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Kőszeg hírei
V Á RO SHÁ Z A

Behajtási engedély
A belvárosban élő idős emberek
szeretnék, ha az ő ellátásuk, vagy
szállításuk céljából újból biztosított
lenne a behajtás lehetősége. A kérést elfogadva a képviselők arról
döntöttek, hogy a közeli hozzátartozó ellátása, valamint a részére
történő szállítás esetén alkalmi engedély kiadható.
Legolcsóbb
A képviselők március 7-én a város szociális rendeletét tárgyalták.
Előzően megkérték a Vas Megyei
Temetkezési Kft.-től a legolcsóbb
temetés árának megállapítását. A
közzétett szolgáltatási adatok alapján ennek díjtétele 284760 Ft.
Támogatás
Az önkormányzat igazgatási osztályvezetője a polgármester nevében 2019. január 31. és 2019.
március 5. között összesen 167 települési támogatást, valamint 8 db
lakásfenntartási támogatást állapított meg a rászoruló kérelmezők
számára.
A beteg gyermekeknek
A Kőszegi Beteg Gyermekekért
Myrtill Alapítvány 12 éve segíti a
rászoruló gyermekeket Kőszegen és
a környéken. Ezidő alatt 22 gyermeknek nyújtottak gyógykezelési
támogatást, amely jelentős terheket
vett le a családok válláról. Jelenleg
hét rászoruló gyermek kap rend-

szeres támogatást az alapítványtól.
Tevékenységük folytatását egyrészt jótékonysági rendezvények,
koncertek, kiállítások rendezése,
másrészt vállalkozók, magánszemélyek adományai teszik lehetővé.
Ugyanakkor nagymértékben növeli a támogatási lehetőségeket a
személyi jövedelemadók 1%-nak
felajánlása.
Közeledik az adóbevallások ideje,
ezért kérik a város és a környék
lakosságát, hogy adójuk 1%-val
támogassák az alapítványt! Senki
sem veheti nyakába az egész világ
gondjait, de mindenki tehet valamit a közvetlen környezetében élő
rászorulók megsegítésére.
Adományaikat a hálás családok
nevében is köszöni az alapítvány
tagsága. Kérjük, így töltsék ki a
nyomtatványt:
Kőszegi Beteg Gyermekekért
Myrtill Alapítvány.
Adószám:18898048-1-18
Egyháznak 1%
A Kőszegi Plébánia felhívja az adóköteles hívek figyelmét arra, hogy
az adóbevallással együtt rendelkezni lehet az adó 2 x 1 %-ról, amely
nem kerül külön pénzbe. Az egyik
1 %-ot az egyház javára, a másik
1 %-ot valamelyik alapítvány vagy
intézmény javára lehet felajánlani.
Még a nulla összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes az
egyház részére. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia hálás minden
felajánlónak, akik ily módon is kifejezik a Katolikus Egyházhoz való
tartozásukat.

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: április 3.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: április 10.
BÁSTHY BÉLA alpolgármester: március 20.
DR. NAGY EDINA aljegyző: március 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
HUBER LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
április 3-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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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.
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Megjelenés – terjesztés
Kedves Olvasó! A következő lapszám április 15-én jelenik meg.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket a lap alján megadott elérhetőségeken szíveskedjenek megtenni!

Kőszeg, Fő tér 11. Tel.: 94/310-204

Szakorvosi teljes körű szemvizsgálat
és vény felírás
Készíttesse nálunk szemüvegét és a

szemüvegkeretet áfa mentesen vásárolhatja meg hozzá!
Legújabb fejlesztésű multifokális szemüveglencsék

40% kedvezménnyel
Fényre sötétedő szemüveglencsék 25% kedvezménnyel

Szemüveglencséjéhez a felületkezelést ajándékba adjuk!

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

OUTLET SZEMÜVEGBOLT

Páratlan Akciók és Kedvezmények Üzlete
Szemüvegkeretek, Napszemüvegek kiárusítása

–20% –30% –40% –50%
Komplett Szemüvegek 12990 Ft-tól

Ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás

Vizsgálatot végzi: Kőhalmi-Szalay Mónika diplomás optometrista
Az akciók részleteiről érdeklődjenek üzleteinkben!

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:
Tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com),
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani Tibor (haniti59@t-online.hu),
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés)
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).
Terjesztés: VISZI-POST Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6400 példányban

Bölcsőde bővítéséről
Március 7-én ismét a testületi ülés
napirendjére került a bölcsőde építése. A képviselők 2018. november 29-én arról hoztak határozatot, hogy a város pályázatot nyújt
be a Pénzügyminisztérium által
meghirdetett Bölcsődei fejlesztési
program felhívásra.
Kőszegen jelenleg a Központi Óvoda és Bölcsőde intézményén belül
két csoport működik. Az elmúlt
négy évre visszatekintve a hét és
húsz gyerek felvételét utasították

el helyhiány miatt. Így indokolt a
bővítési szándék, amelyet korábban a város pénzhiány, és pályázati
kiírás nélkül nem tudott megvalósítani.
Az előterveknél figyelembe vették
a pályázat adta lehetőségeket.
Így 2018. november 29-én hozott
döntés szerint a Központi Óvoda Felsővárosi tagintézményében
(Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25.) a
bölcsődei csoportok számát bővítik
eredményes pályázat esetén.

Rendelőből bérlakások
Az egészségház megépítésével üresen maradt a Munkácsy 17. szám
alatt lévő épület, ahol a háziorvosi
rendelő működött. Az önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri részen két vendéglakást alakítottak
ki a város vendégei számára.
A megüresedett szakrendelő a
Magyar Állam tulajdonában van,
a kapcsolódó jogokat az Álla-

mi Egészségügyi Ellátó Központ
(ÁEEK) gyakorolja, a vagyonkezelője a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház.
A városvezetés részéről felmerült
annak lehetősége, hogy ezen épületben bérlakásokat kellene kialakítani. Erről részletesen is beszélt a
március 7-én megtartott testületi
ülésen Huber László polgármester.
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Március 7-én a Fejlesztési Iroda vezetője arról tájékoztatta a
képviselőket, hogy a beruházásra
vonatkozó jogerős építési tervek
elkészültek a pályázat benyújtásához, illetve a saját forrás, önerő
biztosításához a képviselők megerősítő döntése is szükséges. Ezek
szerint az önkormányzat a bölcsőde bővítéséhez 95 456 000 Ft
támogatást kér pályázat útján, és
ehhez 5 024 000 Ft önrészt biztosít. Az építésre vonatkozó ütemterv
szerint a beruházás 2020 nyarán
valósulhat meg.
KZ
Az állami vagyonról szóló törvény
rendelkezik arról, hogy az állami
vagyon tulajdonjoga ingyenesen
átruházható az önkormányzat javára közcélú feladatok megvalósítása érdekben. Az ingyenes átruházásról a Kormány dönt. Az ÁEEK
megadta az álláspontját, miszerint
hozzájárul az ingyenes átadáshoz
bérlakások építése céljából. Az
önkormányzat képviselői támogatták az épület tulajdonjogának
átvételét.
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Iskoláknak
A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület és
osztrák Douzelage partnervárosunk
Judenburg (Stájerország) közvetítésével az önkormányzatot megkeresték a Felső-Stájerországban
működő IDEUM e.U. projektfejlesztő és menedzsment szervezettől egy
nemzetközi (Erasmus+) projektben
való részvételre. A projekt hálózatba
szervezi az iskolákat és a regionális vállalkozásokat, és biztosítja a
diákok és a vállalkozások számára
a kapcsolatfelvételt. Megismerhetik
egymás tevékenységeit, munka- és
képzési helyeit, körülményeit, termékeit és szolgáltatásait.
Az iskolák számára lehetőséget
kínál a gazdaság megismerését
szolgáló önálló projektek megvalósítása, egyszerű és direkt kapcsolatfelvétel a helyben működő
vállalkozásokkal; a vállalkozások
részéről pedig költségtakarékos
hálózatépítés az iskolák felé. Az
előzetes adatok szerint költségvetéssel dolgozhatnak a partnerek
eredményes pályázat esetén.
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TAVASZI STRAUSS NAPOK
2019. MÁRCIUS 18–23.
FORD FIESTA Trend 1.1 85LE 5 ajtós

3 750 000 Ft

ABS · mEnETSTABiLizáTOR · BLuETOOh-RáDió

FORD FOCUS Technology 1.0 EcoBoost
125 LE 5 ajtós

4 990 000 Ft

TéLi cSOmAg · ELSő-háTSó TOLATóRADAR

FORD MONDEO Business 1.5 Ecoboost 165 LE 5 ajtós

6 980 000 Ft

TéLi cSOmAg · ELSő-háTSó TOLATóRADAR · TOLATó kAmERA

Strauss Autószalon

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

* Érvényesség: Az ajánlat érvényes 2019.02.06- 03.31-ig, kötött vevőszerződés és 03.31-ig történő forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig
Vegyes átlagfogyasztás: 7,1l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-130 g/km. Az árak bruttó árak. A kép illusztráció.
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Tisztelt Ünneplő
Kőszegi Közösség!
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Bizonyára Önök is úgy érzik, hogy
szívmelengető az érzés, hogy ma
is – mint minden évben – közösen ünnepelhetjük meg nemzetünk
egyik legdicsőbb eseményét, az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc kitörésének évfordulóját! Azt az ünnepet, amely alapvetően meghatározza minden magyar
ember és az egész magyar nemzet
gondolkodását, a saját múltunkhoz
és jövőnkhöz való viszonyulásunkat!
171 évvel ezelőtt, március idusán
olyan forradalmi gondolatok indultak útjukra, amelyek meghatározták nemzetünk 19. században
elinduló polgári fejlődését, s kijelölték annak irányvonalát. Mindezt
több, olyan társadalmi esemény és
körülmény előzte meg, amelynek
egyértelmű következménye volt a
forradalom kitörése.
Az egyre reménytelenebb helyzetet
1848. elején tovább súlyosbították
azok a hírek, amik a Habsburg–házat is pénzelő bankház felügyelete
alá tartozó magyarországi bankok
körül keringtek. Vészes gyorsasággal leesett az államkötvények
árfolyama, a bankjegyek beváltása
akadozott, a helyzet napról napra
romlott.
Egyre többen érezték úgy, hogy itt
az ideje az összefogásnak, a közös
gondolkodásnak, – itt az ideje,
annak, hogy a nagy magyar álom
megszülethessen!
A Párizsból és Bécsből érkezett hírek hallatán a pesti ifjúság is megmozdult.
Gróf Széchenyi István, Gróf
Batthány Lajos, Kossuth Lajos,
Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Jókai
Mór, Vasvári Pál, a Nemzet nagyjai
– politikusok, arisztokraták, írók,

költők – és az egyszerű közemberek fiai egymásra találtak.
Pozsonyban Kossuthék törvényjavaslatokat fogalmaztak.
Pesten a politika közelében lévők
– köztük Vörösmarty Mihály –, országos petíciós mozgalmat hirdettek, és voltak akik 12 pontban fogalmazták meg mit akar a Magyar
Nemzet.
Mik is voltak a céljai, mit követeltek
ezek a nagyszerű emberek?
A reformkori politikusok el szerették volna érni a népképviseletet a
parlamentben, a közteherviselést,
a felelős kormányzás létrehozását.
Ezeket a követeléseket pedig csak
a forradalom révén sikerülhetett
elindítani és megvalósítani. A magyar forradalom szabadságharccá
vált, amikor a felelős magyar kormány hadiállapotot hirdetett az áprilisi törvények visszavonása miatt.
A megalakított nemzetőrségbe
nemcsak katonák jelentkeztek, hanem nemesek és polgárok is, valamint a magyarokon kívül más nemzetiségűek is, akik a magyarokkal
együtt váll-vállvetve küzdöttek a
szabadságért, az elnyomást megtestesítő Habsburg uralom ellen.
A magyar szabadság ügye a Kárpát-medencei nemzetek közös
ügyévé vált. Elég, ha felidézzük az
aradi vértanúk névsorát: származásuk szerint jobbára nem magyarok
voltak, de a magyar szabadság eszméjének áldozták életüket.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc résztvevői tanúbizonyságot adtak szabadságszeretetükről, hazaszeretetükről, bátorságukról, önfeláldozásukról és a
társadalmi összefogás erejéről.
És itt nem csak a változásokat követelő 12 pont megfogalmazására
gondolok, hanem arra a spontán
formálódó erőre, amely magával
ragadta és egyre duzzasztotta a re-
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formgondolatokra fogékony tömeget, – a Pilvax kávéháztól egészen
a Helytartótanácsig. S amely erő
jogot formált a Landerer nyomda
lefoglalására éppúgy, mint Táncsics
börtönből való kiszabadítására,
vagy lelkesítette és érzelmi munícióval látta el a Nemzeti Múzeum
előtt összegyűlő embereket.
Az ország egyszerre lépett annak
érdekében, hogy megteremtse
nemzeti önérvényesítő képességét, függetlenségét, hogy a saját
sorsáról maga dönthessen, hogy
hazafias önbecsülést szerezzen és
élvezzen.
Ne feledjék tehát, hogy az akkor
történtek is bizonyítják, mekkora ereje van annak, ha egy egyre
szélesedő embercsoport eljut arra
az igényszintre, hogy megkövetelje
magának az önbecsülést, amelyet
generációkon keresztül fojtottak
vissza benne és felmenőiben.
1848 példája láttatja velünk, milyen az, amikor az egyes emberek
önbecsülése összeadódik, és együttesen közösségi mozgatórugóvá
válik, amely képes a világot is
megrengetni.

kényszerített utat, – mely szerintünk zsákutca!
Nem szabad átsiklanunk afelett
sem, hogy az Európai Bizottságnak
a kormány tájékoztatási akciójára
adott válasza bizony megerősítette
azon tervek és javaslatok létezését,
amelyek fokozzák a bevándorlást
Európába. A migrációs nyomás
továbbra is fennáll, hiszen tavaly
Törökországba 270 ezren érkeztek
– 50 százalékkal többen, mint az
előző évben –, Cipruson és Görögországban pedig megduplázódott a
migránsok száma.

Tisztelt Kőszegiek, – erre a közösségi erőre pedig hamarosan most
is szükségünk lesz!
Ezért azt kérem Önöktől, hogy május 26-án, az európai parlamenti
választások napján is az egykoron
őseinkben fellobbanó erő lebegjen a szemük előtt, hogy egységes
akarattal mi dönthessünk a magyar
nemzet sorsáról és függetlenségéről, – gyerekeink, unokáink jövőjéről!
Bízom abban, hogy a magyar közösség kitör a közönyből és a kishitűségből, a politikusok képesek
lesznek a pártérdekek fölé emelkedni, és a magyar nemzet érdekeit
szem előtt tartva összefogni, megállapodni. Csak és kizárólag az öszszefogás és az együtt gondolkodás
révén érhetjük majd el azt az egységes politikai érdekképviseletet,
amely biztosítja a magyar nemzet
méltó Európa Parlamenti képviseletét Brüsszelben! Hiszen olyan Európai Parlamentet akarunk, amely
tiszteletben tartja az országok és a
népek saját jövőjükről szóló döntéseit, és elfogadja, hogy mi, középeurópaiak a magunk útját akarjuk
járni, nem pedig a mások által ránk

Tisztelt Ünneplő Közösség, Hölgyeim és Uraim!
Ne feledjük, hogy Magyarországon az emberek tavaly az áprilisi
országgyűlési választáson arra adtak felhatalmazást a Kormánynak,
hogy biztosítsa az európai keresztény értékek megőrzését, a biztonság folyamatos fenntartását és hagyományaink védelmét, valamint a
közösen, nagy áldozatok árán elért
eredményeink megtartását.
A tét óriási, – csak úgy, mint 1848
március idusán volt!
A magyar nemzet most is maga
dönthet a saját sorsáról, arról, hogy
kikkel kíván együtt élni! Rajtunk
múlik, hogy Európa nagy hajója –
benne Magyarországgal – milyen
irányban haladjon tovább! És ezen
a hajón nem akarunk egyszerű
gépész matróz lenni, hanem olyan
tiszt, akinek a véleményét kikéri és
figyelembe is veszi a kapitány, mielőtt dönt a hajó jövőbeni biztonságos útjának kijelölésében.
Ehhez kérem az Önök elszánt, határozott kiállását, mert tudják:
„a haza minden előtt!”
Huber László
polgármester
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„Nem azt nézik, mi jár azért”
1997-es alapelvek szerint működik az Írottkő Natúrparkért Egyesület, az elmúlt évben erősödött a
környezetvédelmi tevékenység, a
szervezet a térségben sok önkéntesével tart kapcsolatot. Erről beszélt Bakos György elnök március
7-én a képviselő-testületi ülésen.
Majd hozzáfűzte, hogy a működésük biztonsága érdekében fontos, hogy még erősebb legyen az
eredményes pályázati tevékenység.
Kőszeg városával kötött megállapodásuk alapján az önkormányzat
14.743.900 Ft támogatást nyújtott
az elmúlt évben az egyesületnek.
Határozott cél, hogy az egyre több
embert érintő tevékenységeket vigyék tovább az egyesületi tagsággal rendelkező 16 településen.
Az elnök megköszönte a képviselőknek az év elején nyújtott pénzügyi segítséget, amely az átmeneti
gondok megoldását szolgálta. A
helyzet önhibájukon kívül alakult
ki, mert nem érkezett meg a „Hulladékból újra élet” pályázaton nyert
2,5 millió Ft. Bakos György azt

kérte a képviselőktől, hogy továbbra is segítsék a város egyik civil
szervezetét, az Írottkő Natúrparkért
Egyesületet.
„Nem az egyik, hanem az egyik
legfontosabb civil szervezetet” –
mondta Huber László polgármester. Majd Kiss Péter a Városfejlesztési Bizottság álláspontját mondta
el, miszerint jelentős fejlődésen
ment át az egyesület, és turisztikai szempontból óriási jelentősége
van a város életében. Básthy Béla
alpolgármester fontosnak tartotta,
hogy erősödjön az országos natúrparki szereplők között az együttműködés. Az önkormányzattal való
kapcsolatból kiemelte, hogy a különböző pályázatoknál is megbízásokat tudnak adni az egyesületnek,
így a pénzügyi, szakmai eredmény
is a városban marad. Rába Kálmán
szerint a szervezet maximálisan kihasználja a lehetőségeket a város
és a natúrparki települések érdekében. Véleménye szerint a kifejtett
internetes termékkampány lehetne
hatékonyabb is. Huber László a na-

pirendi pontot záró mondataiban
megköszönte az önkénteseknek
azt a segítséget, amit az egyesületnek nyújtanak. Így fogalmazott:
„Köszönet jár mindazoknak, akik
odaállnak egy-egy akció mellé,
és nem azt nézik, mi jár azért”.

