása
a Föld napja alkalmából.
Április 25. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
Április 26. (csütörtök) 17.00 óra: MÚLTIDÉZŐ: 1968 Magyarországon.
Könyvbemutató vetítéssel. Murai András szerzővel Kővári Lajos beszélget.
Május 9. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten); Kézimunka-kör (a 2. emeleten)
Május 11. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör. Téma: Egy magyar
szerző (szabadon választott) műve

16.00 Költészet napi séta Pilinszky nyomában
– Velem, Hősök kapujától induló túra
Április 13-14..
10. Szőlő és Klíma Konferencia – Zwinger
Április 14.
8.00–12.00 Zsibvásár – Balog iskola
Április 14.
17.00 Morzsák Britanniából – Ináncsy Géza
Tamás fotókiállítása a Hotel Írottkőben a Csók
István Művészkör Egyesület szervezésében.
Április 14.
18.00 III. Kőszegi Bor-Korzó a Jurisics
várban.
Április 18.
11.00–17.00 KÖSZHÁZ – Városi Véradás
Április 18.
15.00 Ki lakik itt? Áprilisi odúellenőrzés a
Chernel-kertben.
Április 18.
18.00 Örökségünk – Varga Bernadett textiltervező iparművész kiállítása a Jurisics vár lovagtermében.
Április 19.
Bechtold István Városi Természetismereti
verseny a látogatóközpontban.
Április 20.
Borvacsora az Észak-Balaton boraiból a Portré Étteremben.
Április 21.
10.00–17.00 Városi Bortúra – Borászatok
nyitják meg kapuikat egyidőben (1000 Ft/5
fajta bor helyszínenként).
Április 21.
15.00 Samu, a méreg- és tetemkereső kutya
munkabemutatója a természetvédelmi látogatóközpontnál.
Április 21.
19.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarának
Tavaszi Hangversenye a Jurisics vár lovagtermében.
Április 22.
Délután Tavaszköszöntő és borkóstoló –
Tóth Pincészet Borház, Rákóczi utca 6.
Április 23.
18.00 Tudomány a kocsmában – Titkok a falak mögött /Tizenegy kőszegi rejtély/ – Dr. My
Móa előadása a Bécsikapu Étteremben.
Április 24.
Szőlő Jövésnek Könyve programsorozat
Április 24.
Pogány-hegyi Szent György járás – Kőszegdoroszló, Pogányok
Április 27.   
Sörsétány – Diák köz-Bécsikapu
Április 28.
10.00 Kerékpáros élménytúra Kőszegről
Lékára.
Április 28.
19.30 Szemtől szemben a baglyokkal – előadások és éjszakai bagolybemutató a természetvédelmi látogatóközpontban.
Április 28.
21.45 Kecskefejő éjszakai túra – A éjszaka
hangjainak, különösen a lappantyúnak (vagy
népies nevén kecskefejőnek) a megfigyelése.
Kőszegtől a Biotájházig (15 km).
Április 28–29.   
III. Kézműves-Sör-Majális
Április 30–május 1. Készülődés Anyák Napjára – kézműves foglalkozások a Jurisics várban.
Május 1.
Zenés ébresztő Kőszeg Város Koncert Fúvószenekarával.
Május 12.
10.00–17.00 Miénk itt a rét! Madarak és fák
napja az Alsó-réten (családi nap).
Április 13 – 14-én a Zwingerben tartják a 10. Szőlő és Klíma Konferenciát, amelynek szervező motorja Dr. Puskás János. Első nap 14.00
órától, másnap 10.00 órától kezdődik a 28 előadás negyedórás váltásokban, több szekcióban. Elsők között beszél – két kőszegi szőlősgazda
– Stefanich Kornél és Jagodics Attila.
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Borkorcsolya
Március 24-én a Balog iskola éttermében rendezték meg a borbarát hölgyek a 17. Borkorcsolya
versenyt, amelyre 32 nevezés érkezett. A zsűri (Frank-Sziklai Márta,
Tóth Árpádné, Láng József, Szász
Károly) mellett a vendégek is értékelték a finom falatokat, ehhez
a kőszegi gazdák által felajánlott
borokat lehetett kóstolni.
Az év borkorcsolyája címet Ávár
Imréné Füstölt sajtos, sonkás háromszöge nyerte. A 2. helyezett

