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KALANDRA FEL!

Mátyás Kőszegen

Mi is lehetne kellemesebb, mint egy 
szabadtéri előadás a várudvaron? Ezt 
kínálja 1982 óta a KŐSZEGI VÁR-
SZÍNHÁZ. 
Az első években, a miliőnek megfelelő-
en, főként történelmi drámák kerültek 
a vár színpadára. A sor Páskándi Géza 
Az ígéret ostroma című drámájával 
kezdődött. „Közönségkívánatra” azon-
ban 1988-tól a könnyedebb „nyári da-
rabok” is megjelentek a repertoárban, 
olyanok, mint A sevillai borbély (’94), 
a Liliomfi (’97) vagy a Sok hűhó 
semmiért (2006). (Ez évben a sort 
Ábrahám Pál Bál a Savoyban című 
revüoperettje folytatja.)
A kínálat évről évre bővült. A kősze-
gi színházi hetek gazdagsága később 
(1996-tól) komolyzenei koncertekkel, 
opera és operett előadásokkal, utca-
színházzal, népzenével gazdagodott, 
amelyek ebben az évadban sem ma-
radnak el. Csak három név az idei 
nyárból: Sebő együttes, Kincses Veroni-
ka, Hűvösvölgyi Ildikó.
A meglepetés az, hogy „reneszánsz da-
rabbal” várja látogatóit a vár belső ud-
varán felállított színpad. A kezdetekkor 
Romhányi László, őt követően Merő 
Béla vitte színre a kőszegi bemutató-
kat, ezúttal pedig Jordán Tamás rendez, 
aki már ötödik éve dolgozik nálunk, és 
aki ezúttal egy Királyi kalandra invitál 
bennünket a Jurisics-vár belső udvará-
ba. Szórakoztató estek ígérkeznek! No, 
hát kalandra fel!

Tóthárpád F.KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ 2008
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 Rövid hírek

Olimpiai nyitva tartás
Hatályon kívül helyezte a képviselő-testü-
let a vendéglátásra vonatkozó nyitva tartást 
az olimpia idejére. A változtatást a nyolc órás 
időeltolódás miatt javasolta Táncsics András. A 
vendéglátók szabadon dönthetnek az éjszakai 
működésükről a sportjátékok ideje alatt. Mint 

ismeretes a máskor érvényes korlátozások mi-
att hétköznap éjfélkor, hétvégén pedig éjszaka 
két órától be kell zárni, és legkorábban reggel 
hatkor nyithatnak. Több képviselő sem tartotta 
„életszerűnek” a változtatást, hiszen a tv-közve-
títések éjfél után kezdődnek. Észrevételként az 
is felmerült, hogy a nyitva tartás rendjét nem 
mindig tartják be. Vannak vendéglátóhelyek, 
amelyek hajnalban korábban nyitnak.

Marad a városé
Nem adták el a képviselők a város tulajdonát 
képező, Fő tér 13-as szám alatti 15 m2-es fod-
rászüzletet. A vásárlást a bérlő kérte, a testület 
pedig úgy látta, az önkormányzat érdeke a tu-
lajdon megtartása.

Újra V. ütem
A képviselő-testület harmadszor írta ki a Kiss 
János lakótelep V. ütemének értékesítésére vo-
natkozó pályázatot. Változott a terület nagysága, 
mert a korábbi 5,1 hektár helyett 4,7 hektár 
kerülhet értékesítésre. (A csökkenés oka, hogy 
tartalék területet alakítanak ki, illetve a sport-
centrum lehetséges megépítéséhez is szükséges 
lehet a 0,4 hektár.) Így az ár 220 millióról 200 
millióra csökkent, és a vevő megfizeti még az 
áfát is.  A nyertes pályázó nem lesz köteles meg-
építeni a kereskedelmi központot, de feladata, 
hogy legalább 50, legfeljebb 100 db, 35-80 m2 

nagyságú bérlakást építsen, amelyekre az önkor-
mányzat jelöli ki a bérlőket. A pályázat benyújtá-
sának határideje augusztus 7.