A képviselők elé terjesztett beszámoló szerint az egyesület által
szervezett programokon és rendezvényeken az önkéntesek egymillió Ft-nál lényegesen nagyobb
értékű munkát végeztek el. Helyi
termékek rendezvényeken való
bemutatásához ingyenes, vagy
kedvezményes megjelenést biztosít
a Natúrpark a kézműves egyesületi tagjainak. Az elmúlt évben 54
bakancsos túrát szerveztek a kőszegieknek, illetve a turistáknak. A
kerékpáros túrákkal együtt ezeken
2169 fő részvételével.
Kiemelt szempont a helyi vállalkozások – megrendelésekkel történő
– forgalmának növelése. 2018ban az egyesület ebből a célból
6,9 millió Ft rendelést adott, és ez
több mint a 2017-es évi 4,5 millió

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Ft. A Tourinform magas szakmai,
nyelvi követelményeket támaszt
az ott dolgozókkal szemben átlag
alatti fizetés mellett. Ezen a munkahelyen több váltás, felmondás
is történt az elmúlt évben. Foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a
Szombathelyi Járás területén elnevezésű munkaerőpiaci program
részeként támogatott munkatársat
tudtak felvenni. Az előző évekhez
hasonlóan négy alelnök látta el az
egyesület szakmai feladatait: Jeszenszky Zsuzsa turisztikai, Bolfán
Csaba vidékfejlesztési, Bogáti András természetvédelmi, Vértes Ildikó
szemléletformálási-oktatási területet irányította.
KZ
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Kávészünet Lajos Tiborné könyvtárvezetővel
Stipsics Andrea 12 éve a Chernel Kálmán Városi Könyvtár élén
KÁ V É SZ Ü NE T
6

A csodálatos fekvésű Velemben él családjával, férje szombathelyi, ma is ott dolgozik,
de semmi pénzért nem cserélné vissza Kőszeg-hegyalját a megyeszékhelyre. Andiék
1992-ben házasodtak, akkoriban a környezetében nem volt annyira divatos, hogy
meghagyja a saját nevét, de a bemutatkozásnál azt is hozzáteszi. Édesanyja a boltos
Klárika, akit Törőcsik Mari is mindig szeretettel említ. Édesapja a Kőszeghegyalja és
Szombathely közötti vonalon volt buszsofőr.
Sajnos, ő már nem lehet velük. Anna lánya
22 éves, a Soproni Egyetem természetvédelmi mérnök szakán harmadéves hallgató.
Dániel 26 éves, gépészmérnök, Budapesten
él. Anyuka és a két gyerek általános iskolába Kőszegszerdahelyre járt. A gimnáziumot
Szombathelyen a Kanizsaiban végezte, kollégista volt, így mindenben részt tudott venni. A gimista kórusban énekelt, atletizált,
rendszeresen korcsolyázott és minden kollégiumi sportversenyen indult. Matematika-orosz szakos tanárnak készült, azonban
1984-ben ez a szakpár nem indult, így az
orosz mellé a könyvtár szakot választotta.
A pedagóguspálya és az orosz nyelv iránti
szeretetet Kórodi Sándorné, Margó tanárnőnek köszönheti. Mindig szeretett olvasni.
1988-ban diplomázott, majd 5 évig Gencsapátiban tanított. Gyermekei születése után
megszűnt az orosz nyelv oktatása, igazából
szeretett volna a pályán maradni, de az élet
úgy hozta, hogy a könyvtárban tudott elhelyezkedni. Kőszegen többször is volt könyvtári gyakorlaton, ismerték a munkáját, a
hozzáállását. 2002-ben, az éppen meghirdetett könyvtáros álláshelyre őt választotta
Simon Gizella igazgatónő.
– Remélem a kőszegiek azóta is úgy érzik, megérdemeltem a bizalmat. Minden tudásommal
igyekszem a kőszegi és Kőszeg környéki polgárok
olvasási-, program-, információigényét kielégíteni.
2006-ban az önkormányzat megbízott a könyvtár vezetésével. Kicsit tartottam a feladattól, úgy
éreztem kevés tapasztalatom van még a könyvtári
tevékenységben, de ekkor már igazgatóhelyettes
voltam, így elvállaltam. Aztán 2007-ben beadtam
a pályázatomat a meghirdetett igazgatói állásra
és most már a harmadik ciklusban vagyok könyvtárvezető. Nehéz időszakok váltogatták egymást.
Kőszeg akkori költségvetése miatt minden intézményben megszorító intézkedéseket vezettek be.
A könyvtárban 4 főt le kellett építeni, az önkormányzat az intézmény több helyiségét is eladta.
Ilyen körülmények között kellett megszervezni
a munkát. Nagyon megviselt, hogy kimondjam,
kik legyenek az elbocsátott dolgozók és a munka
ugyanolyan színvonalon tudjon tovább folytatódni.

– Könyvtárunk heti 42 órában tart nyitva, mindenki számára kedvező időpontban. A többi Vas
megyei könyvtárhoz képest nincs nyári szünet,
a szabadságolásokat és az ügyeletet eddig jól
megoldottuk. Esetleg felújítás miatt zárunk be
pár napra. Csütörtökönként fél kilenctől este
hétig vagyunk nyitva, szombaton is 13 óráig
látogatható a felnőttrészleg. A gyermekkönyvtár
keddtől péntekig 13-tól 17 óráig, szombaton
12-ig várja a gyerekeket. Ettől eltérő, rövidített
nyitva tartás csak a nyári tanítási szünetben van.

– Mindenki megtalálhatja az őt érdeklő irodalmat. Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár, alapfunkciójából
adódóan Kőszeg és környéke lakosságát hivatott
irodalommal, szakirodalmi információval ellátni
és tájékoztatni saját állományából, valamint
szolgáltatni a számára elérhető dokumentumokat és információkat. Biztosítja a művelődéshez,
szórakozáshoz, tanuláshoz szükséges magyar és
részben idegen nyelvű szép- és szakirodalmat a
helyben használat és a kölcsönzés feltételeinek
megteremtésével.
– A gyűjtés elvileg minden ismeretágra kiterjed, tartalmi korlátai nincsenek, de figyeljük a
helyi olvasói igényeket. Dokumentum típusonként különböző a gyűjtés mértéke, szélessége. A
gyűjteményünkben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján szerezzük
be az ország bármelyik könyvtárából, az olvasót
csak a postaköltség terheli.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a helyi
általános és középiskolákban, a felsőoktatásban,
a felnőttoktatásban és felnőttképzésben tanulókra. Olvasóink között tanulók, nyugdíjasok, értelmiségiek, ipari munkások, közalkalmazottak
egyaránt megtalálhatók.
Korosztály szerint az óvodásoktól a nyugdíjasokig szintén minden réteg képviseli magát.
Legtöbben a 14 év alattiak járnak könyvtárba, legkevésbé aktív a 18-29 éves korosztály.
Mindent megteszünk, hogy ebből a korcsoportból is minél többen használják a könyvtárat. A

felnőttrészlegben különgyűjteményt alakítottunk
ki részükre TINISAROK néven.
– Jelenleg 4 fő dolgozik könyvtáros munkakörben,
1 segédkönyvtáros, 2 könyvtáros asszisztens végzi
a könyvtári feladatokat. 1 gazdasági ügyintézőnk
és 1 takarítónk van. Néha még őket is bevonjuk a
rendezvények előkészületeibe és a könyvtártechnikai feladatokba. 720 m2 az olvasók által használt terület, 248 m2 raktározási helyünk van.
– Jelenleg 54731 darab a kölcsönözhető dokumentum (könyv, CD, DVD, diafilm, hanglemez,
video). A folyóiratok korábbi számai is kivehetők, jelenleg 131 féle folyóirat áll rendelkezésre.
Tavaly 43103 darab kölcsönözésünk volt.
Rendezvényünk is volt 80, melyeket több, mint
1900-an látogattak. Kínálatunkban könyvtárhasználati órák, baba-mama játszóház, mesefoglalkozás, kézműves foglalkozások, zenés irodalmi
műsor, író-olvasó találkozók, mesemondók előadása, versmondó verseny, olvasótábor, játékos
vetélkedő, ismeretterjesztő előadások és egyéb
programok (agykontroll, kézműves klub, nyitott
könyvtárak éjszakája, könyvkóstoló teadélutánok, olvasóköri összejövetelek) szerepelnek. A
könyvtár ma már nem az a csendes hely, ahol
senki nem szól a másikhoz, csak suttogva beszélgetnek. A gyermekrészlegben egy digitális meseasztal is található. Több száz klasszikus és modern mesekönyv egyetlen tabletalkalmazásban.
– Regisztrált használónk 1632 fő volt 2018-ban,
ami ténylegesen több, mert viszik a szomszédnak, családtagoknak is az olvasnivalót. Sajnos
minden évben egy kicsit csökken a beiratkozók
száma, de ez országos tendencia. Az viszont még
messze van, hogy az e-book kiszorítsa a nyomtatott könyveket.
– Igyekszünk minél előbb beszerezni az újonnan
megjelent irodalmat és filmeket. Kőszeg környék
14 településének az újdonságokat a Könyvtárellátótól szerezzük be, dolgozzuk fel és szállítjuk
ki. Náluk a kölcsönzés heti 6 órában történik. Az
állomány gyarapításuk tavaly több, mint 3, 2 millió forint volt, a Chernel Kálmán Városi Könyvtáré pedig 4,4 millió.
– A Kőszeg és Vidéke 1895-1939 közötti számainak elkészült és hozzáférhető a digitalizált
változata. A könyvtárban 3 adatbázis (Nava,
Arcanum Digitális Tudománytár, L’Harmattan
Digitális Adatbázis) érhető el, ami otthon is
kereshető, de a teljes tartalomhoz csak a személyesen regisztrált használók férhetnek hozzá.
Nagy lehetőség ez a kutatóknak, felsőoktatásban tanulóknak és bárki érdeklődőnek.
– Nem működne ez a sokrétű feladat, ha nem
egy megbízható „csapattal” dolgozhatnék
együtt. Szabadidőmben túrázni és utazni szeretünk a családdal, és sokat sétálunk a kutyánkkal.
Kiss János

11 hétvége – 27 nap
A tavalyi év áttörést hozott Kőszeg
számára az országos turisztikai
megjenésben. A Turisztikai Ügynökség tevékenysége révén a térségünk is bekerült a téli feltöltődés
kampányba. A 2018-ra vonatkozó
vendégéjszakák száma is mutatja,
hogy emelkedett a Kőszegre érkezők
száma. Erről tájékoztatta március
7-én a képviselőket Győrffy Gábor
turisztikai menedzser, majd arról
beszélt, hogy a kereskedelmi szállásadók gerincét adó panziók közül
hatan adtak be fejlesztést szolgáló
pályázatot, és mindegyik vállalkozás
nyert. A tervek szerint az idén mindannyian megvalósítják a tervezett
beruházásokat. Így a Kőszegre érkezett kettőszáz milliós támogatás ös�szesen 300 millió Ft fejlesztést jelent
Kőszeg turizmusa érdekében.
A turisztikai menedzser köszönetet mondott az önkormányzatnak,
hogy a szokásos éves támogatáson
túl további 2,5 millió Ft-ot adott

át a TDM szervezetnek turisztikát
szolgáló programok megvalósítása
érdekében. Ennek eredményeként
11 hétvégére, 27 napra szerveztek
különböző eseményeket, amely szolgálta a kőszegiek és a hozzánk érkezők érdekeit is. A frekventált 11 hétvége – a korábbi években – turisták

Változás
Az idei esztendőtől jelentős változás állhat be az idegenforgalmi
adó beszedésének a rendszerében.
A szállodák idén júniustól, a panziók szeptembertől, és minden más
magánszállás decembertől napi statisztikai jelentést lesz köteles leadni
elektronikus formában. Mindez an�nyit jelent, hogy a kereskedéseknél
bekötött pénztárgép rendszer egy
formája valósul meg a szállásadás
területén is. Néhány érintett véle-
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szempontjából kevésbé látogatott
időszakhoz tartoztak. Győrffy Gábor
kifejezett célként jelölte meg, hogy
Kőszeg egyre jobban a négyévszakos
turizmus központja legyen.
A testületi ülésen felvetődött, hogy a
turizmusban érdekelt vállalkozások
jobban támogassák az aktuális programokat. Básthy Béla alpolgármester a felvetést fontosnak tartotta, és
különösen azt, hogy a vállalkozások

a saját környezetüket, szolgáltatásaik
színvonalát emeljék, mert a jó érzéssel távozó vendég kiváló hírvivő.
Kérte, hogy csinálják a maguk dolgát
a legjobban. Huber László polgármester így fogalmazott: „A városnak

ménye szerint országosan sem lenne
nagy meglepetés, ha a turista forgalom rögzített adatai 30-40%-os növekedést mutatnának. Ha Kőszegen
érvényesülnek a becslések, akkor a
város idegenforgalmi adóbevétele
is emelkedik duplán, mert a megfizetett idegenforgalmi adó minden
forintjához a Kormány további egy
forintot tesz hozzá támogatásként. A
város szerződésben vállalta, hogy az
idegenforgalomból származó adóbevételt meghatározott rendszer alapján átadja a Natúrparknak turizmus
fejlesztési célok érdekében.

Köszöntések

érdeke, hogy jól menjen minden
vállalkozónak, és akkor a város
adóbevétele is több lesz. A vállalkozók hosszabb távra is tervezzenek, mert lesz igény, kereslet”.

KZ
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Huber László polgármester
képeslappal köszöntötte születésnapjuk alkalmából a város
szépkorú lakóit:
Németh Pálné Mikó Etelkát
(90 éves), Bensegger-Scherer
Yolanda Berthát (91 éves), Kelemen Albertné Horváth Margitot
(91 éves), Markovits Józsefet (91
éves) és Gulner Mihályné Vajda
Gizellát (91 éves).

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata +++
35 országban +++ több mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

• nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek • high-tech anyagok és alkotóelemek • több mint 130 év
tapasztalata • 33 országban
16.000
alkalmazott
• innovatív
a jövőnkért
sikeres• közel
csapatunk
erősítésére
munkatársat
azötletek
alábbi munkakörbe:

Csoportvezető Raktáros

Sikeres csapatunk erősítésére munkatársakat keresünk:

Elvárásaink:

Feladataid:

RAKTÁROS

• Középfokú végzettség
– Raktári feladatok ellátása mellett:
• Raktári munkakörben legalább két év tapasztalat
•		 Azmunkarendbe
irányításod alá tartozó munkavállalók feladatainak optimális
Munkakörbe, 4 műszakos
• Targonca vezetői engedély
elosztása
• Vezetői készségek
•		 Műszakok és társosztályok közötti együttműködés és kommunikáció
• Az
Problémamegoldó
és kommunikációs készségek
biztosítása
Ön képességei:
•		
Aktív részvétel a logisztikai területet érintő fejlesztésekben,
Ajánlatunk:
• Középfokú végzettség
		
projektekben és a munkavállalói javaslatok megvalósításában
Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag
• Raktári területen szerzett 1-2 év tapasztalat
•		 A műszakodhoz tartozó munkavállalók oktatása
Hosszútávú karrier lehetőség egy nemzetközi csapatban
Targoncavezetői
jogosítvány (mindhárom)
•		 A műszakodban felmerült problémák megoldásának menedzselése
Stabil,•növekvő
nemzetközi vállalat

Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.

A Mi elvárásaink:
Osztoznál
velünk sikereinkben?
• A termelésben
keletkezőéskészáru
mozgatása,
és csomagolása
Küldd el önéletrajzod
motivációs
leveled aellenőrzése
munkakör megjelölésével
az alábbi email címre:
• A raktár rendjének
biztosítása és készleteinek
karrier.pph@schott.com
vagy juttasd kezelése
el a SCHOTT Hungary Kft. HR osztályára.
• Anyagmozgatás a raktár és a termelés területén
• Anyagmozgások könyvelése a számítógépes rendszerben (SAP)
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Ismert gyilkosok
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Lénárd Ödön: Mint az őszi szántásban című verset mondta Zsigmond
Barbara a Jurisich Miklós Gimnázium tanulója február 25-én, a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.
A városháza elől indult el a gyertyás felvonulás a temető bejáratánál lévő emléktáblához. A megemlékezés a kőszegi és világszerte
közel százmilliós áldozatról szólt.
Erről beszélt dr. Kondora Bálint a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
aki Áder János köztársasági elnök
– kommunizmusról szóló – szavait
idézte fel: „internálás, kolhozosítás,
padláslesöprés, … koncepciós perek, kivégzések”. Majd a szónok
arról beszélt, „a proletárdiktatúrában a magyarok belekóstolhattak abba: mi jelent a kommunizmus”. Beszédében visszaidézte azt

a napot, amikor Számuely Tibor, a

rögtön ítélő törvényszék elnöke
és a „leninfiúk” 1919. június 6-án
megérkeztek Kőszegre Kun Béla
parancsával. Az előző napi tüntetés
letartóztatott résztvevői fölött ítélkeztek. Közel száz fő fölött mondtak
ítéletet dr. Halász József rendőrkapitány, politikai megbízott javaslatára.
Ketten – Waisbecker Jenő és Hersics
György – életükkel fizettek. Mostanra már ismerjük az akkor még
huszonéves fiatal gyilkosaik nevét:
Kómán József, Lőwinger Károly,
Berényi László, Kovács Lajos, akik
vállalták a halálos ítélet végrehajtását. A vérbíró még egymillió korona
hadisarcot is kirótt Kőszegre, majd
Sopronba indult tovább. Dr. Kondora Bálint így fogalmazott: „nekünk, Vas megyeiknek ez egy örök
seb, amely nem felejteti el velünk a
kommunista diktatúra bűneit”.
KZ

Anyakönyvi hírek
Születések: Riegler Gábor és Nagy Krisztina Donatella lánya Eliza,
Novák Péter és Csáklyás Aliz Erzsébet fia Máté, Szathmári Csaba és
Beszkid Angelika fia Simon Zoltán, Sudár Ferenc János és Novák Eszter Katalin lánya Veronika, Ipkovich Dávid és Unger Hajnalka lánya
Mirjana, Bujtás Nikolett és Bencsics Tibor lánya Natália, Balazatics
Boglárka és Augusztin Ákos lánya Lili, Pöltl Veronika és Varga Máté
lánya Emőke.
Házasság: Koszta Márta Terézia – Polgár Tibor, Benedek Imola – Jakab
Lóránd Árpád, Lapicz Gerda – Szép Ádám.
Halálozás: Harkai István Tamás, Talabér Lajosné szül. Csonka Mária,
Róka István,Vidos Péter Vilmosné szül. Liszt Mária Valéria, Csánits András.

A tüzekről
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Be kell tartani a március 6-án kiadott országos tűzgyújtási tilalmat.
Február 25. és március 5. között
Kőszeg térségében az önkéntes
tűzoltók hat esetben vonultak ki
tűzterjedés szempontjából veszélyeztetett területekre.
Történt egy jó szándékú vakriasztás is. Később a Gyöngyös-patak
partján terjedt a tűz. Február 28-án
Cákon a temető mögött lévő erdő
került veszélybe, még aznap egy
háztető gyulladt ki, a szakszerű oltás miatt nem öntötte el a házat az
oltóvíz. Kőszegpatyon avartűz után
a sérültet mentőhelikopter szállította el. Március 5-én avar égett a
Szultándombon.

2019. MÁRCIUS 18.
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:
 Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. sz. alatti 71 m2 nagyságú
lakás,
 Kőszeg, Velemi u. 34/D. 3. emelet 11. sz. alatti 56 m2 nagyságú lakás,
 Kőszeg, Kiss J. u. 34-36. fszt. 2. sz. alatti 44 m2 nagyságú
lakás,
 Kőszeg, Rohonci u. 40. A/1. sz. alatti 56 m2 nagyságú iroda,
 Kőszeg, 6010, 6018/2, 6019 hrsz-ú művelés alól kivett
területek,
 Kőszeg, 016/3 hrsz-ú erdő, 016/4 hrsz-ú rét művelési ágú
terület,
 Kőszeg, 6828 hrsz-ú erdő terület,
 Kőszeg, 7381 hrsz-ú gyümölcsös.
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildikó
ügyintézőnél (Tel: 94/562-517, 94/562-529).