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Steindl Rezsőné Sajtos-sonkás
kis batyuja lett. A 3. helyen végzett Orbán-Tóth Adrienn ÷Tökös”
túrósa. Közönségdíjjal jutalmazták
Bakosné Berkényi Bernadett Medvehagymás-sonkás falatkáit. A

gluténmentes kategória nyertese
egy zöldfűszeres rúd lett. Különdíjat kapott a Sokmagvas-túrós
zabpogácsa és a Sonkás-tojásos
kifli. (A nyertes receptek elérhetők
a http://koszegibor.hu honlapon.)
Legközelebb április 14-én, 18 órától a III. Bor-Korzón lesz lehetősége
a nagyközönségnek is megkóstolni
a borkorcsolya-finomságokat.
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Az idei évben már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a két napos
kőszegi majális a Fő téren. Felvezető programként április 27-én újra kinyit
a Sörsétány a Bécsikapu Étterem mellett. Szombaton délelőtt először a
gyerekeknek szánt vetélkedővel, foglalkozásokkal és műsorokkal kedveskednek a szervezők. Délidőben harmonikaszó mellett kóstolgathatnak sokféle sört az érdeklődők, majd helyi és környékbeli csoportok szórakoztatják
az érdeklődőket. Estefelé a Budapest Marching Jazz Band és az exRepublic
koncertje zárja a programot. Vasárnap délután lesz a májusfaállítás a Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel, majd a NemDeBár és az Uknow Duó játszik
szórakoztató zenét. Mindkét nap ingyenes ugrálóvár és Kézműves-SÖRvásár! Mindenkit szeretettel vár a szervező művelődési központ!
A Zwingerben nyílt meg Tornay Endre András képzőművész FTI-iASK által
szervezett „Anyagba zárt árnyak” című kiállítása, amely emléket állít a
tíz éve elment alkotónak. A kiállítás május 10-ig tart nyitva.

Híd a jövőbe
Március 23 – 26. között Kőszegen harminc ország tudósainak
részvételével Örökség és identitás
című konferenciát tarott a KÖME,
a FTI-iASK és az önkormányzat.
„Kulturális örökségünk egy a
múltból a jövőbe vezető híd.
Megtudhatjuk, hogy mi az igazán
fontos a jövőnk szempontjából.”

– mondta Navracsics Tibor EU biztos. Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK
igazgatója a konferencia egyik
legfontosabb elemének a kulturális örökség kutatásokat nevezte,
amelyek részben Kőszeg, részben a
régió, részben pedig egész Európa
történetére vonatkoznak. A konferencián nyolcvan előadás hangzott
el hat helyszínen. A szakmai napokat a részvevők számára szervezett
túrák tették színesebbé.

Kőszegi fotós
Április 4-én nyílt meg és május
31-ig látogatható a Kércz Tibor
fotós Természetes szépség című
kiállítása a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Az alkotót Palcsó Julianna mutatta
be, kitért a fotós gyermekkorára,
vágyaira, sikereire. A kőszegi születésű Kércz Tibor vadászterülete a
Kiskunságtól az érdi árterületen,
Japánon, Kanadán át a sarkvidékig
terjed. Számos elismerést begyűjtött már. Mi a titka? „Ott lenni akkor, amikor kell, és ismerni az adott
állat viselkedését” – mondta.

A kiállításon úgy érezhetjük, hogy
fehér mesevilágba csöppentünk,
amely tisztaságát csak a hideg kékje töri meg. Gleccserek, hóbaglyok,
jegesmedvék, a háttérbe olvadó
ludak: a táj, az égbolt, és az állatok fehér színe, „láthatatlansága”
uralja a felvételeket. A kiállítás nagyobb részében a színes jelenetek
is főszerephez jutnak. Rácsodálkozhatunk a cserszömörce, a leánykökörcsin gyönyörűségére vagy a
majmok borzas fizimiskájára.
„Három géppel, Nikon rendszerrel
dolgozom” – mondta az alkotó. A
festményszerűséget a vászonalap
és a túlexponálás alkalmazásával
éri el. Az alkalmazott fogásoktól
kicsit kifehérednek a kompozíciók.
Az avatatlan látogató a Photoshop
adta lehetőségeket látja a képeken. Csakhogy: „Mivel természetfotós vagyok, és pályázatokra küldöm be a képeimet, azokba csak
moderált módon lehet belenyúlni.
Nincs photoshoppolás. A helyszínen kell úgy fotózni, ahogyan én
szeretném látni” – tudtuk meg.
Szavai szerint Kércz Tibor nem
akar dokumentarista képeket készíteni.
Tóthárpád F.
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SPO RT