Új közösségi tér
Ifjúsági iroda és közösségi tér kialakítását terve-
zi a JVMK a fúvószenekar jelenlegi próbatermé-
ben, a Jurisics-várban. (Emlékeztetőül: a Petőfi 
téren lévő egykori Bútorszövetgyár kultúrottho-
nát megvásárolta az önkormányzat, oda költözik 
a fúvószenekar, a Concordia-Barátság Ének-
egyesület, és a boksz szakosztály.) Pályázati 
úton van lehetőség infrastrukturális fejlesztésre 
olyan ifjúsági iroda kialakítására, ahol a fiatalok 
pályaorientációs, mentálhigiénés és jogi segítsé-
get kaphatnak. Öt millió forint elnyerésére van 
lehetőség, amihez a városnak egy millió forint 
önrészt kell biztosítani. A tervet megszavazta a 
képviselő-testület.

MÉH-telep a diszkó helyén
A tervek szerint az év végéig marad a jelenle-
gi helyén, a Petőfi téren működő MÉH-telep. A 

fejlesztéshez nem kapott engedélyt a cég, ezért 
megvásárolták az egykori Alkatraz-diszkó épü-
letét, és a mögötte lévő 900 m2 önkormányzati 
területet. (A diszkó az egykori posztógyár rak-
társorának két utolsó helyiségében működött. /a 
szerk./)  A MÉH-telepre szükség van, hiszen a 
halomnyi hulladék – gyűjtés nélkül – a zöldöve-
zetekben landolhatna. Autók, kézikocsik vagy 
kerékpárok szállítják a telephelyre napi rend-
szerességgel a hasznosítható hulladékot. Infor-
mációink szerint többen Ausztriából hozzák be 
a vasat, és itt pénzért adják el, de az sem ritka, 
hogy az osztrákok adják le nálunk roncsautóikat, 

hiszen ezért a szomszédoknál fizetni kell.
A MÉH-telep átköltözésével nagy terület vá-
lik szabaddá a Petőfi téren, de a „markológép 
megjelenése” előtt az önkormányzatnak meg 
kell vásárolnia a területet.

Ipari park létesül
A Zöld Erőmű Kft. három magánszemélytől 
38 millió forint értékben vásárolt területet a 
bioetanol üzem létesítése érdekében, és gesz-
torként (ügyletek intézésével megbízottként /a 
szerk./) működik közre új ipari park kialakí-
tásában. A kft. a létesülő bioetanol üzem kör-
nyezetében működő cégeket, vállalkozásokat 
fogja össze, akik önkéntesen csatlakoznak az 
ipari parkhoz. A területi tulajdon révén az önkor-
mányzat is érintett, ezért a csatlakozásról dön-
töttek a képviselők. Az ipari park előnye, hogy a 
cégek költséghatékonyabban tudnak működni, 
és együtt eredményesebben pályázhatnak az 
EU-támogatásokra. 

Önökkel, Önökért!
A Kőszeg és Vidéke havilapot a költségvetés-
ben meglévő összegből a képviselők évi plusz 
200 ezer forinttal támogatták. Dr. Tóth László 
jegyző, mint kiadó, az újság példányszámának 
növelésével indokolta az előterjesztést. Lénye-
ges szempont volt a döntésnél az, hogy a lap 
nyomdatechnikája, színes megjelenése előnyö-
sen változott az önkormányzati kiadással, vala-
mint növekedett a terjedelem is. Mint ismeretes 
az újság havi 240 ezer forint támogatást kapott, 
amióta az önkormányzat átvette a kiadást, és 
teljes egészében színes oldalakon jelenik meg. 
(Vállalkozói kiadásban 8 oldal volt a színes, ami 
a terjedelemnek maximum a felét tette ki, és 
havi 300 ezer forint támogatásból működött.) A 
június 26-án megszavazott évi 200 ezer forintot 
havi összegre kell lebontani. A képviselők elfo-
gadták az indoklást, egy ellenszavazattal hagy-
ták jóvá az előterjesztést. (Ezúton is köszönjük 
olvasóinknak a szerkesztőséghez eljuttatott 
elismeréseket, és a témajavaslataikat. Együtt-
működésüket kérve, ígérjük, hogy az olvasók a 
Kőszeg és Vidéke hasábjain keresztül továbbra 
is sokszínű és hiteles híreket, korrekt, és pontos 
számokkal alátámasztott tájékoztatást kapnak a 
város életéről.  /a szerk./)