Utcanevek: Kankalin utca
A Királyvölgyben egy hosszú séta
során így tavasszal nem csak a
kankalinokat, hanem a róla elnevezett utcát is meglelhetjük. A Hadik
András utcából nyílik ez a tavaszi
virágról elnevezett utca.
Jellegzetes kőszegi virág, sok kertben megtalálható. No de melyik?
A szártalan. Primula néven virágboltok, kereskedések is kínálják, de
ebben a családban 400-500 fajt
is megkülönböztetnek. Az egész
világon megtalálható, pl. Etiópia,
Indonézia, és Dél-Amerikában is.
Magyarországon őshonos a sugárkankalin, szártalan kankalin, lisztes

kankalin, cifra kankalin (népies
neve medvefülkankalin), tavaszi
kankalin, hosszúvirágú kankalin és
apró kankalin. Természetesen több
hibrid faja is él, de kertekben, a
Dunántúlon a szártalan kankalin
található meg. Védett növény.
Az egyetlen őshonos, évelő Magyarországon, mégis a tavaszi kankalin. Virágai illatosak, aranysárgák, harangformájú, virágai ernyőt
alkotnak.
Gyógynövényként is használják,
szinte valamennyi köhögéscsillapító tea fő alkotórésze.
Plechl Ildikó

Megyei kitüntetések
Március 14-én a Vas Megyei Közgyűlés a Megyeháza Dísztermében
ünnepi ülést és megemlékezést
tartott az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából. Az ünnep részeként
adták át az elismeréseket azoknak
a személyeknek, akik a megye érdekében kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket szereztek, a
gazdasági, kulturális és társadalmi

fejlődésért kiemelkedő tevékenységet végeztek. Gratulálunk!
Gayer Gyula Emlékplakettet kapott
a Bersek József Általános Iskola Ökoiskolai Munkacsoportja
(Vilits Katalin, Kovácsné Zsolt Andrea, Tóth-Percze Mária, Kiss Lajos
Csaba). (fotó)
Vas Megye Szolgálatáért Szociális
Tagozata díjat vehetett át Rege Attila, a Vas Megyei Kormányhivatal
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Kőszegi Járási Hivatala foglalkoztatási szakügyintézője.(fotó)
Vas Megye Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata
díjat kapott Mágócsy Jánosné
gyógypedagógus, intézményvezető-helyettes, Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. (fotó)
Vas Megye Szolgálatáért Szociális
Tagozata díj tulajdonosa lett Fábiánné Domján Mária, osztályvezető ápoló, Vas Megyei Egyesített

A magyar nemzeti kultúra, művészi alkotómunka területén végzett
kiemelkedő művészi értékteremtő
munkája elismeréseként Magyarország Érdemes Művésze díjat vehetett át Gráf Zsuzsanna Liszt Ferencdíjas karnagy, Kőszeg díszpolgára.
A Jurisich Miklós Gimnázium egykori tanára, Devecsery László író,
kiemelkedő színvonalú irodalmi te-

vékenységéért József Attila-díjat,
Ilon Gábor régész a Schönvisner
István-díjat vette át. A díj névviselője végeztette hazánkban
az első tudományos ásatásokat,
amelyek során többek között felfedezte Aquincumot, és Szombathelyen Savaria romjait ásatta.
Áder János, köztársasági elnöke
március 15. alkalmából Kossuth

Nagydíjat adományozott Törőcsik
Mari színművésznek. A Nemzet
Színésze Velemben tölti napjait, az
átadó ünnepségen nem tudott részt
venni. Orbán Viktor miniszterelnök
március 16-án személyesen adta át
a rangos elismerést Törőcsik Marinak velemi otthonában.
Básthy Tamás március 15-én az
Országház Kupolatermében a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetést vette át.
Gratulálunk!

Sokan voltak

a Batthyány Lovas Bandérium – a
várárokban tartottak látványos bemutatót, amit az oldalfalnál álló nézők serege szemlélt. Az evangélikus
iskola lovasai a Diáksétányon adtak
lehetőséget az érdeklődőknek a lovaglásra. Gyermekek és nem gyermekek sorban álltak a tradicionális

íjászat kipróbálásáért. A Kőszegi
Darabontok a vár falánál tartottak
játékos bemutatókat. A Herpenyő
zenekar az elővárban húzta a táncházhoz szolgáló zenét, a lépések tanulását kisebb csoportok vállalták,
és nagyon élvezték a táncot. Előző
nap vette át a Kossuth Díjat Kátai

Állami kitüntetések

Egy jól szervezett délután keretében
március 16-án a Jurisics várban és
a várárokban „Felnyergeltek a huszárok” program során középpontba került a ’48-as forradalom. A
KÖSZ-HÁZ két vitrinjébe helyezték
el az eredeti – Baldauf Gyula tulajdonában lévő – 1848-as fegyvereket. A relikviák kőszegi gyűjtői arról
beszéltek, hogy egy kisebb ’48-as
honvéd csapatot lehetne felszerelni eredeti fegyverekkel. A kardok
mellett sorakoztak a huszárokat
ábrázoló gyermekrajzok, Németh
János festőművész szerint mindez mutatja, hogy élnek Kőszegen
rajztehetséggel rendelkező gyermekek. Aznap a huszárok – 11-es
Huszár Hagyományőrző Egyesület,

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

Szociális Intézmény, Kőszeg, Munkácsy M. u. 15.
Gayer Gyula Emlékplakettet vett át
Dr. Puskás János főiskolai tanár,
PhD. Habil, ELTE Savaria Egyetemi
Központ Földrajz Tanszék, a kőszegi
Szőlő és Klíma Konferenciák főszervezője.
Kuntár Lajos sajtó-díját érdemelte
ki Nemes Piroska, a Szombathelyi
Médiaközpont Nonprofit Kft. szerkesztő-riportere, felelős szerkesztő.
(Köszönjük Benkő Sándornak, hogy az
újság számára elkészítette a fotókat.)

Zoltán énekmondó, ezt követően
Kőszegen lépett először közönség
elé. A művészt a Jurisics szobornál
körbe állták a nézők, az énekek
hallgatói, akik tapsát okkal érdemelte meg az énekmondó. Mindig
lehet számítani a Kőszegi Tornyosok jó zenéjére, és a Hajnalcsillag
Néptáncegyüttes látványos programjára. Március 16-án sem történt
másként, amikor a kőszegi gazdák
finom borait kóstolhatták a nézők.
Csiki István műsorvezetőként arról
beszélt, hogy a Kőszegi Ostromnapok Egyesület a városvédő identitás
keretében a „Felnyergeltek a huszárok” program megvalósítására
a Magyar Állam és az Európai Unió
3,8 millió Ft támogatását nyerte el,
melyből ebben az évben négy hasonló esemény valósulhat meg.
KZ
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SPÓROLJON
TÖBBET!

259

Bella
Növényi Habspray

279
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Nádudvari Tejföl

241 ml, 1448Ft/l

25%, 270 g, 1033Ft/kg
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kg
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Leveszöldség
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előhűtött vagy fagyasztott

299

Ft
kg

Sertés
oldalas
előhűtött

Csirkeszárny

500 g, 598Ft/kg
(Nagykert 2020 Kft.)

Ft
db

Fornetti Májas XXL
130 g, 1223Ft/kg

159

Ft
db

Fornetti
Sajtkrémes XXL
130 g, 1223Ft/kg

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP szuper ÜZLET 9730 Kőszeg, Pék u.20. Tel.: (94)561-568 • 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP abc 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.

Kőszeg régi fotókon
„Amit itt látunk terekről, épületekről, egy szabad királyi város utolsó
hatvan éve van benne. Ami rajta
van, az a város spirituális jelenléte
úgy, ahogy állnak az épületek előtt
az emberek” – mondta Bariska
István
nyugalmazott
főlevéltáros, díszpolgár
február 26-án a „Kőszeg
régi fotókon” című kiállítás
megnyitóján.
A Kőszegi Városi Múzeum 2019-es év első
időszaki kiállítása május
30-ig látogatható a Jurisics-vár múzeumában.
Fekete-fehér fotók a város
egy-egy részletét, vagy
egyedi épületeit mutatják.

A tárlat a 19. századtól vázolja a
fotótechnikával megörökített akkori valóságot, úgy, hogy mindez beszél a ma itt élő lakosságnak, vagy
hozzánk érkező turistának. Látható
a Jurisics tér a Hősök tornya meg-

Másolatok

van Gogh festőművészek képeit
másolta le Ördögh László. Párizsi
tartózkodása során több időt töltött
el Musée d’Orsay képtárában, és
ott kapta az ihletet a művészi másolatok elkészítésére.
A kiállításon a megnyitó beszédet
Hannelore Bildmayer mondta, a tolmácsolást Básthy Béla vállalta. Az
asszony arról beszélt, hogy a férje és
Ördögh László jó barátságban voltak,
és ápolták a művészi kapcsolatot.
Mindezt több személyes élménnyel
erősítette meg Hannelore Bildmayer,
aki egyben a kiállítás rendezésében

A Kőszegi Művészeti Egyesület
kezdeményezésére és iránymutatásával nyílt meg a Nagy mesterek
másolatai – Ördögh László (19232007) Goyától Toulouse-Lautrec-ig
alcímet viselő kiállítás a Jurisics vár
lovagtermében március 8-án. Aki
egy rendkívüli ritkaságot akar látni, az látogasson el a tárlatra, mert
egy különleges múzeumlátogatási
élményben lesz része március 31ig. Monet, Goya, Degas, Manet,
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építése előtt, a Fő tér a Városház
utcával 1880. év előtti állapot szerint, és többek között a földes, sáros
Várkör. Huber László polgármester
a tárlatot a családi fotóarchívumhoz hasonlította, amely a fiataloknak is szól a régmúltról. Révész
József múzeumigazgató elmondta,
hogy a kiállítás létrejötte a kollégái
érdeme. A cél az
volt, hogy a város
változásáról áttekintést adjanak. A
bemutatott fotók
a múzeum archívumából
származnak, de azokról – egy rövid
feljegyzésen kívül
– mást információval nem rendelkeznek. A Kedves

Látogató segíthet, ha átadja a kiállítás szervezőinek az ismeretanyagát. A múzeumigazgató elmondta,
hogy a kiállítás ötlete évekkel ezelőtt felvetődött, amikor a koncepciót megalkotta Fröhlich Alexandra,
Ladiszlai Helga, majd a pályázat
megírását elvégezte a kiállítás forgatókönyvével együtt Simon Zsófia
és Veress Judit. A kiállítás megrendezésen elnyert támogatás
kevesebb lett, mint a tervezett,
mégis elkészítették a bemutatási
forgatókönyvet, amelyben részt
vett Fröhlich Alexandra, Ladiszlai
Helga, Nagy-Eperjesi Judit, Simon
Zsófia. A technikai kivitelezésben
szorgoskodott Nagy-Eperjesi Judit,
Rostonics Kinga, Simon Zsófia, Veress Judit és a Kőszegi Városi Múzeum minden munkatársa.
KZ

is vállalt szerepet dr. Lőrincz Zoltán
szakmai irányítása mellett.
A művésznek akkor van lehetősége másolat elkészítésére, ha azt az
eredeti festménytől meghatározóan eltérő méretben készíti el. Ördögh László, vászonra vitte Goya:

Korsós lány alkotását, amelynek
monumentalitása meghatározó a
kiállításon. Az összeállításban a 19.
századra jellemző forma, kompozíció és színvilág jelenik meg a mindennapi életből vett témákon, és a
személyek ábrázolásán.

V ÁKU
ROLTSHÁ
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Borbarát Hölgyek
20 éve állnak Kőszeg és a kőszegi
bor szolgálatában. A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete már elkészítette plakátját, ami a Jurisics-vár
Művelődési Központ lovagtermébe
invitálja március 23-án 15 órára az
ínyenc falatok rajongóit. Borkorcsolya versenyük évek óta népszerű. Az
érdeklődők válogathatnak a finomságok között, egészen különleges
gasztronómiai alkotásokat is kóstolhatnak. A legjobbak teljesítményét díjazzák. Az sem titok, hogy a
sütnivalókra jól csúszik – a szintén
megkóstolható – kőszegi bor!
Az egyesület egész évben tevékenykedik. A városi rendezvények állandó segítői ők. Legutóbb Lukácsházán segédkeztek a böllérversenyen.

Nem feledkeznek meg saját szórakoztatásukról sem. Egy kirándulással lepték meg magukat és a hozzájuk csatlakozó Zora Nemzetiségi
Kórus tagjait: Rezi – Hévíz – Keszthely volt a március 9-i kirándulásuk
útvonala. Ebben az évben is különös
figyelemmel kísérik a borosgazdák
nedűinek minőségét. Újra megválasztják a Hölgyek Borát. A rangos
címet büszkén viselik a borászok. A
hölgyek természetesen ott sürögnek
majd a Szent György-napon is, segítenek a rendezvényeken, és két új
borbarát hölgyet is avatnak.
Fontos dátum: ekkor tölti be az
egyesület a 20. évét. A két évtizedről egy zenés, táncos ünnepséggel
emlékeznek meg május 11-én.
TáF
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Fúvósfarsang

B Á LO K

Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara huszonötödik alkalommal hívta jelmezes farsangi báljára a
szórakozni vágyókat. A Béri Balog Ádám Általános
Iskola sportcsarnokába bemasírozó zenekar tagjait teltház fogadta február 23-án. Meglepetésműsorukban ismert dalok csendültek fel. Olyanok,
mint a „Szóljon hangosan az ének” és a „Nád a
házam teteje”. A sikerszámokat s az együttest a
maskarába bújt közönség énekelve ünnepelte.
Éjfélkor Bakos György elnök kihirdette a független zsűri által választott legjobb jelmezeket. Az
értékelésnél fontos szempont mindig, hogy feltűnő és ötletes legyen a kreáció. Idén három csa-

Farsangi táncház
Március 2-án a Jurisics-vár Művelődési Központban, a KÖSZHÁZ-ban Farsangi táncházat
tartott a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes. Aki lemaradt, és aki ezen részt vett, újból élvezheti
a néptánc varázsát Húsvéthétfőn ugyancsak a
Jurisics várban.
Pörgő szoknyás, kopogós cipős lányok mellett
félénkebb kisfiúk várták, hogy megszólaljon
a csornai Tulipánt zenekar muzsikája. A tánc-

Vadászainkról
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Faragott, csontdíszes nyakkendők, kitűzők, öszszetéveszthetetlen, agancsgombos zakók, tölgyfalevél motívumok a vadászbál elengedhetetlen
kellékei. Február 23-án a helyi társaság is megrendezte farsangi bálját. 2007 óta minden évben
összegyűlnek, hogy ne csak a hajtások, a vadászatok vagy éppen egy vadkár kapcsán találkozzanak. A Csikar Panzió nagytermébe nagyszámú
bálozó érkezett. A svédasztalos kínálat legkelendőbb fogásai a vadételek voltak. A Körmendről
rendszeresen visszatérő trió maratoni zenei blokkokkal inspirálta a táncosokat, a vendégek pedig
nem hagytak sok helyet a tánctéren.
A „civilek” szemei előtt, ha vadászokról hallanak, általában egy zöldruhás alak képe jelenik
meg, amint egyik lábával a nagyvadon, kezében
a fegyverrel, büszkén mutatja zsákmányát. Ez a
jelenet azonban csalóka. Feladataik sokkal öszszetettebbek.
Az Alpokaljai Vadászati Közösség Vadásztársasága
tagsága huszonhét fő. A csoport vezetőjétől, Déri
Károlytól megtudtuk: jelentősen megváltoztak
gazdálkodásuk körülményei. Az utóbbi évtizedek-
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pat diadalmaskodott:
a dr. Bubó és Ursula
nővér párosa, valamint a Daft punk zenei
duót megszemélyesítő
srácok, a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára
azonban a klasszikus
festménytrió állhatott.
A tombola fődíjának
nyertese másodmagával utazhat a zenekarral
három napra Tirolba. A
Dj Shepard által szolgáltatott zenére hajnalig ropták a jelmezesek.
ra kiéhezett csapat Dvorákné Kővári Anikó
vezetésével játékos formában sajátította el
a néptánc alapjait. Éneket tanultak, játszot-

ben számos helyen új
kerítések épültek, ezzel
a vadak élettere, vonulási útvonala is megváltozott, és drasztikusan
megnőtt a bejelentett
vadkárok száma.
TáF

tak és megismerkedtek a hangszerekkel is.
A kicsik után az idősebbek sajátították el a Vasi
táncok jellemző lépéseit. Majd a táncházakra
jellemző
különböző
táncrendek következtek. A legkitartóbbak
hajnalig ropták a táncot.
Köszönjük szépen az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma, a Csoóri Sándor Alap és a
Jurisics-vár Művelődési
Központ és Várszínház
támogatását.
Dvorák László
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Két évtizede maskarában az ország 44 pénztármentes
A kőszegi farsangolók március
K&H bankfiókjának egyike
5-én, húshagyó kedden vidám
bolondozással űzték el a telet. BeKőszegen működik!
teljesületlen maradt a népi hiedelem, mely szerint ilyenkor a Nap
legyengül és megjelennek a rossz
szellemek.
Szellemekkel nem, maskarásokkal
bőségesen találkozhattunk ezen a
napon. Délelőtt az ovisoké és az iskolásoké, délután a felnőtteké volt
a főszerep. Nagy hagyományt követ városunk, hiszen már a 20. alkalommal nyilvánítottuk ki: legyen
végre vége a télnek, uralkodjon
a napfény, töltse be a tereket, az
utcákat. A város magáévá tette a
kezdeményezést, amelyet két évtizede a Kőszegért Egyesület néhány
civillel – élükön Kaltenecker Lajossal és a Gabi Szalonnal indított el
a Faschingsdienstag mintájára. A
programot Pócza Zoltán és a művelődési központ „emelte” városi
szintre, azóta pedig „önjáró” módon működik.
Az idei évben a megszokottnál több

csoportos jelmezessel találkozhattunk. Ebben a „kategóriában” a
városháza munkatársi közösségei
(Ludas Matyi lúdjai, Drakula és
az Addams Family, törpék és óvodások…) jeleskedtek, de a Tejivó
dolgozóit is itt kell említeni, már
csak azért is, mert egész nap jelmezben szolgálták ki a vásárlókat.
Különös figurák találkozási helye
volt a Fő tér. „Annyi baj, stressz
van az emberek életében, hogy
vágynak az ilyen alkalmakra” – fogalmazta meg Pócza Zoltán. Egy
kis csipegetni való, egy kis forralt
bor, zene és jókedv – mindez színes
forgataggal vegyítve, ez a kőszegi
farsangfarka titka: és az aktív civil jelenlét. Nem kell noszogatni a
résztvevőket. Mindenki a saját örömére csatlakozik!
Március 5-én a hétköznapokhoz
képest kissé hangosabb volt a városközpont, de estére elcsitult a Fő
tér. A szellemek elűzettek, a maskarások hazatértek.
Tóthárpád F.

Március 11-től Kőszegen is
pénztármentesen működik a
K&H Bank fiókja, vagyis ettől a
naptól kezdve az ügyfelek automatizált ki-, és befizető ATM-en
keresztül tudnak készpénzt elhelyezni a saját bankszámlájukon, mindezt költségmentesen,
a nap 24 órájában, a hét minden napján.
Az országban egyébként összesen
44 ilyen pénztármentes bankfiók
működik a K&H hálózatában, befizető bankautomata azonban már
a pénzintézet mind a 206 bankfiókjában rendelkezésre áll. A tavalyi
évben közel 400 milliárd forintértékben fizettek be a befizető ATMeken keresztül az ügyfelek, ami
éves szinten 70 százalékos növekedésnek felel meg. A K&H-s ATM-

ek egy-egy alkalommal legfeljebb
200 bankjegyet fogadnak el, ha
valamennyi bankjegy 20 ezres, akkor egy tranzakcióval maximum 4
millió forintot lehet befizetni.
A pénztármentességnek köszönhetően a bankfiókban a tanácsadók
hosszabb időre állnak az ügyfelek
rendelkezésére, hogy az olyan időigényesebb és komplexebb kérdésekben is segíteni tudjanak, mint
a lakásvásárlás, a megtakarítás, a
befektetés, a számlavezetés vagy
akár a biztosítás.
A könnyebb és gördülékenyebb
kiszolgálás érdekében az ügyfelek
előre egyeztetett időpontban is érkezhetnek a bankfiókba, az időpont
foglalást (06 94) 562 150 telefonszámon, illetve online, a www.
kh.hu/idopontfoglalas oldalon lehet kezdeményezni.