Futsal: A dobogó küszöbén

Boksz hírek

A futsal bajnokság hajrájára kialakultak az erőviszonyok. Eldőlt: a mezőnyből a Haladás és a Nagykanizsa kiemelkedik. A dobogóért a Kőszegi
FC és Győrújbarát küzd, de ők is jelentősebb játékerőt képviselnek a többi
csapathoz képest. A Kőszeg az esélyeknek megfelelően biztosan győzte
le a Győrladamért és Csornát. Utóbbin viszonylag kevés gól esett, de a
csornaiak csak a meccs végén jutottak becsületgólig. Március 21-én került
sor a Baráti Futsal elleni rangadóra. A kőszegieknek az érmes remények
életben tartásához égetően fontos volt a győzelem. (Korábbi mérlegük a
győrújbarátiak ellen egy-egy döntetlen és vereség volt.) A korábbi időpontról elhalasztott mérkőzésen ennek megfelelő lelkesedéssel vetették
magukat a küzdelembe. Gyors gólváltás után a félidőig jelentősnek tűnő
előnyt építettek ki. A fordulás után az erőtartalékait mozgósító ellenfél egy
gólra feljött ugyan, de ezzel el is lőtte a puskaporát. A játékot mindvégig
irányító KFC újra lendületbe jött, s a végére csak a különbség volt kérdéses. A győzelemmel nagy lépést tettek a kőszegiek a dobogóhoz vezető
úton. Húsvéthétfőn a Nagykanizsa igazolta ugyan a papírformát, ám mivel
a „Baráti” Csornán is kikapott a Kőszegi FC három pont előnnyel várja az
utolsó fordulót. A bronzérem elveszítésére már csak matematikai esély
maradt. A zárófordulóban a Haladás ellen ugyan nem a kőszegiek az esélyesek, de vereségük és a rivális győzelme esetén, pontegyenlőségnél az
öszevetésben, az egymás elleni eredmények terén jobb a KFC (egy-egy
győzelem-döntetlen-vereség, +6-os gólkülönbség). Az összesített gólarány terén is jobban áll a Kőszeg: +44-gyel az ellenfél +7-ével szemben.

21 ország 269 öklözője vett részt Egerben a 68. Bornemissza Emlékversenyen. A színvonalas versenyen több boksz-nagyhatalom is képviseltette
magát. A Fitt-boksz ÖE három első, egy harmadik és egy ötödik helyezést ért
el. Lakotár Hanna (ifjúsági 51 kg) három győzelemmel lett bajnok, Hámori
Luca (ifjúsági 60 kg) két nyert mérkőzéssel gyűjtötte nyerte a versenyt, Ambrus Viktória (ifjúsági 75 kg) ellenfele sajnos megbetegedett, így ő mérkőzés
nélkül győzött. Szoták Tituszt (ifjúsági 64 kg) horvát ellenfél legyőzése után,
az elődöntőben a korcsoport kazah világbajnoka állította meg. (Farkas Richárd a Fitt-box büki szakosztályának versenyzője a negyeddöntőbe jutott.)
Hámori Ádám (91 kg) a magyar válogatott tagjaként Finnországban lépett szorítóba a 37. „GeeBee”
nemzetközi tornán. Finn versenyző legyőzése után
az elődöntőbe nem boldogult ukrán ellenfelével, így
az előkelő harmadik helyen végzett.
Tatán rendezték március 27-30-ig az ökölvívók
Utánpótlás Magyar Kupáját (korábban Diákolimpia). 61 egyesület 285 versenyzője között a
Fitt-boksz 6 ökölvívóval szerepelt. Pesti Gabriella
(junior 60 kg) erőnyerőként kezdett, az elődöntőben két menet is elég volt a győzelemhez, a végső
sikert viszont nagy küzdelemben harcolta ki KSI-s ellenfelével szemben. Búza
Rafael (serdülő 48 kg) a döntőig három mérkőzést is az első menetben fejezett
be. A finálét színvonalas meccsen, minden menetet nyerve, egyhangú pontozással hozta. Begyűjtötte a „legjobb serdülő” különdíjat is. Farkas Richárd
(junior 80 kg) döntő fölénnyel jutott a legjobb négy közé. „Állj utáni” ütésért
intették, így nyerhető mérkőzésen maradt le a döntőről, s végzett bronzérmesként. Búza Rómeó (serdülő 48 kg) görcsösen bokszolt, a későbbi győztes
búcsúztatta. Az egyesület büki szakosztályának versenyzői közül Lukács Tifani
(junior 50 kg) bajnoki címet szerzett, Lendvai Liliána (junior 50 kg) hosszabb
kényszerpihenő után jól helytállt, de vereséggel távozott a szorítóból.