Kihelyezett ülés
A képviselők június 26-án a Kereszt-kúti pihe-
nőhelyen tartották a testületi ülést. 
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Fordult a kocka az autóiparban. Korábbi években 
elsősorban a forma, teljesítmény, komfort alap-
ján döntöttek a vásárlók, mostanra a környe-
zet-tudatosság is előtérbe került, és kiemelkedő 
szerepet kapott az üzemanyag felhasználás. A 
kisebb benzines autók országúti fogyasztása 5,0 
liter alatt van, a 150 LE teljesítményű Laguna 
átlagfogyasztása pedig 6 liter gázolaj. Az autók 
negyedét készpénzért vásárolják meg. A hitelek 
többsége nem fut végig, gyakran lejárat előtt 
új modellt vásárolnak a vevőink – kaptuk a 
tájékoztatást ifj. Baumgartner Tibor kőszegi 
tulajdonos-ügyvezetőtől, aki Szombathelyen 
a Csaba utcában működteti Renault és Dacia 
márkakereskedését.

Magyarországon az eladott autók száma évek 
óta csökkent, az idei adatok alapján inkább 
stagnál, ezen belül jók az eredményei a 15 
éves múltra visszatekintő Autó-Baumgartner 
Kft-nek. Vas megyében az eladott új autók 
mintegy 7 %-a Renault. Az országos felmérés 

adatai szerint a Csaba utcai autószalon má-
sodik lett a Renault márkakereskedők között 
2007-ben a vevői elégedettség mérésékor. A 
cég újabb eredményeket vár a Renault folya-
matos termék fejlesztésétől, hiszen a következő 
időszakban még versenyképesebb új modellek 
jelennek meg. Ennek egyik példája a szeptem-
bertől kapható új terepjáró. Meglepő fordula-
tot vett a Dacia gyártása is, hiszen Európában 
tavaly 300 ezres nagyságrendű új autót ad-
tak el. Ezek közül különösen kedvelt az elő-
redöntött ülésekkel kialakítható 2350 literes 
csomagterű kombi. Minden típusát különleges 
kedvezménnyel ajánlja a márkakereskedés a 
nagycsaládosok részére, az első autókat már 
átvették az új tulajdonosok. A cégnél jellemző, 
hogy az új autók jelentős része készletről vihe-
tő el, és így a döntéstől számítva két hét alatt 
beülhet az új csodába a tulajdonos. A „rohanó 

világban” az időnek egyre nagyobb a szerepe, 
a vásárló pedig minél kevesebbet akar várni 
a döntése után, rövid időn belül a kiválasz-
tott autójába akar ülni. A rendelkezésre álló 
próbaautókkal ezt a vásárló már az első pilla-

nattól megteheti egy tesztút alkalmával, ezt 
megelőzően kedvére válogathat a légkon-
dicionált, elegáns szalonban. A gépkocsik 
garanciális munkáit, a karbantartásokat jól 
felszerelt szervizben stabil szakembergár-
da végzi. A gépkocsik szervizelését magas 
műszaki háttérrel, ügyfélközpontúan végzi 
az Autó-Baumgartner Kft., amit jól tükröz a 
visszatérő ügyfelek magas aránya és a vevői 
elégedettség országos eredménye. Mindez 
generálja a cég fejlődését.