A KT U Á LI S
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Döbrősy József 90 éves
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

1929. március 15-én Kőszegen
született Döbrősy József. A 90 éves
tanító, iskolaigazgató házában tölti
napjait, napos időben vállalkozik
100 méteres sétaútra, családja segíti a napi teendők ellátásában. Az
idős férfinek két lánya, négy unokája, három dédunokája jelenti a
gondoskodás biztonságát. Sokat ül
a karosszékében, a szemben lévő
polcokra családi fényképeket függesztettek ki. Az unokái a fotók köré

Ez is kokain
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Március 13-án Uzsolyné Pécsi Rita
egyetemi docens az Árpád-házi iskola dísztermében az okos eszközök
hatásairól beszélt. Erről elfogadott
rend nem alakult ki, ezért a felnőtteknek kell segíteni, hogy a gyermekek eligazodjanak ebben a világban.
„Fejleszt vagy rombol?’ kérdésre kutatók megállapításairól tájékoztatta
a nagyszámú hallgatóságot. Függőség alakulhat ki, ha nincs kontroll,
mert lelkiismeret nélküli iparág,
üzleti modellek alapján elérik a különböző korosztályokat. A gyermek
kialakulatlan idegrendszere és a
„gép” találkozása klinikai elváltozásokat okoz, így figyelemzavar,
függőség, szorongás, depresszió,
agresszió léphet fel. Ez egy elektronikus kokain, mert az érzelem, a figyelem, a valóság sérül, ugyanígy a
testi és szellemi alapszükségletek. A
virtuális tapasztalat nem alkalmas
az életfeladatok előkészítésére, az
agynak valódi feladatok kellenek.
A „Minecraft” sandbox videójátékot,
„kábítószert” külön kiemelte, hogy
nem fejleszt annyit, mint amennyit
rombol. Arról beszélt, hogy ami nem
működik az iskolában és a családban, azt nem lehet gépekkel javítani.
Hogyan válik valaki függővé? Nem az
értelmen, nem is az életkoron múlik,
elkerülhető valóságos kapcsolatokkal, közös élményekkel. Megoldásként ajánlotta a világos, megbízható
kereteket, szabályokat. Saját döntéseket, amelyek következménnyel,
felelősséggel járnak. Az előadó nem
az okos eszközök használatának teljes blokkolásáról beszélt, de ha nem
szabályozzuk, akár visszafordíthatatlan hatások érhetnek bennünket.
Plechl Ildikó

fényfűzért helyeztek el azért, hogy
a négy éve eltávozott nagymama,
Merkli Anna most is a középpontban legyen, mint ahogy régen. Az
asszony tanítói diplomáját a kőszegi Állami Tanítóképző Intézetben
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szerezte 1948-ban. Az Őrségben
Apátistvánfalván, Felsőmarácon és
Szattán tanított. A vend anyanyelvet
is elsajátította, hogy beszélni tudjon
a diákok szüleivel.
A nagyszülők a frigyüket 1952. június 20-án éjszaka kötötték meg. A
férfi akkor sorkatonaként szolgált, az
ezrede Nova község mellett lévő terepen táborozott, és innét engedélyt
kapott a távozásra takarodó után a
hajnali ébresztőig. A 30 km-es utat
Apátistvánfalváig biciklivel tette
meg, ott már várta a jegyző tanukkal
az esketésre, majd a paphoz indultak, hogy a templomban kimondják
a boldogító igent. Ezt követően már
az ifjú feleségnek volt lehetősége
Kőszegre, az apósáékhoz költözni, és
megszűnhetett a napi kihallgatása,
amikor a láncos Titónak való kémkedéssel gyanúsították.
Döbrősy József a tanítói diplo-

A szépkorú asszony
Berendi Péterné 1929. február 25én született, a 90. születésnapját az
Alpokalja Étteremben ünnepelte a
család. Anna néni boldog volt azért is,
mert a napi szokásos környezetéből
egy kicsit kimozdult. Sok ajándékot
kapott, de a családtagok mindegyike
virágot is vitt a mamának, mert számára kedves színfolt a szobanövény,
a színes virág. A déli ebéd az étteremben estig tartott, a vend nemzetiségű, szépkorú asszony örömét találta meg a családi találkozóban. Közel

mája megszerzése után az Őrség
falvaiban tanított közel húsz évig.
Kőszegre 1964-ban jött viszsza, tanított a Kossuth iskolában,
ahova azzal a feltétellel vették fel,
hogy osztályfőnökként minden
tárgyból oktatja az állami gondozott, dreiszkeres gyerekeket, akik
nevelését más tanárok már feladták. Tanítói, tanári pályafutása
eredményeként megbízták a MÁVGyermekotthonban működő iskola
igazgatói feladatával. Innét ment
nyugdíjba 60 éves korában. A pedagógus pályafutására szívesen
emlékszik vissza, különösen a gyermekekre. 2013-ban bekövetkezett
betegségéig aktív tagja és krónikása volt a kőszegi Egyházi Kórusnak.
Évekig vezette a Pedagógus Nyugdíjas Klubot. Szívesen vett részt a
Polgári Kaszinó programjain is.
KZ
hatvan éve költözött Kőszegre, és
most is ugyanabban a házban él, de
most már az unokájával. Az asszony
napi gondjainak megoldását szívén
viseli a lánya. A férje az akkori állami
gazdaságban kapott kovács, gépkezelő munkát, ezért indultak el az Őrségből Kőszegre. Anna néni hivatalsegéd beosztásban kapott ugyanott
munkát, és innét is ment nyugdíjba.
A csípőprotézise miatt kerti munkát
már nem végez, de kedves időtöltése
a varrás, az olvasás.
Berendi Péternét a 90. születésnapján Huber László polgármester
is köszöntötte.
KZ
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– A város tisztasága és a természetvédelmi követelmények betartása érdekében kutyapiszok tárolására szolgáló kukák kihelyezését
is tervezzük – vette át a szót Timi.
– Egy helyi szakember segítségével
el is készült az első darabja annak
a kukának, amely a városban elhelyezésre kerülő 50 db tároló mintájául szolgál. A kukák gyártásához
szükséges összeg előteremtése
után, hamarosan használatba is
kerülhetnek a kukák Kőszeg utcáin. S mivel nemcsak a kutyapiszok
jelent gondot, közösségünk a város
több helyén önkéntes szemétszedési akciókat is szervezett, és ezt a
továbbiakban is folytatjuk.
Mindehhez Prim József a következőt fűzte hozzá:
– A médiában felszaporodott kutyatámadásos hírek miatt is fontos,
hogy lehetőséget biztosítsunk a
sokszor hangoztatott felelős kutyatartásra való nevelésre. Ennek
érdekében kutyaiskolai oktatást
tervezünk, ahol nem csak a ebek,
hanem a gazdik is sokat tanulhatnak. Ismeretek megszerzésére
nyújtunk lehetőséget azoknak a
gyermekeknek és szüleiknek, akik
a jövőben tervezik a kutyatartást.
Az alakuló egyesület tervezi a kutyatartással kapcsolatos előadások,
rendezvények szervezését, és más
hasonló szervezetekkel való kap-

csolatépítést. Hatékonyan fel akarnak lépni az állatkínzás ellen. A jövőbeni elképzelés egyike a kutyás
terápia. Rendszeresen szerveznek
majd kirándulásokat, első alkalommal március 23-án Ólmodra
indulnak. Találkozó: 13 órakor a
belvárosi benzinkút mögötti parkolóban, ahová szeretettel várják az
érdeklődőket.
UA

Közösen a Kutyákkal Egyesület
várja a céljaival egyetértő, a közösséghez csatlakozni kívánó kutyás
gazdikat, hogy közösen, minél hatékonyabban valósíthassák meg a
nagyszerű célokat.
A Közösen a Kutyákkal Egyesület
elérhetősége:
kozosenakutyakkal@gmail.com
Közösségi oldal: Kőszegi Kutyások
csoport. Tel: +36-20-2499-843

Laki kertigép

Most
hozza
el fűnyíróját,
fűnyírótraktorját,
Kertjében
a tavaszi
munkák elvégzéséhez
kínálunk megbízható,
kapálógépét,
hogy
tavasszal
ne bosszankodjon
strapabíró gépeket,
kedvező
áron:
a hosszabb
miatt.Ft
Motorfűrész:várakozási idő42.990,Benzinmotoros vízszivattyú:
41.990,- Ft
Szervizünk rövid
Benzinmotoros hátipermetező: 39.990,- Ft
határidővel,
garanciával
Akkumulátoros
hátipermetező:
19.990,- Ft
Benzinmotoros
sövényvágó:
vállalja kertészeti39.990,és Ft
Garancia, szerviz helyben. építőipari kisgépek
Vállaljuk bármilyen benzinmotoros
kerti gép javítását!
javítását.
Szombathely, 11-es Huszár út 196. • Tel: 94/327-496

248055

Március első napjaiban bejegyzés előtt állt a Közösen a Kutyákkal Egyesület.
Az alapító tagok elképzelése, hogy
a kutyatartók népes táborát egy
közös cél érdekében össze kell fogni, együttműködésre sarkallni, és
mindez Prim József és párja, Horváth Tímea ötlete alapján valósulhat meg. Újonnan érkezett négylábú családtagjuk, Johny járt ugyan
kutyaiskolába Szombathelyre, de
csak ritkán tudott találkozni fajtársaival, ezért a gazdák létrehoztak
egy facebook csoportot, ahol közös
játékra, programokra hívták az érdeklődő gazdikat.
Rövid idő alattt 70 fő fölött volt
a csoport tagjainak létszáma, és
Johny is hamar barátokra talált.
Ekkor szembesültek a gazdák azokkal az égető kérdésekkel, amelyek
alapján az egyesület indításának
ötlete megszületett. Kőszegen jelenleg nincs biztonságos, elkerített
kutyafuttató, nehézséget jelent a
kutyaürülék elhelyezése, a gazdik
sem mindig vannak tisztában a felelős kutyatartás szabályaival.
Ezen előzmények után 2019 januárjában Jocó, Timi és néhány gazdi
megalapította a Közösen a Kutyákkal Egyesületet, melynek bejegyzése a közeljövőben várható.
– Milyen célok fogalmazódtak
meg? – tettük fel a kérdést Prim
Józsefnek.
– Az egyesület célja Kőszegen és
környéken a kutyabarát környezet
kialakítása, és hogy támogassa,
segítse az ebtartók kutyatartással
kapcsolatos érdekeinek az érvényesítését, közösségi életet szervezzen a gazdik és kedvenceik
számára – mondta az elnök, majd
egy kérdéssel folytatta. – Hogy ez
milyen tényleges tevékenységeket
jelent? Elsősorban a biztonságos,
bekerített kutyafuttató helyek kialakítását. A polgármester úrtól kapott szóbeli ígéret alapján, a város
három területet biztosít erre a célra,
az egyesület a területek körbekerítését vállalja. Az újonnan kijelölt
területek közül kettő központi, jól
megközelíthető helyen van. Az alakulófélben lévő egyesület nagyon
hálás az önkormányzat támogatásáért.

A KT U Á LI S

Közösen a kutyákkal

Újépítésű otthonok eladók
a Gyöngyös partján
• Örökpanoráma a Csónakázótóra
• Szerkezetkész állapot – 2019 tavaszi átadás
• Magas minőségű anyagok, hőszivattyús
padlófűtés, műanyag-alumínium ablakok
• 4 szobás, 2 fürdőszobás, két teraszos,
kertes házak, lakásonként kettő gépkocsiparkolóval és tárolóhelyiséggel
• Egyedi igények szerinti kialakítás
• Kitűnő elhelyezkedés, csendes utcában,
Bécstől 40 percnyi távolságra

Érdeklődni:
Telefon: 06-70-360-1717
Email: info@solidus-pro.hu
www.solidus-pro.hu

SOL PRO

Solidus-Pro Kft. – Minőségi épületkivitelezés
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VI. Böllérverseny
„A gyöngyösfalui csapatnál olyan
nem lehetséges, hogy délutánra
elfogyott az étel” – mondta hús-
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sütés közben az egyik vendégnek
Debreceni Zsolt, akinek a családi
gazdasága vitte a hátán a VI. Böllérversenyen való részvételt. Az
előző öt vendégcsalogató programra is igaz az állítás. A március 2-án
megtartott versenynap egyik különlegessége volt, hogy mind a 13
versenycsapat kínálatát az ételbőség jellemezte még késő délután is.
A hétvége három napjából kettőn
tombolt a napsütés, csak szombat
hajnalban, a böllérkedés napján
kezdett el esni az eső, és a felhők egész nap megmaradtak. Hét
óra után eleredt az eső, amikor a
böllérkések munkához láttak, és
perzselni kellett a 13 db disznót.
A rutinos csapatokat mindez nem
zavarta, a térségünkből hat település vállalta a részvételt. A csapatok a verseny előtt sütnek, főznek,
kolbászt töltenek, hogy a „korán”,
tíz óra tájékán érkező vendég is
tudjon csipegetni. Nem számolják:
mennyi munkát, pénzt költenek
arra, hogy a vendég jól érezze magát. Több csapattaggal beszélgetve
általános megállapítás volt, hogy
Lukácsháza kitartása, a kemence
tulajdonosok hozzáállása, a térség civil összefogása működteti a
Pincés-Kemencés Böllérversenyt.
„Ennek a programnak filingje van”
– mondta egy Szegedről származó
szombathelyi asszony, aki családi,
baráti körével együtt vendége volt
a Böllérversenynek.
A vendég háromezer forintot fizetett a belépésért, azért, hogy a
Csömötei szőlőhegyen, akár reggeltől estig disznótoros svédasztal
bőséges kínálatával el tudja tölteni
a napot, majd szürkülettől a sátorban zenés programok, bál várja
igénye szerint. Idén Csepregi Éva
volt a sztárvendég a zsúfolt sátorban, amit a kilátó mellett állítottak
fel a szervezők. Az elmúlt hat verseny során egyre jobban kihasználják a Csömötei szőlőhegy előnyeit,
amit egy évtized alatt alakítottak
ki. A pincés-kemencés hellyel rendelkező családok befogadták a versenyző csapatokat. Mindenhol kulturált, tiszta, rendezett környezet

várta az érkezőket, akik közül nem
tudta mindenki: miként működik
a szelektív hulladékgyűjtés, de a
földre nem dobták le a hulladékot.
A szőlőhegy érkező oldalán telepedett le a „Gyöngyösfalu – Disznóságok” nevet viselő csapat. A vendég őket érhette el először, a zsűri
ezt a csapatot tartotta a legjobbnak, és megkapták a győztesnek
járó vándorserleget. Érthető volt a
boldogság és az öröm, amely a csapatszellemet erősíti. A győzelemhez
a húzóerőt a Debreceni családi
gazdaság és a Szőlőfürt Egyesület
adta. Mindenhol fontos a személyiségekhez kötött húzóerő, de ennél
is fontosabb: legyenek olyan emberek, akik önzetlenül dolgoznak,
kolbászt töltenek. Gyöngyösfalu
csapatánál ételdömping jellemezte a versenyt, de a kolbászból és
szalonnából épült kis házikót nem
engedték megenni.
Az elmúlt évi versenyt Győrvár csapata nyerte meg, így idén a kilátónál lévő központi helyen élőzene
mellett fogadták az érkezőket. A
sátorukat egész nap vendégsereg
töltötte meg. A kolbászházikó mellé odatették a „Győrvári krónika”
könyvet, amit dr. Székely László
először kőszegi, majd – a kommunista hatalom által – Győrvárra
áthelyezett apátplébános írt.
A házigazdák mindig meghívják a
testvértelepülés, Csikkozmás csapatát. Az erdélyiek ezúttal is népzenészekkel érkeztek, és egész
napos muzsikaszó szórakoztatta
a közönséget. A rögtönzött énekkarhoz Huber László polgármester is csatlakozott, követte azt az
általános szokást, hogy a versenyző csapatok meglátogatják
egymást.
Lukácsháza „hagyomány és innováció” mottóval a Szlávich kemencés helyen verte fel a sátrát.
Házikiállításon bemutatták a falu
értéktárát, és népzene fogadta az
érkezőt. A falu szakácsai, élükön
Albertné Fábián Eszter kitettek
magukért. A szorgos asszonyok
háttérben dolgoztak. Egyik vendég sajnálta őket, hogy egész nap
a hidegben a pult mögött álltak.
Mondatára: „Kibírjuk, ha érezzük
a vendég szeretetét” választ kapta.

Gyöngyösfalu

Gyöngyösfalu

Lukácsháza

Pusztacsó

Kőszeg-Iparosok

Kőszegpaty
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részüket. Horváth Bendegúz és
Hökkön Balázs mellett már készül
a feladatra egy nagyon fiatal jelölt
is. Idén is a kilátó alatti területen
kaptak kemencés helyet, amely
mostanra hazai pálya, falubeli a
kemencés hely tulajdonosa. Az
önkormányzat támogatása nélkül
vettek részt a versenyben, minden
csapattag sokat tett ezért, nemcsak
dolgoztak, hanem a saját éléskamrájukból is vitték a „kolbászt”.
„Nem tudom polgármesterként
eléggé megköszönni a csapattagok hozzáállását. Menjünk? kérdésemre mindenki igenlő választ
adott. Az Ő munkájukkal a falut
képviseltük. Köszönöm!” – mond-

ta Takács Péter.

Kőszegszerdahely

A sátor előfalán lógott száraz kolbász, de kialakítottak egy húsmentes, gluténmentes övezetet is.
A kondérok mellett gyermekrajzok
hívták fel magukra a figyelmet.
Pusztacsó csapata előrelátóan fogadta a vendégeket, a június 14 –
15-én tartandó Malacfesztiválukra
hívták fel a figyelmet. A 25 fős
böllércsapat kérés nélkül összeállt,
mert össze kell tartani jelszó náluk természetes. Négy kondérban
főztek, bőséggel kínálták az ételeket „éhes vándor légy vendégünk”
szlogen megvalósításával. Vízszínű,
de nem ízű ital is volt bőven a süteményes asztal mellett. A közelben a
régi házak falvédői, örök igazságot
tartalmazó felirattal. (Talán joggal
lehet állítani, hogy a környéken a
hagyományőrző kultusz letéteményese a nemescsói Tézsula Egyesület, akik elterjesztették a helyi
értékek, a falvédők megőrzésének
kultuszát. A mostani böllérversenyen Nemescsó nem vett részt.)
A pusztacsói böllérek asztalra rakták a dunsztos üveget, ahova Katona Olivér gyógykezelésére várták
az adományokat. A siket lányok
eljöttek ehhez a kemencés helyre
is, hogy adományokat gyűjtsenek
az életükhöz. A betegeknek való
gyűjtést a Kőszeg-Iparosok csapa-

ta is középpontba állította. A verseny eredményhirdetésén – talán a
legnépesebb csapat – átvehette a
Vas Népe különdíját is. Nem tudták számon tartani mennyi húst,
kolbászt sütöttek. A vendégfogadáshoz kiváló segítséget kaptak a
kőszegi borbarát hölgyektől, akik
kínálták a „jó magyaros hangzású”
stollwerk szeletet is a boros, és pálinkás flakonok mellett.
Kőszegpaty fiatalította a böllércsapatát, nemcsak lányok, hanem
„egykori” horgász is az erősítést
szolgálta. A Csömötei szőlőhegy
legtávolabbi kemencés helyén
telepedtek le. Az első versenyen
sorsoláskor ezt kapták, aztán megszerették, és itt maradtak. A távolság miatt hozzájuk a vendégek
célirányosan érkeztek, és tudták
miért mennek oda. Bőséggel volt
a böllérfalatokból még este is, talán ennél is több sütemény várta
a vendégeket. A patyi asszonyok
híresek a sütési tudományukról, és
arról, mennyire szívesen sütik a köz
érdekében a finomságokat.
Kőszegszerdahely böllérei is az
utánpótlás biztosításához ragaszkodtak. A főböllér, Horváth Tibor
mellett a vért keverték a fiatalok,
részt vettek a perzselésben, és a
kolbász töltéséből is kivették a
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„Le a kalappal a verseny résztvevői előtt. Minden csapat győzött. Köszönet minden részvevőnek, különösen az először
versenyző Pácsony és Vassurány
bölléreinek” – mondta Csejtei
Péter főszervező. A látogatottság
statisztikája lapzártáig nem készült
el, de a becslések szerint összesen
legalább kétezer résztvevője volt a
VI. Böllérversenynek. A főszervező
szavai szerint a délutáni felhők is
csökkentették a vendégjárást. A
beléptetés, parkoltatás rendszere
változott, mert azt egy külső cég
végezte el, és egyszerűbb, zökkenőmentes volt a bejutás, illetve a
távozás.
Kámán Z
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Köszönet! Pusztacsó polgármestereként megköszönöm településünk
minden lakójának segítségét, támogatását, amellyel hozzájárultatok
ahhoz, hogy sikeresen szerepeljünk Lukácsháza önkormányzata által
szervezett VI. Böllérversenyen. Ismét bizonyossá vált, hogy összefogással, együtt sok mindent képesek vagyunk megvalósítani. Büszke
voltam és vagyok rátok! Köszönöm, hogy szabadidőt nem sajnálva
készültetek, sütöttek. Jó volt veletek lenni!
Kollarits Kornél