Eredmények: 17. forduló: Győrladamér KSE-Kőszegi FC 4:9 (1:3) gólok: Fehér Dániel (4), Rácz, Dévai, Tóth, Szilas, Réti, 18. forduló: Csornai SE-Kőszegi
FC 1:4 (0:2) gólok: Fehér Dániel, Fehér András, Lintner, Prán, 19. forduló: A
KFC szabadnapos, 20. forduló: Kőszegi FC-Nagykanizsai Futsal Club-Kőszegi
FC 3:6 (2:2) gólok: Fehér András (2), Prán, 12. forduló (február 4-ről halasztva) Kőszegi FC-Baráti Futsal CSE 10:3 (4:1) gólok: Gugcsó (3), Fehér Dániel
(2), Szolyák, Prán, Markotics, Biegner, Toldi.

Labdarúgás: Halasztott tavasz
Az időjárás alaposan megkavarta az alacsonyabb osztályok tavaszi rajtját.
Szerencsére a szövetség sem gondolta teljesen komolyan a korai rajtot.
Így maradtak időpontok a hóval borított pályák miatt elhalasztott fordulók
pótlására. A fordulók sorszáma ugyan kissé összekeveredett, de március
17-én a Kőszegi FC számára is elkezdődött a pontvadászat a megyei első
osztályban. A 6. helyen álló Szentgotthárd otthonából pontot raboltak a
kék-sárgák. A hazai rajton, a Rábapaty ellen győzelemmel mutatkoztak be.
A húsvéti mérkőzések után szomorúan hagyták el a játékteret a kőszegiek:
kétszer is egy-egy góllal nyert az ellenfél. Ikerváron vezetésről veszítettek a
mérkőzés hajrájában, Egyházasrádócon nem sikerült utolérni a hazaiakat.
Eredmények: 16. forduló: Kőszegi FC-Petőfi SE Vasszécseny, május 1-re halasztva, 17. forduló: március 30-án pótolva, ÖTE Ikervár-Kőszegi FC 2:1 (0:1),
18. forduló:Kőszegi FC-Körmendi FC, április 11-re halasztva, 19. forduló:
Kiswire Szentgotthárd VSE-Kőszegi FC 1:1 (1:0) gól: Dan, 20. forduló: Kőszegi
FC-Rábapatyi KSK 2:0 (0:0) gólok: Gugcsó, Léhmann, 21. forduló: Egyházasrádóci SE-Kőszegi FC 3:2 (2:0) gólok: Réti, Dan.

A megyei harmadosztályban csak egy fordulót kellett halasztani, amit
március 30-án már pótoltak is. A Kőszegfalva kellemetlen és súlyos vereséggel nyitott. Korai vezetés után az ellenfél a félidőig fordított, a második
játékrész hosszabbításában pedig kiütéses győzelmet aratott. Vasasszonyfán a győzelem ízét is újra megízlelték a kőszegfalviak, Cákot pedig öt
góllal intézték el idegenben.
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Eredmények: 14. forduló: március 30-án pótolva, Vasasszonyfa SEKőszegfalvi SE 1:2 (0:1) gólok: Pintér, 15. forduló: Kőszegfalvi SE-Perenye
SE 1:5 (1:2), gól: Pintér, 16. forduló: Cáki SE-Kőszegfalvi SE 0:5 (0:3) gólok:
Slankovits (2), Kogler, Pintér, Szántó.