X

Kőszegi a tulajdonos

Bútorszövetgyár és üzletközpont
Várhatóan a jövő nyáron épülhet meg az egykori 
Bútorszövetgyár területén, az elkerülő út felőli 
oldalon az új kereskedelmi központ, de azt meg-
előzően a Horvátzsidányból érkező utat meg-
hosszabbítják a Petőfi térig. Mindkét építkezést 
a 8000 m2 terület új tulajdonosa végzi el – kap-
tuk a tájékoztatást Kiss Kornéltól a Meritum Kft. 
ügyvezető-igazgatójától, és tulajdonosától.
Az építés előtt bontani kell az út építése érdeké-
ben. A képen a raktár téglafai még állnak, 
de lapzártakor csak a vasváz volt a helyén. 
A baloldalon látható magas épület melletti 
négy épületblokkot markológép rombolta 
le. Az előtte lévő Gyöngyös-patakon épül 
meg majd az új híd, és út vezet tovább az 
egykori szövödén keresztül a Petőfi térig. 
Ezért a csarnok közel 50 %-át lebontják, 
de két oldalt megmaradnak az épületek, és 
hasznosításra kerülnek. A szerződések sze-
rint majd ide költözik a hátsó raktárakban 
működő FORTUNA BÚTORBOLT.  A gyáron 
belüli ipari víz csatornája már nem üzemel, 

az azon átvezető hidat meg kell építeni. Nincs 
konkrét terv a helyi műemlék védettséget él-
vező Petőfi téri irodaépület hasznosításáról, 
és a mögötte lévő épületek, valamint a zsilip 
sorsáról. A gyárban tovább folytatódik a bútor-
szövetek gyártása, a termelést már korábban a 
salakos sportpályával szembeni csarnokba tö-
mörítették.
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Zsinagóga

A város régi problémája  a zsinagóga ügye. 
Számos újságcikk kereste már a megol-
dást. Filmek mutatták be Kőszeg „szégyen-
foltját”, de az évtizedes erőfeszítések eddig 
eredménytelenek voltak. „Kialakult egy 
együttgondolkodás. Az épületnek jelenleg 
nincs tulajdonosa, olyan, aki foglalkozna 
vele. A törekvés az, hogy mielőbb köztu-
lajdonba kerüljön. A jelenlegi tárgyalások 
arról folynak, hogy miként lehetne „gazda-
szemléletű” tulajdonost találni, olyat, aki a 
szükséges forrásokat meg tudja teremteni. 
Ezt a megoldást keresi Kőszeg város, a Me-
gyei Önkormányzat, a Magyar állam és a 
hitközség” nyilatkozta lapunknak Básthy 
Béla alpolgármester.
Megbízható információink szerint a zsinagó-
ga – pénzügyi tartozások miatt – végrehajtás 
alatt áll. Hatvan millióért kínálták eladásra 
az árverésen, de azon még érdeklődő sem 
jelent meg. Az illetékes szerint fél év múlva 
kerül(het) újra az épület kalapács alá.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XX I . ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2008 . JÚL IUS  11 .  

4

VÁR
O

SH
ÁZA

„Első kézből”
Huber László polgármester urat 
kérdeztük!

Mozgalmas időszakot zárunk. Szá-
mos pályázatot nyújtottunk be. Gon-
dolok itt a Balog iskola, a Központi 
Óvoda fejlesztésére, de elkészültek 
a kalandvár, a Jurisics-vár felújításá-
nak tervei is. A belváros megújítá-
sának előkészítése már tavaly ősszel 
elkezdődött széles szakmai, társa-
dalmi egyeztetéssel. 
Újság, TV: A Kőszeg és Vidéke önkor-
mányzati kiadásba vétele jelentős mér-
földkő a lap történetében. A képviselő-
testületi ülések közvetítésének az ügyét 
is „sínre tettük”. Voltak technikai prob-
lémák, de a szolgáltató kiküszöbölte a 
hibát. Fontosnak tartom, hogy a tájé-
koztatás pontos és korrekt legyen.
Megoldásra vár a bölcsőde ügye. A 
vállalkozó az év végével felmondta 
a megállapodást. Tehát jövő janu-
ár 1-től kell megoldást találnunk. 
Több alternatívát megvizsgáltunk. 
Várhatóan a Felsővárosi Óvodához 
integrálva oldjuk meg a gyerekek 
elhelyezését. Terveink szerint két-
csoportos bölcsödét alakítunk ki. Az 
ehhez kapcsolódó pályázatot a jövő 
hónap közepéig nyújtjuk be. 
A Regionális Fejlesztési Tanácshoz 
két pályázatot is benyújtottunk! 
Az útfelújítások felgyorsulását re-
méljük tőle, illetve a gimnázium 
100 éves évfordulójának kapcsán a 
még hiányzó, fontos fejlesztéseket 
szeretnénk elvégezni!
A testület augusztus végén folytatja 
munkáját. Én magam is a szabad-
ságomat töltöm, azonban – kivéve, 
amikor külföldön pihenek – figye-
lemmel kísérem a történéseket.  
Ezúton szeretnék szép nyarat, jó 
szórakozást, feltöltődést kívánni 
minden kőszegi polgárnak, és a 
hozzánk látogató vendégeinknek!