Átadások
Kőszegszerdahely: Március 9-én
eredményes pályázatokból származó beruházásokat adtak át.Tízmillió
Ft-ból újult meg a hegyoldalra vezető Zsáperhegyi út, amelyen minőségi munkával kavicsos útfelületet alakítottak ki, és ezzel együtt a
csapadékvíz elvezetése is végleges
megoldást kapott.
Rövid házi ünnepségen Ágh Péter országgyűlési képviselő
kiemelte a falvak
támogátásának fontosságát, és elmondta: a Kormány a lehetőségekhez mérten
a jövőben is arra tö-

rekszik, hogy pályázat útján fejlődjenek az ország kisebb települései
is. Ennek egy másik példája volt a
Berzsenyi Könyvtár által nyújtott
2,7 millió Ft támogatás. Ebből a
pénzből újította fel az önkormányzat a könyvtár bútorzatát, és új
számítógépet is üzembe állítottak.
Az átadás órájában a kis teremben
sokan voltak.
KZ
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Lukácsháza
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• Március 14-én rendezte az
önkormányzat emlékműsorát az
1948-as szabadságharc tiszteletére a Közösségi Házban. A műsort a
Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola
5-6. osztályos tanulói szolgáltatták
Iliás Márta tanárnő felkészítésével.
• Lukácsházi Gyöngyház Óvoda,
Bölcsőde és Konyha intézményvezető munkakörére a pályázati
kiírás a falu honlapján olvasható.
• Megkezdődött a TOP. 3.2.1 Művelődési Ház energetikai pályázatának kivitelezése. A közbeszerzést
a Szárnyas Kft. nyerte el, megkezdődtek a kivitelezési munkák. A felújítás alatt az intézmény könyvtára
és klubja üzemel csak.
• Zártkerti pályázat. Az Agrárminisztérium által kiírt pályázati

támogatásnak köszönhetően a
Csömötei szőlőhegyre vezető utak
melletti és a hegy alatti árok is felújításra kerül. A projekt keretében
sor kerül szőlő telepítésére.
• Március 9-én a Közösségi Házban tartotta a nőnapot az önkormányzat. A műsort a 3. osztályos
Tolnays tanulók szolgáltatták. Virág
János polgármester köszöntötte a
lukácsházi lányokat, asszonyokat.
A vendéglátáshoz a Mulatósok(k)
együttes zenélt.
• Képviselők döntést hoztak, hogy
önerőből épül meg a Kiscsömötei
utcától a Tolnay utcáig a Tanács
utca zárt csapadékvíz hálózata, valamint a Tolnay S. utcától a Bihari
utcáig lévő Nagycsömötei utcaszakasz zárt csapadékvíz hálózata. Az
itt lévő járda is felújításra kerül. A
közbeszerzési eljárást követően kerülhet sor majd a beruházásra.
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„Dede-Babe”
Ólmod: Február 9-én szokásos
disznóölés volt a faluban. A férfiak kis női segítséggel feldolgoztak
egy 180 kg-ra nőtt vágóállatot.
Teljesült a mondás: „Csak a férfiak
dolgozzanak”.
Majd a dolgos férfiak megvendégelték a falu női lakosságát jobbnál
jobb sültekkel, és disznótoros káposztával. A nők sem tétlenkedtek,
hoztak süteményt, és előadtak egy
meglepetés műsort, egy kis színházit
a „Busz várónál” címmel, amit aztán
majd tánccal fejeztek be. A mulatság

késő este ért véget, ezzel is búcsúztatva a farsangot. A finomságokból
másnap jutott azoknak is, akik előző
este nem mentek el, mert a képviselők minden házba vittek kóstolót.
Március 3-án, vasárnap a „DedeBabe” szokásos farsangfarkát is
megtartották. Végigvonult a menet
a falun kicsit elázott, így hamisan
szóló harmonikaszó kíséretében. A
végső megállót a kultúrházban tartották, zeneszó mellett kóstolgatták
a házaknák kapott finom borokat,
és más italokat. Régebben csak
tojást gyűjtöttek, de a mai kor embere már a dobozos sört és bort
becsüli meg jobban.

Ha tavasz, akkor Cák
Cák: A Tarisznyások együttes egy
órás műsorával köszöntötte a falu
’48-as szabadságharc ünnepét.
Minden esztendőben próbáljuk színessé tenni ezt a napot. Ezen a napon adtuk át a község önkormányzata által alapított emléklapot.
Ebben az évben Baberkoff Anikó
– a Zenélő Udvar tulajdonosa érdemelte ki az elismerést. Egyedit
hozott létre azzal, hogy több mint
20 éven át ápolta és gazdagította
a falu zenei kultúráját, több rendezvény keretében vitte közelebb a
fiatalokat és felnőtteket a komolyzenéhez. Teszi ezt fáradhatatlanul
folyamatosan. Több rendezvény-

nek adott helyet, és mindezeket
önzetlenül. Sokszor és mindenhol
elmondott köszönet, az átadott
elismerés szimbolizálja Baberkoff
Anikó tevékenységét.
A tavaszt köszöntötte a 13. alkalommal megtartott Hegyaljai
Kézművesek kiállítása. Évente
más-más kézműves tevékenységét
mutatjuk be, mert a „kéz” fontos
szerszáma volt és lehet az embernek, őrizve ezzel a múlt egy darabját. Tamásné Geröly Mária népi
iparművész – festett hímes tojásait
és csuhéből készített tárgyait csodálhatjuk meg Húsvétig.
Paukovics Józsefné

Két alkalommal
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Nemescsó: Két alkalommal is
farsangoltak februárban.
Az önkormányzat szervezésében
február 15-én, míg a Nemescsói Evangélikus Egyházközség
szervezésében február 24-én. A
Faluházban tartott farsangolásra
sokan eljöttek, a jelmezes felvonulást követően, vicces játékok
és a Réparetekmogyoró Társulat
szórakoztatta a közönséget. A legfinomabb farsangi fánk díját Bánó

Andrásné nyerte, immár 4. alkalommal. A február 24-én rendezett mulatság alkalmával megtelt
a Sztrókay ház nagyterme, a szórakoztató paródiák mellett ügyességi játékok várták a családokat.
Az estét tombolasorsolássál zárták, mindkét rendezvényen, értékes nyeremények találtak gazdára.
Ezúton is köszönjük a sütemény és
tombola felajánlásokat!
Szerdahelyi-Bánó Irén

Beborotválták
Kiszsidány: A faluban a farsangi időszak utolsó napján (március
5-én) megtartották a hagyományos ünnepet, a beborotválást. A
18.00 órai kezdés előtt a kicsi faluból csoportokban indultak a kultúrházba, vitték a batyus ünnepre a
disznótoros ételeket, sokféle süteményt. Katus néni nagy tálcán vitte
az igazi szalagos fánkot.
A kisméretű kultúrterem zsúfolásig megtelt. Érvényes lett a mondás: „sok jó ember ….”. Még az
ételeknek is jutott külön asztal,
az ajtó és a zenész mellett szabad
hely a beborotválás szertartásának,
amelynek szereplője lett idén Horváth Zoltán. A Zalából érkezett férfi

2018 szeptemberétől hivatalos
lakója lett Kiszsidánynak, ahonnét
feleséget választott magának. A
hagyományok szerint beborotválással nyerhette el a faluba történő
befogadást. Bánó Zoltán polgármester vállalta a borbély szerepét
két segéddel. A hab egyre több
lett Zoltán arcán, majd előkerült
a faborotva, és megtörtént a borotválás. A befogadás akkor vált
valóssá, amikor Horváth Zoltánt
székestől a borbély csapat háromszor a magasba emelte. Gratuláció,
taps erősítette meg a szertartást.
Majd elkezdődött a Vlasits György
harmonikás zenéjével színesített
disznótoros vacsora. Az ezt követő
nótázás csaknem a nagyböjt kezdetéig tartott.
KZ

LUKÁCSHÁZA LEGGYORSABB
HÁLÓZATÁVAL CSODÁKRA
LEHETSZ KÉPES

Keresd Telekom üzletünket Kőszegen, a Rákóczi út 11. szám alatt!
További információ: telekom.hu/fejlesztes

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával.
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.
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Ha idős a hozzátartozó
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

Kőszegen három intézmény négy
telephelyén gondoznak közel 150
idős embert, akik önmaguk teljes
ellátására már nem képesek. Ennél
sokkal többen igényelnék a szakmai, emberhez méltó ellátást. Az
idős ember önmagában csodálatra
méltó, de ha elesetté válik, sokkal
több és teljesen más gondoskodást
igényel, mint egy gyermek. Egyes
vélemények szerint kétféle ember
létezik: egyik, akinek már része volt
idős ember gondozásában, a másikra még vár ez a feladat. Köztünk
vannak olyanok, akik mindezt hivatásként vállalták. A fotó a Kőszegi
Szociális Gondozási Központban
készült, előtérben áll Kaizler Melinda. A vezető ápoló végzettsége
diplomás ápoló, és egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember. A
háttérben ül Gyarmatiné Simon
Nikoletta gondozónő, aki 25
esztendeje ápolja az idős embereket. Amikor a kép készült,
a lakók a társalgóban foglalkozáson vettek részt, az intézmény
mentálhigiénés munkatársa a
napi program részeként újságot
olvasott fel nekik.
Kaizler Melinda vezető ápolót és
Raposa Helga intézményvezetőt
kérdeztük az idősek ellátásának
rendszeréről.
– Január végén pályáztam meg a
vezető ápoló álláshelyet, és február közepétől töltöm be ezt a pozíciót – mondta Kaizler Melinda.
– Korábban három évig hasonló
munkakörben dolgoztam, valamint szociális ápoló-, gondozóképzésben oktattam.
– A pályafutása során megismert
intézmények közül, hol helyezkedik el ebben az ellátórendszerben a kőszegi?

– Elfogultság nélkül mondom:
itt ez egy kicsi, értékes szelence.
Kollegiális viszonyban vagyunk
egymással, amely a 2019-es Magyarországon aranyat ér. Örök
vesszőparipám az emberi méltóság megőrzése, a munka oldaláról
megközelítve pedig a pozitív dolgozói élmény, amely itt létezik, és
igyekszünk is tartósan megőrizni.
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– Mit tart az ápolásban lényegesnek? Lehet-e mindent az igények
szerint megtenni?

– Bár az időskor egy életszakasz,
ugyanakkor valamilyen betegséggel is társulhat, és ez vezet az
önellátási képesség csökkenéséhez,
ezért szükséges az itt élő idősek
ápolása, gondozása.
– Igyekszünk az egyéni szükségletek szerinti gondozást elvégezni
– vette át a szót Raposa Helga.
– Igazodunk ahhoz, hogy tud-e
az idős lakónk önállóan mosakodni, étkezni, közlekedni, és ennek
megfelelően nyújtunk segítséget.
A mentálhigiénés törődés kiemelt
szempont, emiatt alakítottuk ki az
intézmény több irányú elfoglaltságot adó programját, ahol egyéni
döntés alapján vehet részt az idős
ember. Szívesen fogadjuk a gondozottjainktól érkező kezdeményezéseket, és igyekszünk azokat
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A mentálhigiénés szakember több
programot is szervez, lehet az főzés,
dominózás, vagy abszolút egyedi,
a közös éneklés is összetartja a
gondozottakat. Egy-egy születésnapra eljönnek a hozzátartozók
tortával üdítővel, és itt, ebben az
intézményben tapasztaltam, hogy
együtt ünnepelünk, azok születésnapját is megtartjuk, akiknek
távol élnek a rokonai. Úgy kell
működnünk, mint egy többgenerációs család. A házirendhez, a közös
érdekeket képviselő szabályokhoz
igazodnunk kell.
– Ki a jó gondozó?

– Embere válogatja. Ez mind emberfüggő. Általános feltétel: empátia, megértés, elfogadás, lojalitás,
következetesség, a csendes következetes szeretet, meg kell érteni,
értelmezni, amit a gondozott mond,
gondol vagy akar. Lehet, hogy azért
kér egy pohár vizet, hogy ott legyek
mellette. Erre rá
kell érezni.
– Milyen az intézmény napirendje?

megvalósítani.
Mindehhez Kaizler Melinda a következőt fűzte hozzá:
– Fontos, hogy tiszteletben tartsuk
mindenkinek a személyiségét. Idős
korban az Istenhez való fordulás
elmélyül, a hitélet gyakorlása biztosított, eljönnek az idősekhez a
lelkészek, az atyák, akik nagyon
jó hatással vannak a gondozottakra. Az ápoltak életkora döntően
80 – 85 év között van, de betegség miatt a fiatal korosztály tagjai
közül is vannak ellátottak. Nagyon
jó a kapcsolatunk az intézmény orvosával dr. Pusztai Szilveszterrel,
valamint az asszisztensével, mindez megnyugtató számunkra és az
ellátottak számára egyaránt.

– Kétágyas szobákban 30 fő
gondozott befogadására van meg
az engedély. A házirendünk illeszkedik az idős kor
sajátosságaihoz,
ébresztés, lefekvés
időpontjához nem
ragaszkodunk, általános szokás a
korai ébredés. A
reggeli időpontja
fél nyolckor, majd
a fürdetések után kezdődnek a
foglalkozások. Ebéd után az idősek beszélgetnek, sétálnak, dominóznak, vagy társasjátékkal töltik

el az időt. A lefekvés is rugalmas,
vannak olyanok is, akik hajnali
egykor még tévét néznek, emberenként más a napi ritmusuk. Az
életkori sajátosságot tudomásul
kell venni, de a másik érdekére is
figyelnie kell a gondozónak. Lehet,
hogy egy lakótárs éjszaka többször
is felébred, villanyt kapcsol, és ez
zavarhatja a másikat. Az étkeztetésben a közétkeztetési szabályok
miatt akadnak konfliktusok. Egy
1930-ban született ember ételigénye a mai közétkeztetéssel köszönő viszonyban sincs. Az idősek a
grillhús helyett töpörtyűt, krumplis
tésztát akarnak enni. Szerencsére
az ételt szolgáltató cég rugalmas,
próbálnak toleránsak lenni, de az
előírások rájuk is vonatkoznak.
– Az általános közösségi szabályokat mindenképpen be kell tartani,
akkor is, ha a lakó vélelmezése
szerint ez neki hátrány – mondta
Raposa Helga. – A harminc ember
általános érdeke a fontos. Örülhetünk annak, hogy a szobák kétágyasok. A 30 férőhelynél sokkal
nagyobb az igény, húsz fő körül változik a várólista, és ebből folyamatosan alakulnak ki a konfliktusok.
Az elmúlt évben öt új lakó érkezett
hozzánk. Az intézmény ellátási kötelezettsége elsődlegesen a kőszegi
lakosokra terjed ki. A hozzátartozók
jelenléte napi szintű. Egyedi esetekben a kapcsolattartási lehetőséget
látogatási időn kívül is biztosítjuk.
Például akkor, ha a hozzátartozó
részt kíván venni a gondozott napirendjében, azért, hogy az otthon
kialakult közös tevékenységek egy
részét továbbra is együtt megélhessék. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy
minél otthon-, és családközelibb
ellátást tudjunk nyújtani.
Kámán Z

Az SOS-Gyermekfalu múltja
Az SOS-Gyermekfalu megszűnés
vagy változás kérdése körül felmerül a kőszegi beruházásra való
visszatekintés, azzal együtt: mi
lesz a sorsa a 1993-ban átadott
épületeknek. A beruházásról szóló tárgyalások több évvel ezelőtt
kezdődtek. Abban az időszakban
Preininger Ferenc tanácselnökként vezette a várost, ezért kerestük meg egyik vasárnap délután,
hogy a régmúltat felidézzük. Arra a
székre ült le, amely mögött
öt unokája fotója látható. A
szikár férfi méltán büszke a
diplomás utódaira, visszafogottan erősítette meg, hogy
az elmúlt évben töltötte be a
80. életévét. Nem volt ismerete az SOS-Gyermekfalu
jelenlegi helyzetéről, lehetséges jövőjéről. „Az évek
során sok minden változik,
csak az irány legyen jó” –
foglalta össze a véleményét.
Majd rövidesen előkerültek
az indítás időszakáról szóló,
dokumentumokkal megerősített információk. Számára mindez könnyű feladat volt, hiszen az
elmúlt évtizedek eseményeit több
könyvbe foglalta össze, nem magának, hanem az utókornak.
Tényként rögzítette, hogy Helmut
Kutin az SOS International elnöke
1990. szeptember 15-én Kecskeméten jelentette be, hogy Kőszegen az SOS-Gyermekfalu alapkövét 1991 tavaszán helyezik el. A
megelőző évben az akkori városvezetés Preininger Ferenc vezetésével
kinyilvánította a fogadókészségét.
Egy 1989. szeptember 21. keltezésű Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyv szerint a testület:
„egyetért a 8 millió Ft-nak a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel, illetve kötelezettségvállalással, az SOS-gyermekfalvak
Magyarországi
Egyesületétől
történő átvételével és egyben a
pénzeszköznek 4 millió Ft telekvásárlás, 4 millió Ft lakótelepi
iskolabővítés (tornaterem) címén
történő felhasználásával”.

Ez volt az induló tőke a Balog iskola tornatermének a megépítéséhez.
A városnak nem került pénzébe a
12 db, gyermeknevelést szolgáló

lakóház megépítése, amelynek – és
a további kiegészítő épületeknek –
beruházási költsége kettőszáz millió Ft volt. Az avatás 1993. október
29-én történt.
– Ön a gyermekfalu átadásán
részt vett, de a 1990. évi önkormányzati választáson nem indult.

– Szívesen emlékszem az átadás
időszakára, de az önkormányzati
választás politikai harcaiban nem
akartam részt venni. Tudom, hogy

a döntésem helyes volt. Mérföldkő
volt 1990. október 28-a, előtte 14
évig voltam városvezető, tanácselnök. Mi történt ez alatt: sok vagy
semmi, a vélemények megoszlottak.
Két évtized után ismét mondom,
hogy köszönettel tartozom Kőszeg
minden polgárának az együttműködésért. A tárgyszerű kritika nem
egyszer meghatározta álláspontomat. A minőségre törekedtünk akkor is, amikor hiányoztak ennek a
feltételei. Ezernél több lakás épült
a 14 év alatt. Kiépült a telefon és
földgázhálózat, a távhőellátás és regionális ívóvíz hálózat. Kőszegen az
elkerülő út megépítése a belváros
épületeit védte meg a közlekedés
okozta rongálódástól.
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Az építészeti szakma elismerte a
történéseket, majd 1978-ban Hilddíjat adományoztak a városnak.
– Visszatérve a rendszerváltásra.
Egy vezető látta ezt, érezte ennek
a szellőjét?