Asztalitenisz: Győzelem sorozatban

Lendületben van a Kőszegi SE asztalitenisz csapata. A utóbbi mérkőzéseken a Celldömölköt, Egervölgyet, SZOESE-t és Kemestaródfát egyaránt
kétvállra fektették. Az Egervölgy tartalékosan állt föl, ami aránylag könynyű sikerhez segítette a kőszegieket. A SZOESE elleni Ihász Tibor és fia
Máté remeklése is kellett a biztos győzelemhez. Kemestaródfa ellen háromesélyes mérkőzést vívott a csapat. Az összecsapás eredménye a végső
sorrendre is hatással lehet. A szoros küzdelem az utolsó négy mérkőzésen
dőlt el, örömünkre a kőszegiek javára.
Eredmények: Kőszegi SE-Celldömölk 13:5, győzött: Terplán 4, Ihász Tibor 3,
Karádi 3, Ihász Máté és az Ihász T./Karádi valamint a Szűcs/Terplán páros.
Kőszegi SE-Egervölgy 16:2, győzött: Ihász T. 4, Karádi 4, Terplán 4, Szűcs 2 és
az Ihász T./Karádi valamint a Szűcs/Terplán páros. SZOESE-Kőszegi SE 5:13,
győztek: Ihász Máté 4, Ihász Tibor 3, Karádi 3, Szűcs 1 és az Ihász T.-Karádi
valamint az Ihász M./Szűcs páros. Kőszegi SE-Kemestaródfa 11:7, győzött:
Markovits 3, Terplán 3, Ihász T. 2, Karádi 2 és az Ihász T.-Karádi páros.

Teke: Fontos győzelem

Két újabb győzelemmel tovább erősítette vezető helyét, növelte előnyét
a kőszegi tekecsapat a megyei bajnokságban. A Horváth Gravitációt jó
eredménnyel magabiztosan győzte le a KSE. A bajnoki címre törő kőszegiek legnagyobb riválisuk, a Bulcsú Vezér I. otthonából is elhozták a két
pontot. Szoros mérkőzésen 8 fa döntött a javukra. Előnyük pillanatnyilag
6 pont, bár a „Vezérek” két mérkőzéssel kevesebbet játszottak. A kőszegiek
álma megvalósulhat: ha utolsó két mérkőzésükön, az utolsó két helyezett
pályáján győzni tudnak, akkor már nem érhetik utol őket.
Eredmény:16. forduló Kőszegi SE-Horváth Gravitáció I. 5:1 (6:3, 1688:1515),
Kovács 404, , Németh 462, Horváth 420. Bulcsú Vezér TK I.-Kőszegi SE
2:4 (4:4, 1605:1613), (Vastagítva a pontszerzők.) Sárközi 415, Kovács/Táncsics 368, Horváth 436, Németh 394.