KéV

Eladások
Az önkormányzat 256,8 MFt bevé-
telt tervezett vagyonhasznosításból 
a 2008. évi költségvetésében. Ja-
nuártól június 11-ig 25 ingatlant 
adott el város, az egyösszegű ér-
tékesítéséből 33,7 millió Ft volt a 
bevétel. Továbbá 17 db lakás, va-
lamint lakóház, gazdasági épület, 
udvar eladásából 67,9 millió Ft-tal 
növekedett a bevétel, míg részletfi-
zetés előlegeként – 14 ingatlan ér-
tékesítéséből – 6,6 millió Ft folyt be 
a 2008. év első félévében. Az idei 

esztendőben eddig 101,7 millió 
Ft volt az értékesítésből származó 
bevétel, amely tartalmazza a 2007. 
évben megkötött szerződésből be 
nem folyt 18,1 MFt-ot is.
Jelenleg öt ingatlan adásvételi szerző-
dése vár aláírásra, összesen 18,6 MFt 
értékben. Ebből egyösszegben 11,2 
MFt-ot fizet ki a vevő. A telekalakítás 
alatt lévő ingatlanok értékesítéséből 
58,3 MFt-ot vár az önkormányzat. 
Az egyik nagyobb értékű telephely 
telekalakítási engedélye hamarosan 
elkészül, majd a határozat jogerőre 
emelkedését követően köthető meg 
az adásvételi szerződés.

Az önkormányzat 19 bérlőtől vár 
visszajelzést arra, hogy a vételár 
ismeretében meg kívánják-e vá-
sárolni az általuk lakott ingatlant, 
melynek értéke 112,9 MFt. Vételi 
szándékát 13 bérlő jelezte, de még 
nem készült el az értékbecslés. A 
2008. évi vagyongazdálkodási kon-
cepcióban eladásra javasolt 185 
lakásból – a visszajelzések alapján 
– 49 bérlő nem tudja megvásárolni 
az ingatlant. Ugyanakkor a vagyon-
koncepció szerint eladásra kijelölt 
garázsok (10 db) bérlői még nem 
jelezték a vásárlási szándékukat.

– mán

Biztonságban élhetnek az idős emberek
Az új, 30 férőhelyes Idősek Gon-
dozóháza 2007.05.17-én kezdte 
meg működését a Dózsa György 
utcában. Átadásától kezdve tel-
jes kihasználtsággal 
működik, átlagosan 
öt-hat fő van váró-
listán. Az intézmény 
a kistérségben élő 
idős emberek gon-
dozási feladatait 
látja el, és garan-
tálja biztonságos, és 
nyugodt életüket. 
Jól működik az ét-
keztetés, az egész-
ségügyi ellátás. 
Fontos szempont, 
hogy a gondozottak 
megőrizzék tes-

ti-lelki egyensúlyukat, családi és 
társas kapcsolataikat. Ezért szin-
te „nyitott” az intézmény, az idős 
lakók igényeik szerint mehetnek 

a városba, ugyanakkor otthonos 
körülmények között várja őket a 
berendezett klub.
Tizenöt kétágyas szobában élnek az 

idős emberek, betegszoba, 
orvosi rendelő, társalgó 
áll rendelkezésükre. Az 
új intézmény fajlagos 
fenntartási költsége lé-
nyegesen kisebb az egy-
kori Sáncárok utcáihoz 
képest. Műszaki állapo-
ta a kornak megfelelő, 
a feltételek adottak az 
esetleges bővítésre. Jú-
nius 26-án a képviselők 
értékelték, és eredmé-
nyesnek nyilvánították a 
pályázati pénzből történt 
beruházást.