– Azt láttuk, hogy megérkezett a
nagy változás, de előtte sok, talán apró, de mégis meghatározó
dolgot elvégeztünk a város érdekében. 1990-től szabad lett az
út nyugat felé, de Kőszegnek már
1984-től alakultak a kapcsolatai
Mödlinggel, és az ebből kialakult
testvérvárosi szerződés idén 30
éves. Abban, hogy
kulturális és sportkapcsolatok folytatásaként 1989ben Vaihingennel
is megkötöttük a
testvérvárosi szerződést, személyes
érdemem
vitathatatlan. Akkor ez
még egy politikai
bátorság is volt.
Tudom,
mindezt
tovább kellett vinni,
ápolni, és nagyon
jó, hogy idén ezt a
30 éves kapcsolatot is ünnepelhetjük. Az elindításunk óta a várszínház hosszú és eredményes utat járt
be. Ebben is ott rejlik az érték, hogy
folytatódott, fejlődött.
– Ön a politika területéről a rendszerváltás után átlépett a gazdasági szférába.

– A rendszerváltás időszakában a
kétezer embert foglalkoztató LATEX nehéz helyzetbe került, családok megélhetősége forgott kockán.
Még tanácselnökként kezdtem tárgyalásokat Sakál Péter osztrák ügyvezetővel és Hans Otto Kromberg
német tulajdonossal arról, miként
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lehetne Kőszeget bekapcsolni az
autóalkatrész gyártásba. 1991.
március 4-én 45 dolgozó kezdte meg a betanulást Ausztriában,
Kőszegen pedig elkezdődött a gyár
építése. Tizenhat évig vezettem az
üzemet, ahonnét 2006-ban, 68
éves koromban mentem nyugdíjba.
– Ezt követően is talált a gazdasági életben feladatot.

– Egy felkérésre 2008-ban létrehoztam Lukácsházán a Kollarits
Kft.-t, ahol kerítéselemeket, belsőépítészeti terméket gyártanak ma
is. Mindez nekem örömet jelent,
egyrészt azért, mert a maga módján ez maradandó, másrészt munkát, feladatot jelentett.
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– 1990-ben nemet mondott a politikára. Gondolt arra, hogy újra
visszakerül a közéletbe?

– Akkor én arra nem gondoltam,
hogy a politikai rendszerváltás után
még lehet szerepem a város vezetésében. Az első választási ciklus
után, 1994-től a Vas Megyei Önkormányzat képviselője lettem, és
vezettem a fejlesztéssel és műemlékvédelemmel foglalkozó bizottságot. Majd 1998-től a Kőszeg Város
Önkormányzatának képviselőjeként megbízást kaptam a városfejlesztési bizottság elnöki teendőire,
majd 2006-tól négy évig a pénzügyi bizottságot vezettem.
– Hogyan érzi magát nyugdíjasként?

– Unalmas napjaim soha nem voltak, most sincsenek. Az unalmas
óra fárasztó lehet.
(Kedves Olvasó! A Kőszeg és Vidéke
első példánya 1881-ben jelent meg,
a II. világháború után a kiadása szünetelt, az újraindítása 1988 decemberében történt, amelyben jelentős
szerepet vállalt Preininger Ferenc.)
Kámán Z

– Ezernél több lakás épült?

– Igen, óriási volt a lakáshiány, a
ma élők közül erre sokan emlékezhetnek. Mégis elutasítottuk a panelprogramot, egy műemlék városban a betonépületeket, toronyházat
nem tudtuk elképzelni. Azt gondolom, így utólag is, hogy nagyon jó
döntés volt, akkor ezzel szembe
mentünk a korra jellemző építési
technológiával. A műemlék épületek felújítását helyeztük előtérbe.
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Kőszegi Kampusz
T U D O M Á NY

Az Egyetemek hagyományos két
funkciója az oktatási és a kutatási
tevékenység. A két alaptevékenység
mellett egyre inkább szerepet kap a
felsőoktatási intézmények harmadik
missziós tevékenysége. A harmadik
misszió az egyetemek környezetükre gyakorolt hatásait foglalja össze.
Ide tartoznak azok a tevékenységek,
amely során az egyetem az alaptevékenységek során felhalmozott
tudást átadja a környezet számá-
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ra. Ilyen például az a tevékenység,
amely során a gazdasági szereplők,
önkormányzatok számára tudásátadás, disszemináció történik.
A Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának idén januártól kinevezett
igazgatója, Dr. Dániel Zoltán András
egyetemi adjunktus a fenti tevékenységek mellett fontosnak tartja
azt is, amikor az Intézmény oktatói,
kutatói tapasztalataikat a térségben
élő középiskolások javára fordítják.
Bár a Kőszegi Kampusz jelenleg
még nem kínál középiskolásoknak
szóló képzéseket, fontos, hogy a

Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk
• Csatlakozási bónusz
• Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék
• Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.
Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése.

Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.
Stabil munkahely – Tiszta környezet.

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

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

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

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

térség középiskolásai számára is
elérhető legyen az a tréningsorozat,
ami Veszprémben évek óta sikeresen
működik. Fontos, hiszen a középiskolás diákok esetében gyakori tünet,
hogy alulértékelik a képességeiket
és sokkal kevesebbnek látják magukat, mint amire képesek. Úgy tűnik,
hogy a digitális világ valós lehetőségei és szemfényvesztése szinte
agyonnyomja őket és nem mindig
tudnak eligazodni az útvesztőkben.
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatói szívügyüknek tekintik, hogy segítsenek a középiskolás korosztálynak leküzdeni
a szorongást, amit a jövőjük miatt
éreznek. Abban szeretnének elsősorban segíteni a fiataloknak, hogy
képesek legyenek hosszú távú céljaikat meghatározni és elhiggyék, hogy
a megvalósításuk sem okoz gondot,
ha kellő magabiztossággal közelítik
meg a problémákat és keresik a
megoldást. Az „Építsd fel magad!”
tréningsorozat megalkotói a Széchenyi 2020 program keretében
dolgozták ki azt a felkészítő anyagot,
mely segít a fiataloknak felvértezni magukat elsősorban megfelelő
önismerettel és öntámogató képességekkel. A tréningsorozat során a
résztvevők olyan ismereteket szereznek, amelyek segítségével képesek
lesznek hatékonyan menedzselni
magukat, függetlenül attól, hogy
milyen területen helyezkednek el tanulmányaik befejezése után.
Az egyes tréningeken interaktív
formában olyan információkat adnak át és olyan technikákat mutatnak a trénerek, melynek segítségével mind az önismeret, mind az
önmenedzselés képessége erősödik, és olyan útravalóval látják el a
résztvevő fiatalokat, melyek a későbbiekben is segítségükre lesznek.
Kommunikációs ismeretek, közösségi média, tanulási technikák, vállalkozási ismeretek, interkulturális
ismeretek, néhány témakör azok
közül, amivel a tréning során megismerkedhetnek a diákok.
Az előadásokra szombati napokon
kerül sor a Pannon Egyetem Kőszegi
Kampuszán március 23. és június 1.
között összesen nyolc alkalommal. A
tréning- feladatok jellege legfeljebb
20 fő fogadását teszik lehetővé, tehát érdemes keresni a hirdetéseket,
plakátokat és mielőbb jelentkezni. A
részvétel természetesen ingyenes.
Fotó: Csuzda Tamás
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Na 70. rodjendan Matilde Bölcs
Malo ki neznaju Matildu Bölcs ne samo u Hrvatskom Židanu, nego i okolo Kisega, u Gradišću, u
Ugarskoj i u staroj nam domovini u Hrvatskoj.
Nekim je susjeda, nekim je rodjakinja, nekim
profesorica, nekim pjesnikinja, predsjednica,
urednica….da, da .. sve to u jednom tijelu, točnije u istoj duši. Matilda i ja upoznale smo se
pri Nakovićevom naticanju. Kao predsjednica
DGHU pokrenula je takmičenje u lijepom govoru za osnovnoškolce ki se uču hrvatski jezik. Od
tada je ov dan svetak nastao za učenike, za nas
učitelje i svetak je gradišćanskoga jezika.
„Matilda Bölcs osnovnu školu završila je u Židanu, a maturirala je u Hrvatskosrpskoj gimnaziji
u Budimpešti. Na Sveučilištu Loranda Eötvösa
u Budimpešti studira hrvatski i ugarski jezik.
Jedno vrime radi u Hrvatskosrpskoj gimnaziji
kot profesorica hrvatskog i madjarskog jezika
i na Visokoj pedagoškoj školi u Szombathelyu.
Jedno ljeto bila je gost student na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a poslijediplomski
studij (komparatistike i kulturologije) upisala je
na sveučilištu u Segedinu. Izdala je antologiju
hrvatske književnosti u dvi izdanji, sastavila je
i izbor tekstov za nastavu književnosti. Pet ljet
dugo bila je glavna urednica časopisa Riječ, Rič,
Reč za hrvatsku kulturu i književnost u Ugar-
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vom smislu riječi nego nostalgično klesanje kipa
čežnje na vječnu uspomenu hrvatstva u zapadnoj Madžarskoj”-piše o pjesnikinji akademik
Nikola Benčić.
Sada da je 22. februara završila svoj 70.
rodjendan docentici Matildi Bölcs željimo još
duga ljeta u tihoj mirovini, da u zdravlju dalje
piše svoja sjećanja i putovanja i na diku naše
još žive (gradišćansko) hrvatske zajednice.Bog
te živio!

Matilda Bölcs:
NA JANTARSKOJ CIESTI

Veselo druženje u Prisiki po prezentaciji
zbirke ÷Slavimo gospodina pjesmami”
(Foto: Dr. Franjo Payrić)

skoj. -moremo doznat o njoj iz objavljenih i internetskih životopisa. Uz posal ali piše pjesme
i uredjuje izdanja. Izašle su joj dvi samostalne
zbirke pjesam i to „Jantarska ciesta” pak (I)ako
sloboda/(Ha)bár a szabadság. Pjeme su joj pune
lipih pjesničkih kipov iz prošlosti. To su sjećanja,
običaji, tradicije, motivi zavičaja, putovanja kroz
povijest i vrime.”„To nije samo literatura u pra-
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Na jantarskoj ciesti
Rodjeni moradu poviezat
Sambotiel s Kisegon,
Kisieg z Židanon. Hervata
Pomirit ziz Nimcon,
Nimca z Ugron. Vidit
Sakoga i onda kad njie
Nigdor ne vidi. Ča bi oš
Morali, ča bi oš mogli
Da in se istina koč-toč
Udili. Da moru bit svoji.

Faschingszeit bei den Ungarndeutschen
Mingel-Fasching in Schwabendorf

– 40 Kinder und ihre Eltern, Großeltern
kamen am Sonntagnachmittag zusammen.
Das Kulturhaus war fast zu klein.
Március 3-án, vasárnap 15 órától a gyerekeknek jelmezes délutánt rendeztünk a kőszegfalvi
kultúrházban. Volt jelmezverseny, tombola és
hagyományos cigenudli sütés is. Vlasits György
jó hangulatú harmonikajátékára táncoltak a kicsik, az idősek pedig együtt énekeltek vele. Mint
minden összejövetel, ez a délután is jó alkalom
volt arra, hogy egymással beszélgessünk és a
gyerekek szép jelmezeiben gyönyörködhessünk.

Faschingsnarren am Montagvormittag – Die Jungen verkleideten sich und

marschierten durch das Dorf
Farsanghétfőn délelőtt a bohócok, női ruhákba
öltözött fiatalok járták végig Kőszegfalva utcáit.
Útját állták az autósoknak, és aki nem kínálta
meg őket, azokat liszttel szórták meg.
Kőszegfalvi Ágnes NNÖ elnöke

KŐ SZEGI NÉM ETEK

Schwabenball – Die Zahl der Gäste hat
sich erfreulicher Weise erhöht. Das bedeutet, dass sich der Günser Schwabenball einen guten Ruf erworben hat.
Február 23-án ismét összejöttek a német bál
iránt érdeklődők a Jurisics vár lovagtermében.
Sok bálozó érkezett távolabbi vidékről pl. Győr,
Fertőd, Zalakaros, de a környező településekről
is köszönthettünk vendégeket.

23

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X X I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

2019. MÁRCIUS 18.

Jubileumi évben
KÓ R U SO K

A farsang utolsó szombatja elhozta a patinás Concordia bált. Most,
amikor a Concordia-Barátság
Énekegyesület megalakulásának
160. jubileumát ünnepli, fontos támogatási forrás a rendezvény a kórus számára. A szervezők fórummá
is tették, amelyen beharangozták
az éves programjaikat.
Szilágyi Imre elnök és Básthy Béla
alpolgármester köszöntő szavai
után a kórus az énekével nyitotta
meg a bált. Szilágyi Miklós feldolgozásában két könnyűzenei klaszszikus hangzott el, és a közönség
nemcsak tapssal jutalmazta az
előadást, hanem énekelte a „Miért hagytuk, hogy így legyen” és

a „Csöngess be hozzám jó barát”
című dalokat. Mindez a május 25én esedékes kórusfesztivál előzetese is volt egyben. A bál fényét Kiss
Márton zongorajátékával növelte.
A hangulatot jellemezte: a tánc
hajnalig tartott. és a tombolán
rengeteg értékes ajándék talált új
gazdára.
Az énekesek továbbra is várják az
egyesített kórusba a jelentkezőket,
már szervezik erre Bárdos: Kőszegi
énekének próbáját, de támogató
jegy árusítását is elkezdték, amelyet a tagoknál lehet megvásárolni.
Az énekesek kérik a Kedves Kőszegeiket, hogy támogassák az énekkar jubileumát.

SZUPERGYORS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

A „gimis” kórusról
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Sajnos az olyan népszerű rendezvényeken is, mint a Városi Művészeti
Szemle, azt tapasztalhatjuk, hogy az
elhivatott amatőrökön kívül kevés
az a fiatal, aki a népdal vagy – a
még veszélyeztetettebb műfaj – a
kórusének kitartó képviselője volna.
(A kőszegi kórustalálkozó felélesztése is várat magára, de örömteli
a hír, hogy májusban újra felcsendülhet a sokak szívének oly kedves
Kőszegi ének.)
Működik a városban – a gimnáziumban – egy kis csoport, amelyik
lelkesen élesztgeti az énekkari hagyományokat. Éltek a lehetőséggel,
mert az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NKA pályázatot hirdetett a 2018/2019-es tanévben
most alakuló vagy már működő
kórusok részére. Ezért a Jurisich
Miklós Gimnázium és Kollégium

kamarakórusa repertoárbővítést,
fellépései számának növelését,
hangszer- és kottavásárlást, valamint a magyar kórusművek külföldi kortársak körében való népszerűsítését tűzte ki célul. A csoport
a megvalósításhoz 700 000 forint
támogatást kapott.
A fiatal énekeseket Tóth Kálmánné
vezeti. A csoport nagy léptekkel
halad előre. Az énekesek májusban
a grazi Orsolya-rendi Gimnázium
kórusának vendégeként magyar
népdalcsokorral, Bárdos Lajos,
Kodály és Bartók művei mellett
egyházi darabokkal készülnek. A
Kőszegi Művészeti Szemlén való sikeres szereplés mellett a szombathelyi Éneklő Ifjúság és a Kőszegen
megrendezésre kerülő Kollégiumi
Szövetség Konferenciáján is bemutatkoznak.

INTERNET MELLÉ TELEFON
ÉS TV SZOLGÁLTATÁST IS
RENDELHET NÁLUNK.
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3500 Ft

A kedvezményes havidíj feltételei:
Az előfizető vállalja a negyed éves előre
fizető számlázási időszakot, PDF alapú
elektronikus számlakép fogadását e-mail
üzenetben és a számla határidőn belül
történő pontos kiegyenlítését. További
információ az ügyfélszolgálatunkon kapható.

www.microweb.hu

ugyfelszolgalat@microweb.hu
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 16.
9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 64.
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Hagyomány és változás
Egy egyesület életében nem hogy
több mint másfél évszázad, de
adott esetben még 25 év is hoszszú idő. Hiszen akár néhány év is
lerakja a saját maga hozadékait a
kórus életében, kialakít jó és rossz
szokásokat. Nincs ez másként a
Concordia-Barátság Énekegyesület életében sem. Azonban a kórus
esetében annyival bonyolultabb
ezeket a szokásokat körülhatárolni, hogy az évek során nemcsak a
különböző karnagyok munkásságát
kell figyelembe venni, hanem azt is,
hogy a mai egyesület egykoron két
különböző kórus egyesülésével jött
létre. A rengeteg pozitív hozadék
mellett természetesen ellentétek és
negatívumok is hagyományozottak
a mostani kórusra, a tagságra. Sajnos néha ezek az ellentétek annyira hangosak voltak, hogy még az
egyébként szép kórusének hangját
is sikerült elnyomniuk.
Mára ez a helyzet megváltozott:
Bár még nevében létezik a kóruson belül egykori „barátságos” és

egykori „concordiás”, az új irány
azonban már mindenki számára
világos és minden jelenlegi énekes
számára elfogadható.
Ezt tükrözi a Concordia-bálon beharangozott fesztiválműsor és ezt
tükrözi a jubileumi év mottója:
„Énekeljünk együtt! Énekeljen mindenki!”. A kórus májusi fesztiválján
egészen újszerű próbálkozásnak lehet majd tanuja a nagyérdemű, hiszen bár külföldön nagy divatja van
annak, hogy a könnyedebb műfajok ismert dallamai megszólalnak
vegyeskaron, Magyarországon csak
elvétve lehet ilyen próbálkozásokkal találkozni, és az ilyen előadások
„alanyai” minden esetben külföldi
előadók tollából kerülnek ki.
Városunk nagymúltú kórusa szembemenve az általános elvárással,
miszerint a kóruszene csak kötött,
viszonylag merev, és csak ritkán
jó hangulatú éneklés lehet, karnagyuk jóvoltából magyar könynyűzenei repertoárral mutatkozik
be jubileumi fesztiválján. Ez ter-

Kőszegi KV Sopronban
Örvendetes, hogy a vonószene egyre nagyobb népszerűségnek örvend
Kőszegen is. Művelői, elsősorban a
Kőszegi Vonósok együttese, sokat
tesznek a sikerért. Koncertjeikre –
ha valaki „jó helyet” szeretne – időben kell érkezni. A művészeti csoport amellett, hogy rendszeresen új
műsorral jelentkezik, megmutatja
tudását a határon túl is, és természetesen idehaza is egyre jobban
ismerik őket. A karmester (Scheer
Uwe) és a koncertmester (Scheer
Bernadett) szerteágazó kapcsolattal rendelkezik. Állandó megújulásuk több pillérre épül: soraikban
minden korosztály megtalálható.
Köszönhető ez a Tücsök Zenekarral
végzett munkájuknak is. Ugyancsak a fejlődés biztos zálogaként
említhető, hogy karmesterük helyi
kutatásokat végzett, ennek során
számos „új” Kőszeghez köthető
zeneművet „fedezett fel”. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy
mint zeneszerző is bővíti az együttes műsorát.