DIÁKSPORT
Megyei terematlétika Kőszegen

Az általános iskolások megyei terematlétikai
versenye és a Balog iskola neve összefonódott.
A lakótelepi iskola csarnoka sokadszor adott
otthont a rendezvénynek. A sikeres versenyhez
a megyei diáksport-egyesület, Kőszeg önkormányzata és a Városi Diálsportbizottság támogatása mellett, a közreműködő testnevelők
és segítők önzetlen munkája is szükséges volt.
Körmenden és környékén különösen népszerű
ez a verseny. Egyházasrádócról seregnyi résztvevő érkezett. A szombathelyi iskolák korábbi
érdektelensége megváltozott. Igaz, nem az
intézmények mozgósítottak jobban, hanem a
Szombathelyi Sportiskola hozta el versenyzőit.
Így a megyeszékhely 12 iskolája képviseltette
magát. A kőszegi körzetből a Balog iskola szervezte a legnagyobb versenyzői létszámot. Sajnos
vannak a megyének fehér foltjai, ahonnan nem
jönnek el a jó hangulatú versenyre. A felső tagozaton két-két győzelemmel a III. korcsoportos
Béres Milán (Balog) és a IV. korcsoportos Hankó
Annamária (Balog) nyerték el a legeredményesebb versenyzők különdíját. Az alsó tagozatosok
között Szabó Tamara (Balog) duplázott. A felső
tagozatosoknál az iskolák pontversenyét a házigazda Balog iskola nyerte 207 ponttal a 111
pontos Egyházasrádóc (Kossuth iskola) és a 44
pontos körmendi Somogyi iskola előtt.
Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A kőszegi
körzet versenyzőinek iskoláját a szokott módon
jelöltük.) Sprint Szabó Tamara/BA, Nagy Ferenc/
BA, Fekete Ramóna Dóra/Brenner SZOSI, Szijjártó Ábel/Körmend, Olcsai, Flasch Alexandra/
Paragvári/SZOSI, Horváth Máté/BA, Hankó Annamária/BA, Ecker Dávid/BA. Ötösugrás Róka
Bora/BA, Mikics Bálint/Egyházasrádóc, Mikics
Lilla/Egyházasrádóc, Farkas Máté/Püspökmolnári.Tömöttlabdalökés 2 kg,Tóth Bettina/Bük, 8,36,
3 kg Káldi Melhior/Egyházasrádóc 8,17, Mozsár
Alexandra/BA 7,30, 4 kg Gergő Márk/Körmend,
Somogyi 10,57. Magasugrás Boros Leila/BE
130, Béres Milán/BA 130, Hankó Annamária/
BA 135, Kántor György/Vasvár 160. Többkörös
futás 3 kör Szabó Tamara/BA 56,3, 4 kör Szücs
Viktor/BA 1:16,8, Pápai Nerina/BA 1:12,9, 5 kör
Kumánovich Kristóf/BE, Horvátzsidány 1:35,4
6 kör Iker Natália/BA 1:49,3, Béres Milán/BA
1:47,9, Bigner Petra/BA 1:53,7, Németh Márk/
BA 1:36,9.
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Éremszüret a mezei Diákolimpián
A megyei mezeifutó Diákolimpia előtti napokban
még télies körülményekkel riogatott a természet.
Szerencsére a verseny napjára elolvadt a hó, felszáradt a pálya, s a hőmérséklet is az évszaknak
megfelelőre váltott. Ennek megfelelően szépszámú – a legtöbb korcsoportban 50 feletti – mezőnyök rajtoltak a tavalyival egyező, de a korábbi
évekhez képest megnövelt távokon. A kőszegiek
nagy mennyiségben termelték az érmeket. Két
nem, öt korcsoport 10 futamából 10-ben kőszegi
versenyző végzett az élen, de négyszer a csapat
eredményhirdetésnél is a legfényesebb érem került a nyakukba. Nyolc csapat és 15 egyéni versenyző harcolta ki az országos döntőn való indulás jogát. A legnagyobb mezőnyt, némi meglepetésre, középiskolás korcsoport vonultatta fel: az V.
korcsoportos fiúknál 70-en teljesítették a távot.
A lányok V. korcsoportjában mind a négy továbbjutó kőszegi lett. (Igaz Hütter Szilárda Lili már
szombathelyi iskolája színeit fogja képviselni.) A
továbbjutók április 17-én, Gödöllőn méretik meg
magukat az országos döntőn.

A kőszegi iskolák továbbjutói: (csapat 1-2.
hely, egyéni 1-4. helyezés) II. kcs. lány egyéni 1
Pápai Nerina/BA, 2. Horváth Anna/ÁH, fiú egyéni
1. Vert Bence/BA, III. kcs. lány csapat 1. Balog
23 hsz. (Iker Natália, Róka Bora, Ecker Nikolett,
Pádár Petra, Sárközi Tirza), lány egyéni 1. Iker
Natália/BA, Róka Bora/BA, fiú csapat 1. Árpádházi 29 hsz. (Medvegy András, Hóbór Lehel, Laki
Barnabás, Neudl Gábor Károly, Marton Lázár), 2.
Balog 43 hsz. (Csöglei Patrik, Bujtás Roland, Béres
Milán, Kovács Ádám, Schwahofer Márk), egyéni 1.
Medvegy András/ÁH, 3. Hóbor Lehel/ÁH. IV. kcs.
lány csapat 1. Balog 24 hsz. (Ilon Marcella, Bigner
Petra, Hankó Annamária, Tancsics Kata Réka) fiú
csapat 2. Árpád-házi 40 hsz. (Thaler Levente Noel,
Hóbor Zalán, Nyul Marcell, (Marton Zsolt), egyéni
2. Thaler Levente/ÁH, 3. Hóbor Zalán/ÁH, 4. Németh Márk/BA. V. kcs.lány csapat 1. Árpád-házi
18 hsz. (Hóbor Eszter, Marton Emese, Spanraft
Liza Szilvia, Gurisatti Jázmin, Doszpoth Piroska),
lány egyéni 1. Hóbor Eszter/ÁH, 2. Hütter Szilárda Lili (Bolyai), Medvegy Nóra/JMG, 4. Marton
Emese/ÁH, VI. kcs. lány csapat 1. Jurisich 20 hsz.
(Pillisz Réka, Keresztes Gréta, Horváth Rebeka,
Marosvölgyi Adél, Németh Dorka), egyéni 1. Pillisz
Réka/JMG, 4. Keresztes Gréta/JMG, fiú csapat 2.
Jurisich 49 hsz. (Varga Márk Krisztofer, Munkácsi
Ferenc, Sárközi Dominik, Pászner Benedek)