„Költözik” a bölcsőde
Amint arról már beszámoltunk, de-
cember 31-én bezár a Tóth Jánosné 
által működtetett Napsugár Böl-
csőde. A kicsik ellátása önkormány-
zati feladat, ezért az elmúlt hóna-
pokban tanulmányok, és döntések 
születtek a gyermekek elhelyezése 
érdekében. A jelenlegi helyzet sze-
rint 2009 januárjától 3–5 hónapig 
nem működik bölcsőde a városban, 
de a Felsővárosi Óvoda bővítésével 
megoldódik az elhelyezésük.
Szima Andrea építész által készített 
tanulmányterv foglalkozik a bölcső-
de építés lehetséges módozataival. 
Új komplexum építése 250 millióba 
kerülne, de erre nincs pénze a város-

nak, és pályázati kiírás sem várható 
a közeljövőben. Ezért került előtérbe 
valamelyik meglévő intézmény bő-
vítése. Hat lehetőséget vizsgáltak 
a szakemberek, és ebből a Felső-
városi Óvoda bővítése az egyetlen 
lehetséges megoldás. A szükséges 
terület közművesített, önkormány-
zati tulajdonban van, és elegen-
dő zöld terület áll rendelkezésre. 
Költséghatékonyan oldható meg a 
fűtés és a melegvíz-ellátás. Előny, 
hogy több helyiséget nem kell meg-
építeni, mert rendelkezésre áll. Az 
óvoda melegítő konyhája megfelel a 
bölcsőde számára is, a közétkeztető 
cég pedig vállalta a bölcsődei előírá-

soknak megfelelő ételek készítését. 
Hátrány a leendő bölcsőde területi 
elhelyezkedése, mert a lakóteleptől 
távol van. A végső döntésnél jelentős 
szempont volt, hogy 55 millió forint 
összegből megvalósítható az építés, 
és 50 millió forint elnyerése érdeké-
ben augusztus 15-ig pályázatot ad 
be az önkormányzat. Döntés ősszel 
várható. Az építési, engedélyezési 
terveket úgy készítik, hogy a pá-
lyázati döntést követően azonnal 
megkezdődhessen az építkezés.  A 
képviselők arról is döntöttek, hogy a 
pályázat negatív elbírálása esetén is 
lesz bölcsőde Kőszegen.

KéV
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OSTROMNAPOK – VÉRADÁS!
 Ments életet!

Korábbi híradásaink alkalmával többször beszámoltunk arról, hogy mi-
lyen sikeresek a kőszegi véradások. A júniusi hívó szó azonban kevesek 
szívéhez jutott el, hiszen „csak” harminchárman jelentek meg, akik közül 
huszonkilencen adtak vért. 
Kudarc? Siker? Ki hogyan értelmezi. Ha a korábbi 100–120-as létszámok-
ra gondolunk, akkor bizony szerény a legutóbbi eredmény, ha viszont arra, 
hogy valaki éppen a műtőasztalon fekszik: minden egység számít, minden 
vérrel telt zacskó életet menthet…! Akkor?
Talán kevesebb a helyi reklámra fordítható pénz, talán az érettségik, a szü-
net, a szabadságolások kezdetére eső időpontok nem szerencsések. 
– A „sikertelenség” okai semmiképpen sem a véradók – mondta Rusznyák 

Károlyné fő szervező 
– örülünk, ha jön-
nek, és továbbra is 
várunk mindenkit, 
hogy a tavalyihoz 
hasonlóan eredmé-
nyesen zárhassunk 
a következő vér-
adás alkalmával, az 
Ostromnapokon, 
augusztus 2-án!