Ezek ismeretében nem meglepő,
hogy március 17-én, a Soproni
Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekarral
Kárpáti Sándor emlékhangversenyt
adtak. A kőszegi születési zeneszerzőtől, halálának 80. évfordulóján
három darabot játszottak: egy
Adagio-t szimfonikus zenekarra, a
„Little Night Music” (Kis éjjeli zene)
című művet és a Kőszegen már
híres Ilonka keringőt. A karmesteri
pálca Dárdai Árpád kezében volt,
aki a szerző hagyatékát is kezeli,
a koncertmester feladatát Scheer
Uwe látta el. A hangversenyt a
zeneszerző unokája, dr. Kárpáti
György kezdeményezte.
A kőszegiek csak ezúton értesülnek a rendezvényről, de semmiről
nem maradtunk le. Április 6-án 19
órától a „Little Night Music”-on
kívül több szép és vidám darabot
is meghallgathatunk a Jurisics-vár
lovagtermében. Szólisták lesznek:
Scheer Bernadett (hegedű) és
Kalamár Zsuzsanna (ének).
TáF.
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mészetesen nem jelenti azt, hogy
a kórus szakított volna előre örökségével, hanem inkább annak a
jelzése, hogy igenis élhet együtt
régi és új, és nem számít, hogy mi
hangzik el egy klasszikusnak mondott együttestől, a lényeg, hogy a
közönség és a zenész egyaránt jól
érezze magát, és az elhangzó darabok szépen, arányosan, hangulatosan, összefoglalva: jó minőségben,
mindenki számára szórakoztatóan
szólaljanak meg.
A fesztivál újszerű repertoárjának
nem titkolt célja az, hogy megmutassa a kóruséneklés szépségeit, a
közösség jó hangulatát, és lerom-

bolja nemcsak a merev hangulattalan éneklés, de a fent említett
egykori ellentétek mítoszát is.
A csapat jó hangulattal, lelkesen
vesz részt az idő előrehaladtával
egyre intenzívebb próbákon, és
reménykednek benne, hogy az a
sokszínűség, amiről ebben az évben tanúságot tesznek, a könnyed
és komolyabb zenék, és a korábban
már közölt nagy közös éneklésre
való felhívás új énekeseket csábít
majd az énekkar soraiba, hiszen
minél több emberre lehet számítani, annál nagyobb lehetőségek
nyílnak meg a kórus előtt.
Szilágyi Miklós

Tavaszi nyitás

szimfóniája”

Március 2-án rendezték meg a
XXI. Klauzál Kupa Országos Amatőr Táncfesztivált, ahol a BE-JÓ
Táncegyüttes először versenyzett.
A megmérettetés jól sikerült, a következő eredmények születtek: A
színpadi látványtáncoknál felnőtt
korcsoportban a „Vámpírkeringő” és a Tolnay Veronika énekével
kísért „Hallelujah” is az I. helyen

KU LT Ú R A
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végzett. A felnőtteknél a ÷Tenger
az I. helyen végzett, Baranyai Katalin és Bigner
Bettina ÷Rock Love” duója a II.
helyen, gyermekeknél Kercselics
Kitti „Rio” című szólója a III. helyen, míg a juniorok „Cuba”-ja
a IV. helyen zárt. Ezzel a BE-JÓ
Táncegyüttes elkezdte a tavaszi
versenyévadot, amely júniusban
zárul – remélhetően a táncegyüttes számára is – az MLTSZ 10. Európa Bajnokságával.
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Jó nagykövetei ők Kőszegnek
TURIZMUS
26

Belegondoltak már, hogy a vendégfogadásban, a turizmusban
dolgozók egyben Kőszeg arcai,
nagykövetei is a hozzánk érkezők
számára? Vendégeink tőlük és általuk ismerik meg Kőszeget. Ahogy
a vendéglátók köszönnek, úgy mesélnek majd a turisták Kőszegről.
Nem gondolnánk, milyen sokan is
vannak: pincérek, szobaasszonyok,
múzeumi teremőrök, pénztárosok,
ajándékboltosok, borászok, irodai
munkatársak, nyugdíjas szállásadók
és fiatal gyakornokok. Ebben az évben márciustól decemberig nem sok
hétvégén látják őket otthon! Őket
köszöntse most illő tisztelet, és bízzunk bennük, mert bízhatunk bennük, jó nagykövetei ők Kőszegnek.
Egy márciusi tájékoztatón meglepetten mosolyodtak el a meghívott sajtósok, mert az ország legjobb száz szállása között számon
tartott panziónk gazdaasszonya
„kőszegi Krokodil Dundee-ként” a
csizmaszárához nyúlt, és hirtelen
mozdulattal elővette a csendben
rezgő mobiltelefonját. Nem csoda,

mert éjjel-nappal elérhetőnek kell
lennie, ha a vendég keresi, ő készen áll! Szinte egy nagyvállalatnyi
munkatárs dolgozik így, hozzá hasonlóan a Kőszegre látogatókért.
A mintegy kétszázharminc főállású szinte egyenlően oszlik meg az
éttermek és cukrászdák, valamint
a szállások között. A város által
fenntartott kiállítóhelyekkel együtt,
gyakornokokat és a részidősöket
beszámítva a kőszegi turizmus
majd 400 ember foglalkoztatását
biztosítja. Pontosítok: nem a turizmus általában, hanem az elkötelezett kőszegi vállalkozók biztosítják
ezt a foglalkoztatást, mert Kőszeg
különlegessége, hogy páratlanul
nagyszámú, kis- és középvállalkozó
alkotja ennek a gerincét!
Kőszegen nem turizmus-iparról beszélünk, és elsősorban nem befektetőkről, hanem vállalkozókról, akik
legtöbbször maguk is munkavégzők,
nem ritkán az első munkavégzők.
Ezért nagy szó, hogy az elmúlt évben több minőségi bővítés is történt, és 120 ággyal nőtt a kőszegi

szállás-kapacitás, mert ezt a szállásadók, a vállalkozók saját pénzükből, saját kockázatukra bővítik.
Úgy tűnik, van kinek! Évente legalább százhúsz-százötvenezer ember látogat el Kőszegre, és közülük
legalább
hatvan-nyolcvanezren
megfordulnak a Kőszegi-hegységben is. Közel negyvenezer jegyet is
vesznek a Jurisics várba. A turisták
közül sokan a vendéglőinkben étkeznek, és közel húszezren Kőszegen töltenek el három éjszakát.
Nagyon sok a Kőszegre visszatérő
vendég. Van olyan vendégház, ahol
60 – 65% a visszatérő. Pár napra
izgalmas lehet bárhová elmenni, de
vissza csak azokra a helyekre térünk, ahol otthon érezzük magunkat. A visszatérő vendégek magas

aránya, minden nehézség ellenére,
biztos alapot, és jó hírt kölcsönöz a
kőszegi vendégfogadásnak. Ezek
a vendégek őszintén elmondják
élményeiket is, hiszen ők szinte
városlakóknak érzik már magukat. Szeretnék, ha újabb és újabb
épületek újulnának meg a belvárosban. Jártamban-keltemben,
beleshettem, hogy mi minden ’sül
már’ a kőszegi vállalkozók konyhájában. Bízom benne, az év folyamán vendégeink megelégedésére
új programok, attrakciók kerülnek
a kínálatok közé.
A kőszegi testület márciusi jóváhagyásával, egy újabb turisztikai év
munkája kezdődhet meg a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet részére is. Jó munkát kívánok
minden érintettnek!
Győrffy Gábor
turisztikai menedzser

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
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ket a szülők számára szervekét programunkra, melyet a Konténerszállítás 2019
Iskola ajánló! zett
Manósulival egyidőben tartunk:
• Mit tegyek, ha a gyermekem iskolába indul?
Április 1-jén 15.30-kor Bíró Zoltán tanító, gyógypedagógus, mentorpedagógus, családpedagógiai
mediátor, a Vas Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Körmendi Tagintézményének vezetője ad beszélgetéssel egybekötött hasznos tanácsokat
az érdeklődőknek.
• 2019. április 8-án (hétfőn) 16
órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

Ovi-Hívogató

Az Ovi-Hívogató során kínálnak:
ismerkedési lehetőséget a leendő
óvónénikkel, dajka nénikkel, az
óvodával (csoportszobákkal, tornaszobával, sószobával) • kézműves
foglalkozást • ölbéli játékokat • bábozást • játékos mozgást • betekintési lehetőséget az óvoda délutáni
életébe. Két alkalommal – délután:
15.00-tól 16.30-ig – lesz lehetőség
a közös játékra. Időpontok: 2019.
április 10. és 2019. április 17.
Guttmann Ferencné
intézményvezető

A Központi Óvoda (Várkör 42.)
szeretettel hívja és várja az érdeklődő szülőket és a játszani szerető,
leendő óvodás gyermeküket OviHívogató programjaira.
A befogadási időszak folyamán
hangsúlyt helyeznek a kicsik érzelmi
biztonságának erősítésére, a szülőktől való elválás megkönnyítésére.
Ezt a folyamatot segítheti a leendő
óvodák, óvónénik megismerése.

Konténer rendelhető: +36/94/563-118 és +36/30/600-6324
telefonszámokon. Érvényes: 2019.02.01-től visszavonásig.
Vegyes (kevert építési-bontási, lom hulladék)
3 m3
nettó
bruttó
Kőszeg, Kőszegfalva
10000 12700
Cák
12000 15240
Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Lukácsháza
14000 17780
Kőszegdoroszló, Nemescsó, Velem, Kiszsidány
15000 19050
Bozsok, Pusztacsó, Ólmod
16000 20320
Kőszegpaty, Peresznye, Gyöngyösfalu
18000 22860

5 m3
nettó
bruttó
12000 15240
14000 17780
15000 19050
16000 20320
18000 22860
20000 25400

KÜILÖ
FJÚNFÉ
SÁ GLÉ K

Tisztelt leendő első osztályos Szülők!
A Bersek József Általános Iskola
szeretettel várja az érdeklődő leendő első osztályos gyermekeket és
szüleiket Manósuli foglalkozásaira, amellyel szeretnénk megkönnyíteni az óvoda-iskola közötti
átmenetet, az iskolakezdést.
Március 25. (hétfő) 15.30 óra
„Mozgolódó” • Április 1. (hétfő)
15.30 „Kézműveskedő” • Április
8. (hétfő) 16.00 óra „Nyusziváró”.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önö-

A szállítási díj a lerakási díjat nem tartalmazza. A lerakási díj mértéke lom hulladék esetén 18.000 Ft/t + ÁFA a hulladéklerakón kiállított mérlegjegy alapján.
A lerakási díj mértéke kevert építési-bontási hulladék esetén 4.500 Ft/t + ÁFA
a hulladéklerakón kiállított mérlegjegy alapján. (Kevert építési-bontási hulladék:
idegen anyaggal, papírral)
A konténer használat 72 óráig díjmentes,utána naponta bérleti díjat kell fizetni
3.000 Ft/nap mértékben.
Tiszta inert hulladék (tégla, cserép, beton, aszfalt, terméskő, termőföld)
3 m3
5 m3
nettó
bruttó
nettó
bruttó
Kőszeg, Kőszegfalva
18000 22860 30000 38100
Cák
22000 27940 36000 45720
Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Lukácsháza
24000 30480 39000 49530
Kőszegdoroszló, Nemescsó, Velem, Kiszsidány
26000 33020 41000 52070
Bozsok, Pusztacsó, Ólmod
28000 35560 43000 54610
Kőszegpaty, Peresznye, Gyöngyösfalu
30000 38100 45000 57150

A konténer szállítási díja a lerakási díjat is tartalmazza.
A konténer használat 72 óráig díjmentes, utána naponta bérleti díjat kell fizetni
3.000 Ft/nap mértékben.

KŐSZEG CENTRUM
9730 Kőszeg, Várkör 33., Hungary
www.narathaimassage.com
Nyitva / offen / open / otevřeno: 9.00–20.00
e-mail: narathaimassage78@gmail.com • Tel.: +36 20 441 4850
ÁRAINK • PRICES • PREISEN • CENY

Infra Termál Szauna • Infraroten Thermal Sauna
Infrared Thermal Sauna • Infračervená termální sauna
Tradícionális thai masszázs • Traditional thai massage
Traditionelle Thai Massage • Tradiční thajská masáž
Thai hát nyak és fejmasszázs • Thai Back head shoulder massage
Thai Rücken, Hals- und Kopfmassage • Thai Záda krk hlava masáže
Talpreflex masszázs • Foot reflexology massage
Fußreflexzonenmassage • Reflexní masáž chodidel
Aroma olajmasszázs • Aroma Oil massage
Aroma Ölmassage • Aroma Olejová masáž
Forró olajmasszázs • Hot Oil massage
Heiße Ölmassage • Horká olejová masáž
Thai Gyógynövény Masszázs • Thai Herbal Ball Massage
Thai Kräuterkugel Massage • Thajská bylinná masáž
Thai Lávaköves Masszázs • Thai Hot Stone Massage
Thai Hot Stone Massage • Thajská masáž lávovými kameny
Thai Testradír Masszázs • Thai Body Scrub+Cream Massage
Thai Körperpeeling Massage • Thajská peelingová masáž

30 perc

Minutes / Min

60 perc

90 perc

120 perc

Minutes / Min

Minutes / Min

Minutes / Min

3.900 HUF
13 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
5.900 HUF
20 €
6.900 HUF
25 €
7.900 HUF
27 €

–

–

–

9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
9.900 HUF
35 €
11.900 HUF
40 €
12.900 HUF
45 €

–

–

–

–

–

14.900 HUF
49 €

14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
14.900 HUF
50 €
15.900 HUF
55 €
16.900 HUF
57 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €
17.900 HUF
59 €

18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
18.900 HUF
65 €
20.900 HUF
70 €
21.900 HUF
75 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €
20.900 HUF
69 €

×5* ×10*

-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%

Minden vasárnap • Jeden Sonntag • Minden szerdán • Jeden Mittwoch:
25% Kedvezmény/Rabatt!
Hétfőtől–Péntekig • Montag–Freitag • Monday–Friday • Pondělí– Pátek (9–15h): 20% Kedvezmény/Rabatt!
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Programajánló

Könyvtári hírek

Március 21. 17.00 Egy lóhosszal közelebb a természethez,
avagy a ló a XXI. században, Marton Ágoston előadása a
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Március 22. 11.00 Munkaszolgálatos megemlékezés az egykori
téglagyári barakkok helyén felállított emlékhelynél.
Március 22. 18.00 Klein Dávid élménybeszámolója a Jurisics vár
lovagtermében.
Március 23. 11.00 Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom elnöke
tart lakossági fórumot a Fő téren.
Március 23. 15.00 lovagterem Borkorcsolya Verseny
Március 23. 17.00 Nyolcadik születésnapi kiállítás a Hotel
Írottkőben – Csók István Művészkör Egyesület.
Március 27. 19.00 lovagterem Dr. Csernus Imre előadása.
Április 5.
17.00 lovagterem Kőszegi Tavaszi Művészeti
Biennálé megnyitója.
Április 6.
16.00 Dióhéj koncert, majd 19.00 Kőszegi Vonósok
tavaszi hangversenye a lovagteremben.
Április 6.
Kubát Hugó Emlék és ÉDK teljesítménytúra indul a
KÖSZHÁZból.
Április 13. 10.00 lovagterem Vas Megyei és Nemzetközi Borverseny, este IV. Kőszegi Bor-korzó a lovagteremben, 10 pincészet 40 borával!
Április 16. 10.00 és 13.30 Gyermekszínházi Bérlet előadása:
Jancsi és Juliska – Soltis Színház

Március 18-án, hétfőn a könyvtár 8.00-16.00 óráig nyitva tart (16-a,
szombat helyett).
Március 18-29-ig tekinthető meg a Janikovszky Éva emlékkiállítás a
könyvtár első emeletén.

Magóvó Kikelet Napok
Velem, Kultúrotthon • Szervező:
Magóvó Kulturális Egyesület
Március 23. (szombat): 10.00
óra Népi játékok. • 13.00 – 16.00
óra Hegyaljai élő-történetek •16.00
óra Varga Géza írástörténész előadása •17.30 óra 3x5 perc a Magyarságért • 19.00 óra Énekelj VELEM.

Március 24. (vasárnap): 14.00
–17.00 óra Hegyaljai élő-történetek. •17.00–18.00 óra között 3x5
perc a Magyarságért. •18.30-tól
Kék Holló Színtársulat előadása. •
19.00 óra Énekelj VELEM • Részvétel díjmentes. Info: facebook.
com/magovo.ke

Hokitorna két alkalommal
A téli szezon zárásaként két alkalommal hokitornát tartanak a Kőszegi
Jégpályán. Először március 30 – 31-én az U12-es korosztály 8 csapata méri össze tudását, közel 100 gyermek két napot tölt el Kőszegen. A
mérkőzések reggel 7.30-tól kezdődnek és egész nap, este 18.00-ig tartanak. A játékosok a sport mellett kulturális és szabadidős programokon keresztül ismerkednek Kőszeggel. A második tornán, április 6 – 7-én kisebb
korosztály, U10-es csapatok vesznek részt. A kőszegi egyesület is részt vesz
látványos küzdelemben, így minden „hazai” szurkolót, érdeklődőt várnak a
rendezők. A program ingyen látogatható!

Kőszegi Borverseny
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A Kőszegi Borbarátok Egyesülete és a Kőszeg és Környéke,Vaskeresztes és
Környéke Hegyközség borversenyt szervez. Nevezni lehet Kőszegen, illetve
Kőszeghegyalján termett 2018-as évjáratú fehér, rozé és vörös borokkal.
A nevezési mintákat fajtánként 2 palackot (0,7 liter) 2019. április 1-jén
(hétfőn) 17 és 18 óra között lehet leadni a Jurisics vár első udvarán balra
a KÖSZHÁZ-ban. Nevezési díj 500 Ft mintánként. Aki a Hölgyek Bora cím
elnyerésére is pályázik, fajtánként plusz 1 palackot is hozzon magával.

RENDEZVÉNY:
Március 26. (kedd) 17.00: Schwarzmayer Christian és Izabella
útiélmény beszámolója Hawaii-ról.
Március 27. (szerda) 10.00: Baba-mama Játszóház kivételesen a
felnőttrészlegben.
Április 1. (hétfő) 17.00: Agykontroll-klub az 1. emeleten és Kézimunka-kör a 2. emeleten.
Április 4. (csütörtök) 17.00: Nyáry Krisztián Írjál és szeressél című
könyvének dedikálással egybekötött bemutatója. Beszélgetőtárs:
Fűzfa Balázs irodalomtörténész.
Április 5. (péntek) 16.30: Ifjúsági olvasókör. Téma: Ottlik Géza Iskola a határon című regénye.
Április 13. (szombat) 16.00: Író olvasó találkozó. Vendégek: Bíró
Szabolcs és Benyák Zoltán.
Április 17. (szerda) 17.00: A Nagy Füzet című film vetítése, azt követően beszélgetés Molnár Piroska színművésznővel Gyerekek a
háborúban / Kristóf Ágota „háborúja” címmel. Beszélgetőtárs:
Murai András filmtörténész.

Megyei és nemzetközi
borverseny
Idén április 13-án rendezi a Művelődési Központ a Vas Megyei és a Nemzetközi Borversenyt. A részletes versenykiírások a koszeg.hu honlapon
olvashatók, illetve letölthetők, személyesen pedig a Jurisics várban lehet
érdeklődni (Kőszeg, Rajnis utca 9. tel: 94/360-113). A verseny szakmai
vezetője Szövényi Áron. A Vas Megyei vetélkedésre a megyei termőhellyel
rendelkező borokat várja a szakértő zsűri. A Kőszeg és Környéke - Vaskeresztes és Környéke Hegyközség igazolt tagjainak a mintánkénti nevezési
díjból 1.000.-Ft-ot térít a hegyközség! A Nemzetközi Versenyre csupán a
kereskedelmi forgalomban kapható palackozott mintával lehet nevezni.
A rendezvény tisztelegni kíván a „A Szent György-napi Szőlő Jövésnek
Könyve hagyománya” előtt, mely 2013-ban felkerült a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékére.

Horvátok keresztútja
A Magyarországi Horvátok Keresztény Gyűjteménye, a Kőszegi Római
Katolikus Plébánia Egyházközsége, a Kőszegi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat, március 24-én
(vasárnap) HORVÁT NYELVŰ
KERESZTÚT-ra hívja és várja a
kedves híveket délután 15.00 órára KŐSZEGRE a KÁLVÁRIÁ-ra.
Találkozás az első stációnál 14.45
órakor. Dr. Ante Kolić nyugalmazott
plébános vezeti az elmélkedést és
imádságot, melyet a családokért
ajánlunk fel.

Utána 17.00 órától lehetőség lesz
HORVÁT NYELVŰ SZENTMISÉN
részt venni Kőszegen a Szent Imre
templomban, melyet szintén Dr.
Ante Kolić Atya celebrál. Mindenkit
buzdítunk, hogy közös horvát nyelvű imádsággal, énekléssel készüljünk a Kereszténység legnagyobb
ünnepére, a Húsvétra, azaz Krisztus
kereszthalálára és feltámadására,
amely a megváltásunk záloga.
Rossz idő esetén a Jézus Szíve
templomban végezzük el a Keresztúti ájtatosságot.