Béres érme Sárvárról
A sárvári félmaraton verseny keretében utánpótlás korúaknak is rendeztek versenyeket. Az
U14-es fiúk 2 km-es távján Béres Milán elsőként futott át a célvonalon.
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Asztalitenisz Bersek Kupa
Nemzeti ünnepünk hetében rendezte névadója
előtt tisztelegve a Bersek iskola a Bersek Kupa
egyéni asztalitenisz versenyt. Három korcsoportban több mint 60-an álltak asztalhoz, nem kis
feladat elé állítva a szervezőket. A csoportokba
sorsolt versenyzők körmérkőzései után került sor
az érmek sorsáról döntő helyosztókra. Mindhárom
iskolából érkeztek ügyes játékosok, a sikerken is
megosztoztak az iskolák. A küzdelmek szorosságára jellemző, hogy a negyedik korcsoportban
csak a szettarány döntött a helyezések sorsáról.
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Eredmények: I-II. korcsoport lányok 1. Windisch Gréta/BE, 2. Polyák Mercédesz/BA, 3. Rába
Noémi/, Szakos Kata/BA, fiúk 1. Varga Levente/
ÁH, 2. Tóth Marcell/ÁH, 3. Kiss Dávid Boldizsár/
BA. III.korcsoport lányok: 1. Agg Valentina/BE,
2. Németh Linda/BE, 3. Kolompár Vanessza/BE,
fiúk 1. Pászner Domonkos/ÁH, 2. Marton Lázár/ÁH, 3. Sali Zsolt/ÁH. IV. korcsoport lányok 1.
Scheck Dóra/BA, 2. Magdics Pálma/ÁH, 3. Hankó Annamária/BA, 4. Bolemányi Réka/ÁH, fiúk
1. Szabó Dávid/ÁH, 2. Oláh Máté/ÁH, 3. Balog
Krisztofer/BE, 4. Oláh Milán/ÁH

Labdarúgó Balog-kupa
Négy korcsoportban 26 csapat 52 meccsen 240
gólt elérve küzdött meg, hogy a végén felemelhesse a győzteseknek járó kupát. A rendező
iskola három korcsoportban győzött. Az 5-6.
osztályosoknál a bükiek örülhettek. Az iskolák
összesített pontversenyének élén is a házigazdák
végeztek az élen 31 helyezési pontot gyűjtve.
Mögöttük egy-egy pont döntött a helyezésekről.
A leggólerősebbnek a IV. korcsoportos Németh
Olivér (Balog) bizonyult: 14 gólig jutott.
Eredmények. I. kcs. 1. Balog, 2. Dr. Tolnay, 3.
Bersek, gólkirály: Döbör Barna (Dr. Tolnay) és
Horváth Kevin (Balog) 9-9, II. kcs. 1. Balog I., 2.
Dr. Tolnay, 3. Vép, gólkirály Vert Bence (Balog) és
Lakatos Kristóf (Balog) 7-7, III. kcs. 1. Bük, 2. Balog I., 3. Balog II. gólkirály: Horváth Márk (Bük)
és Bujtás Roland (Balog I.), IV. kcs. 1. Balog, 2.
Bersek, 3. Dr. Nagy, gólkirály: Németh Olivér 14.
Az iskolák rangsora: 1. Balog I. 31 pont, 2. Dr.
Tolnay 20, Bersek 19, Vép 18.

Iker ezüstérmes

Három balogos lány
vett részt a Szombathelyi Sportiskola
színeiben az Országos Mezei Futóbajnokságon. A kecskeméti versenyen
Iker Natália, Róka
Bora és Ecker Nikolett indult. Az „újonc”
korcsoportos lányok
3 km-es versenyén
Iker Natália egyéni ezüstérmet szerzett. Róka
Borával együtt tagja volt a SZOSI 3. helyezett
csapatának is.
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MOZAIK

Hitel
határok
nélkül
Külföldi jövedelme esetén
hitelfelvételét egyszerűen, személyre
szabottan, akár fordítói költségek
nélkül tesszük lehetővé.

THM: 2,98%-8,69%*
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.
+36 94 562 030
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*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket
és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói
Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank
Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás
nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu)
és ﬁókjainkban tájékozódhat.