X X X I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

Kőszeg, 2019. március 22–30.
Két kikeleti hétvégén megelevenedik a múlt, megnyílnak Kőszeg rejtett
kincsei, délceg tornyai, híres kápolnái, a kőszegi családok régi történetei
és a város különleges természeti értékei is. A Bach Mindenkinek országos
fesztivál keretében Kőszegen is felharsan a zeneszerző univerzális zenéje!
Március a kultúra ünnepe Kőszegen! Várjuk Önöket szeretettel!
KŐSZEG, 2019. MÁRCIUS 22. PÉNTEK
18.00 A Himalája csúcsain – Klein Dávid élménybeszámolója a
Jurisics vár lovagtermében
KŐSZEG, 2019. MÁRCIUS 23. SZOMBAT
9.00 – 10.30 NA-TÚRA tavaszköszöntő séta a kőszegi óriásplatánhoz és különleges társaihoz
(A poétikus sétát vezeti: Horváth Csaba, geológus; indulás a főtéri
Tourinform iroda elől.)
10.00 – 12.00 Látogatás a Fekete Szerecseny Patikamúzeum
Küttel dinasztia kiállításához (Rákóczi 3.)
A legrégibb magyar patikus dinasztia 300 éves történetét Dr.
Küttel István mutatja be az érdeklődőknek.
BACH – A BÚVÓPATAK, AMI ITT IS OTT IS FELBUKKAN…
Bach zenei csemegék 9.00 órakor a Tourinform előtt, 10.30-kor a
Fekete Szerecseny Patikamúzeumban, 14.30-kor a Postamúzeum
kapujában, 15.00 órakor a Szent Jakab Templomban
10.00 – 13.00 Kilátás a hősök városára a Hősök tornyából (vezetés
indul 11.00 órakor)
14.00 – 17.00 Nyílt nap a Kőszegi Postamúzeumban (Rajnis u. 3,
vezető: Hatvani Zsuzsa)
14.00 – 17.00 A Jurisics Vár audio guide szolgáltatásának ingyenes igénybevétele. (Belépőjegy megvásárlása mellett.)
15.00 – 16.00 Kőszeg első nagytemploma, a XIII. századi Szent
Jakab templom jezsuita Xavéri Szt. Ferenc kápolnájának
bemutatása (Jurisics tér, Orbán Róbert, a Szent Márton látogatóközpont munkatársa)

Hegymászó
Március 22-én Klein Dávid Kőszegre jön. Klein Dávid, aki eddig négy
8000 méter feletti csúcsot mászott
meg, 2016-ban megkapta „Az év
mászása” címet. Első magyarként,
oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül érte el a Nepálban magasodó 8091 m magas Annapurna
csúcsát. Többek között erről a sikeres mászásról mesél március 22-én
18 órától Kőszegen, a Jurisics vár

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

14.00 A Kőszegi Borbarát Hölgyek Borkorcsolya-versenye a Jurisics-várban – ahol versenyezhet mindenki, akinek a „sütnivalójára” jól csúszik a híres kőszegi bor.
18.00 Bach gyógyító muzsikája – a Kőszegi Vonósok a Szent Benedek Patikában (Kossuth u. 9.)
(Művészeti vezető: Uwe Scheer, koncertmester: Scheer Bernadett)
KŐSZEG, 2019. MÁRCIUS 24. VASÁRNAP
11.30 – 13.00 Ferenc József és II. Vilmos császár nyomában – séta
a 125 évvel ezelőtti óriás hadgyakorlat emlékére
(Vezeti: Lovassy Klára ny. múzeumigazgató, indulás a Tourinform
elől, Kőszeg Fő tér 2.)
14.00 – 17.00 A „NEGATÍV ÉS POZITÍV – Kőszeg régi fényképeken” kiállítás kedvezményes megtekintése a Jurisics vár
múzeumban. (Felnőtt belépő: 500 Ft, Gyermek belépő: 250 Ft)
15.00 – 16.30 Ébred a természet gyógyító ereje! – A Jurisics vár
gyógynövénykertje különlegességeinek bemutatása (vezeti:
Bakos György, az Írottkő Natúrpark elnöke)

PRO GR A M O K

Kőszeg rejtett kincsei

2019. MÁRCIUS 18.

KŐSZEG, 2019. MÁRCIUS 30. SZOMBAT
7.00 Megjöttek a madarak! – Madármegfigyelés és gyűrűzés az
Abért-tónál www.buboscinege.hu
10.00 Nyílik a Liget! – az Alpokalja Kalandparkja szezonnyitó napja
www.holdfenyliget.hu
15.00 – 17.00 „Századok templomtorony nélkül” – kilátás az evangélikus harangtoronyból (Vezető: Baranyay Csaba, lelkész)
18.00 Bach: a-moll prelúdium és fúga – Szász Judit orgonaművész
előadása
A Kőszegi Evangélikus Gyülekezethez kötődő előadóművészek
közös koncertje. Helyszín: Kőszegi Evangélikus templom (Kőszeg,
Várkör 44.)

lovagtermében. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület meghívására
érkező hegymászóval Bogáti András túravezető beszélget. A közönségnek is lesz lehetősége kérdezni
már a következő expedíciójáról is,
hiszen Suhajda Szilárddal együtt
a Föld második legmagasabb csúcsára, a 8611 méter magas K2-re
indulnak idén nyáron.
Az előadásra 1.000 Ft-os belépőjegyek válthatók elővételben a kőszegi Tourinform irodában (Fő tér 2.).

Túra kutyatartóknak
Az alakulófélben lévő Közösen a Kutyákkal Egyesület (15. old) március
23-án ólmodi kirándulásra hívja az ebtartókat. Találkozó: 13 órakor Kőszegen a belvárosi benzinkút mögötti parkolóban. Tisztelettel várják az
érdeklődőket az első túrára, aztán majd a többire is.
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Futsal: Bronz vereségekkel

2019. MÁRCIUS 18.

Síugrás: Kőszegiek a világbajnokságon

SPO RT

Az utolsó három fordulónak úgy vágott neki a KFC, hogy elméleti esélye
még az ezüstéremre is volt. Ennek megfelelően csaptak össze a szezonját
menteni igyekvő Csornával. Három perccel a vége előtt csak eggyel vezettek a házigazda csornaiak. Az egyenlítés elmaradt, sőt az utolsó pillanatokban három gólosra növelte a különbséget a vendéglátó. A bronzért
még harcban álló Baráti is vereséget szenvedett, így biztossá vált, hogy a
kőszegiek se jobbak, se rosszabbak nem lehetnek harmadiknál. Az utolsó
két mérkőzésre rá is nyomta bélyegét a tétnélküliség. A már kevésbé motivált KFC ellen az MTE igazolta előnyét a táblázaton. A záró fordulóban pedig a sereghajtó, addig pontnélküli Pázmándfalu elleni vereség is csupán
szépséghibának számít. A csapat beváltotta a szezon előtt elvárt esélyét
és a végeredményt tekintve magabiztos előnnyel, öt pont különbséggel
szerezte meg a bronzérmet.
Két síugró képviselte Magyarországot Seefeldben az Északi Sí Világbajnokságon. Vörös Virág normál sáncon a hivatalos edzéseken 67,0 és 81,5 m
között ugrott. A kvalifikáción 80,5 m-re röpült, 73,37 ponttal a 44. helyen
zárt. A főversenybe (legjobb 40) kerüléshez körülbelül 3 méter és körülbelül ugyanannyi minőségi pont hiányzott. A mindössze 16 éves Molnár Flórián nagysáncon (K130) kezdett. 89 és 98 méter között ugrott a hivatalos
edzéseken. A selejtezőben 99,5 méterig jutott. 67,6 ponttal az 59. helyen
végzett. Normál sáncon a tréningeken 68,5 és 87 méter között teljesített.
A „kvalit” 75,5 méterrel, 54,7 ponttal a 60. helyen zárta.

Eredmények: 13. forduló: Csornai SE–Kőszegi FC 10:7 (4:3) gólok:
Fehér Dániel (3), Csák (3), Réti, 14. forduló MTE 1904 (Mosonmagyaróvár) 10:2 (6:0) gólok: Fehér Dániel, Csák, 15. forduló Auto-Szoft
Pázmándfalu–Kőszegi FC 4:0 (3:0). Tabella: 3. Kőszegi FC 15 mérkőzés/ 8 győzelem/ 0 döntetlen/ 7 vereség/ 65:66 gólarány/ 24 pont. A
legjobb góllövők: Fehér Dániel 13, Gugcsó, Szolyál 7-7, Bíró, Csák,
Prán 5-5. A bronzérmes csapat tagjai: Toldi Sándor, Szolyák Tibor,
Biró Renátó, Gugcsó Benjamin Thomas, Prán Dominik Tibor, Rácz Bence, Dévai Roland, Dan Gergő, Fehér Dániel, Biegner Dániel, Kasalo Jure
Erik, Németh Márk, Réti Milán, Riegler Péter,Tóth Dániel, Szilas Balázs,
Iker Flórián, Gordos Kristóf Márk, Fehér András, Bán Martin, Gugcsó
Ákos Imre, Lintner Dénes, Laki Hegyi Patrik, Rákhely Martin István,
Csák Dominik Hunor. Edzők: Rácz Bence és Őri Gábor.

Labdarúgás: Tavaszi megfázás
A megyei első osztály tavaszi szezonját egy közvetlen rivális, Rábapaty
vendégeként kezdte a Kőszegi FC. Az első félidőben a házigazda került
előnybe, Riegler a 62. percben egalizált. Sajnos a lefújás előtti pillanatokban a Rábapaty megszerezte a győztes gólt. Ezzel 5 pontra növelték
előnyüket a KFC előtt. A hazai rajton Lukácsházát fogadta Őri Gábor csapata. Jól indult a meccs. A 26. percben már két góllal vezetett a Kőszeg.
Ettől talán túlzottan megnyugodtak, mindenesetre a Schott elég hamar
szépített, majd megfordította az állást.
Eredmények: 16 forduló: Rábapatyi KSK-Kőszegi FC 2:1 (1:0), gól:
Riegler, 17. forduló Kőszegi FC-Schott Lukácsháza SE 2:3 (2:1), gólok:
Dan, Kovács.
A megyei harmadosztályban egy héttel később rajtolt el a tavaszi sorozat.
Perenyében két élcsapat csapott össze: a házigazdák és a Kőszegfalva. A
hazaiak kétszer is vezetést szereztek, de a Kőszegfalva, Molnár Zsolt találataival mindkétszer egyenlített.
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Eredmények: 16. forduló: Perenye SE-Kőszegfalvi SE 2:2 (2:1), gólok: Molnár (2).

Kosárlabda: Fájó vereségek
Utolsó két mérkőzésén fájó és váratlanul nagy különbségű vereségbe futott bele a Kőszegi SE. A Falco fiataljait a bajnokság első körében biztosan
győzték le a kőszegiek 14 ponttal. Ezúttal nagyon másképp alakult. A
szombathelyi fiatalok gyors, tudatos támadásainak, agresszív – sokszor faulthatáron túli – védekezésének nem találta ellenszerét a KSE. A játékvezetők fújhattak volna sokkal több faultot a Falco ellen, akkor talán más lett
volna a játék képe, de a döntő tényező a sebességkülönbség volt az ellenfél javára. Barabás Krisztián húzódást szenvedett, de a nagy különbségre
ez sem lehet magyarázat. A Vasvár ellen eddig mindig a győzelem volt a
cél. Tavaly ugyan idegenben megtréfálták már egyszer a kőszegieket, de
előtte 2010-ben győztek utoljára. A kőszegiek akkor egy ponttal bukták el
a találkozót, most azonban végig a vendégek uralták a mérkőzést. A rövid
kispad nem segítette az eredményességet. A 23 pontos vereség különösen
annak tükrében fájó, hogy Vasváron, november végén még sima győzelmet arattak a Kőszegiek.

Eredmények: 16. forduló Falco KC U20-Kőszegi SE 85:55 (25:19,
24:13, 13:6, 23:17), 17. forduló Kőszegi SE-Vasvári Kosárlabda Sport
Egyesület 46:69 (16:20, 6:16, 14:20, 10:13).

DIÁKSPORT
Körzeti terematlétika

A kőszegi körzet iskoláinak versenyzői a Balog
iskolában jöttek össze, hogy a március 23-dikai
megyei terematlétika bajnokság előtt felmérjék
felkészültségüket, megküzdjenek a körzeti bajnoki címekért. Az alsósok a szokásoknak megfelelően sprintben és többkörös futásban versengtek. A felső tagozatosok helyből ötösugrásban,
tömöttlabda lökésben és magasugrásban is
versenyezhettek. A kicsiknél Horváth Amira (Balog iskola) mindkét versenyszámot megnyerte.
A felsősöknél Horváth Máté (Dr. Tolnay iskola)
tömöttlabda lökésben és magasugrásban állhatott a dobogó tetejére. A Balog iskola 16. a Dr.
Tolnay 5, az Árpád-házi és a Bersek 3-3, Csepreg 1 aranyéremnek örülhetett.
Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve.) Sprint
Horváth Amira/BA, Tamás Nándor/BA, Pápai Nerina/BA, Lakatos Kristóf/BA, Szabó
Vivien/ÁH, Fábián Dániel/BA, Róka Bora/
BA,Wölfinger Erik/BA. Ötösugrás Pápai
Nerina/BA 10,44, Pénzes Bálint/BA 10,71,
Róka Bora/BA 11,15, Tóth Botond/BA
12,63. Tömöttlabda lökés 2 kg, Milos Rózsa/
TO 8,80,, 3 kg Horváth Máté/TO 8,84, Reményi Petra/TO 8,58, 4 kg Sarang Máté/CS
9,60. Magasugrás Rosta Georgina/BA 125,
Horváth Máté/TO 135, Boros Léda/BE 135,
Molnár Dominik/TO 150. Többkörös futás 3
kör Horváth Amira/BA 59,8 4 kör Zsigmond
Bence/BE 1:24,1, Pápai Nerina/BA 1:12,7,
5 kör Kumánovich Kristóf/BE 1:34,8, 6 kör
Kullai Fanni/BA 2:04,1, Laki Barnabás/ÁH
1:54,3, Iker Natália/BA 1:48,9, Gergácz
Barnabás/ÁH 1:47,0.

Amatőr röplabda
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senynapon Dávid megismételte győzelmét. Zalán első napi győzelmével élre állt az összetett
versenyben, második napi harmadik helye pedig
elég volt a helyezés megőrzéséhez, a sorozat
megnyeréséhez. Sikere azt jelenti, hogy a versenysorozatnak több év után van újra kőszegi
összetett győztese.

Síugró „Landes-Cup”

Március 2-3-án befejeződött a kőszegi síugró
utánpótlás téli versenyszezonja. A steiermarki
tartomány Landescup sorozatának utolsó állomásán, Erzbergben versenyeztek. Két másik
tartomány versenyzőivel kiegészülve szépszámú
versenyző, több mint 90 állt ugrótoronyba. Az
első versenynapon Kelemen Dávid és Kelemen
Zalán győzelemnek örülhetett. A második ver-

Énekes István Emlékverseny

91 ökölvívó lépett szorítóba február 20. és 23.
között a nagy hagyományú Énekes István Ifjúsági Ökölvívó Emlékversenyen, Budapesten. A
Fitt-Boksz ÖE Kőszeg és Bük csapatát négyen
képviselték. Két arany, egy-egy ezüst és bronzérem került a zsákba. Varsányi Áron edző elégedetten értékelte versenyzői teljesítményét. A
felkészülés pihenés nélkül folytatódik, hiszen
sorra jönnek a versenyek.
Eredmények: 60 kg 2. Pesti Gabriella, 64
kg 1, Hámori Luca, 75 kg 1. Ambrus Viktória
(Büki Szakosztály), 81 kg 3. Farkas Richárd
(Büki Szakosztály).

Tóth Ákos Emlékverseny Kókán
Eredmények: Eisenerz (Erzberg Arena) 1.
nap K-30 m Kinder II. 1. Kelemen Zalán,
B-Klasse II. 1. Kelemen Dávid, 3. Tuczai Izabella, 6. Pónácz-Tóth Dárius. 2. nap K-30
Kinder II. 3. Kelemen Zalán, 11. Weigl Hugó,
B-Klasse II. 1. Kelemen Dávid, 4. Tuczai
Izabella, 6. Pónácz-Tóth Dárius. A Raiffeisen Landescup 2018-2019-es öszszetett eredménye: Kinder II. 1. Kelemen
Zalán, 13. Weigl Hugó, Schüler II. 9. Kelemen Dávid, Schüler I.6. Pónácz-Tóth Dárius,
Schülerin 6.Tuczai Izabella, 6. Kohl Hédi, 10.
Gnadig Dóra.

Birkózó szezonkezdés

Kaposváron kezdték a 2019-es versenyprogramjukat a Kőszegi SE birkózói. DélnyugatMagyarpország Területi Bajnokságán rendhagyó
módon kötöttfogásban indultak a kőszegi fiatalok. A szabadfogás az erősségük, eddig nem

A megyei elődöntőkről a Jurisich gimnázium
mindkét „amatőr” (nem igazolt játékosok)
csapata veretlenül jutott a megyei döntőbe. A
tavalyi versenyt kihagyó sokszoros megyei győztes fiúk mindkét meccsüket biztosan nyerték. A
lányok viszont mindkét mérkőzésüket az utolsó
pillanatig nyílt csatában a legminimálisabb különbséggel nyerték.
Eredmények: fiúk Jurisich-Tinódi (Sárvár)
2:0 (50:29), Jurisich-Berzsenyi (Celldömölk)
2:0 (50:43), lányok Jurisich-Tinódi (Sárvár)
2:0 (48:52), Jurisich-Kölcsey (Körmend) 2:1
(63:59).

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

SPO RT

X X X I I . É V F O LYA M , 3 . S Z Á M

Négy nemzet ökölvívói találkoztak Kókán a X.
Tóth Ákos Emlékversenyen. A Fitt-Boksz ÖE Kőszeg és Bük csapatát hárman képviselték. Buza
Rómeó mindkét versenynapon vereséget szenvedett tatabányai riválisától, Oláh Leventétől, de
a második meccs már kiegyenlítettebb küzdelmet hozott. Buza Rafael az ukrán Daniel Malár
ellen esélyt sem adott ellenfelének, s a svéd
Alexander Frediksosonnal is óriási csatát vívott.
Osztott pontozással ugyan, de ellenfele győzött.
Rafael ezüstéremmel gazdagodott. Szoták Titusz
ellen a svéd Ibrahim Nebil jobbnak bizonyult, így
Titusz a bronzért meccselhetett. Bravúros bokszszal győzte le a Horváth Uratricet.

Budokák Zalaegerszegen

indultak kötöttfogásban. Ennek ellenére diák
II. korcsoportban mind az öt versenyző kvalifikálta magát az országos döntőre. Tornai Ábel
minden meccsét technikai tussal nyerte. Hódosi
Zalán döntőig menetelt. Hódosi Noel könnyedén,
Málovics Noel küzdelmes mérkőzéseken, okosan
birkózva lett bajnok. A Kőszegi SE diák II. korcsoportban a csapatverseny második helyén végzett.
Eredmények: diák II. 29 kg 1. Tornai Ábel,
32 kg 2. Hódosi Zalán, 3. Pusztai Dominik,
38 kg 1. Hódosi Noel, 54 kg 1. Málovics
Noel.

Zalaegerszegen szerepeltek a Budoka egyesület
karatékái. Remek szervezésű, hangulatos verseny volt a ZSKE Kupa, ahol a Budoka 7 arany
és 5 ezüstérmet szerzett.
Aranyérmesek: Pál Alexandra kata-kumite,
Gombkötő Zsolt kata-kumite, Kalmár Zalán
kata-kumite, Baricz Eliza kata. Ezüstérmesek:
Baricz Eliza kumite,Toplak Bálint kata, Sztastyik
Levente kata, Németh-Steff Hanna kata-kumite.
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MOZAIK

ZSIRÁF FIX
FORINTBETÉT
2,06% | EBKM 2,00%

2022. december 30-ig tartó futamidővel

2,66% | EBKM 2,50%

2024. december 31-ig tartó futamidővel
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