TáF.

KÖ
ZÜ

G
Y

 Sikeres oktatási program
A kőszegi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008 áprilisában indított ok-
tatási programja eredményesen zárult. A tanulási nehézségekkel is küzdő 
hat gyermek sikeresen zárta a 2007/2008-as tanévet. 
– Továbbra is várjuk a gyerekeket, mindenkit fogadunk – a nem roma gye-
rekeket is – ebben az oktatási programban. Olyanokat, akik elmaradtak 
a tanulásban, akiknek esetleg az iskolájuk nem tudja biztosítani a tanuló-
szobát. Szeretnénk a tanulmányaikat jó irányba segíteni, a társadalomba 
minél jobb feltételekkel útjukra bocsátani őket! 
A foglalkozások helye továbbra is a Rákóczi út 91. alatt lesz.  Azon mun-
kálkodunk, hogy ezt a programot a jövőben is folytatni tudjuk. Ehhez kér-
jük a Polgármesteri Hivatal támogatását! – mondta el lapunknak Baranyai 
Mihály, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a kóbor ebek befogásával, 
tartásával kapcsolatos feladatokat 2008. június 1. napjától a Tűz-
oltóság helyett a Gencsapáti székhelyű Sztár-Laguna Bt. látja el. 
(Megközelíthető a Kőszeg-Szombathely főközlekedési út bal oldaláról 
nyíló táblával is jelzett mellékúton, a repülőtér előtt.)
A kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket Ferenczy Endre tulaj-
donosnál lehet megtenni a 06-70/3622-655-ös telefonszámon.
Lehetőség van arra is, hogy a valamely okból tovább nem tartott 
ebeket a vállalkozás által működtetett korszerű állatmenhelyen el-
helyezhessék.
Kőszeg, 2008. június 13.
    Dr. Tóth László s.k.

                                                                          jegyző     

Hangvilla Alapítvány köszönetét fejezi ki minden eddigi és leendő tá-
mogatójának a 2006. évi 116 889 Ft és a 2007. évi 92 309 Ft SZJA 
1%-os felajánlásáért. Mindkét összeget a tanulók által térítésmen-
tesen használt hangszerek javíttatására fordította (az alapítványon 
keresztül) az iskola. Köszönjük a továbbiakban is részünkre felaján-
lott 1%-okat, amelyekkel hozzájárulnak a zeneszerető gyermekek 
térítésmentes hangszerhasználatához.

A kuratórium nevében: Cserkuti Istvánné
Kőszeg, 2008. június 11.

Anyakönyvi hírek

Házasság (Gratulálunk)
Ukszta Olga - Schrott Gergely, Farkas Dalma - Dömötör Róbert Gábor, 
Németh Mónika - Hódosi Ferenc Károly, Farkas Beatrix - Fehér Gábor 
Péter, Horváth Andrea - Őri Gábor, Mersich Klára - Schrott Károly

Halálozás (Búcsúzunk)
Fehér Olga Angyalka, Boros Ferenc, Gruber Ferencné szül: Szárnyas 
Mária

Harkai Gusztáv (1927 – 2008)
„Guszti bácsi” – csak így emlegette mindenki! Emlegette? Nem, még 
sokáig emlegetni fogják: Itt született Kőszegen, 1927. június 3-án. 
A szombathelyi Latinka Sándor Gépipari Technikumban érettségizett. 
11 évig a Bútorszövetgyár főmechanikusa volt. 1987-ben vonult 
nyugdíjba. 
A kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének egykori el-
nöke, a Hétfői Társaság tagja, a jó humorú, „szív-lélek kőszegi borász”: 
elment! 2008. július 5-én este örökre elaludt! Ég veled, Guszti bácsi!

TáF
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KÁVÉSZÜNET Csákányi Eszterrel
 „Nekem van hivatásom, ami mindenért kárpótol” 

KÁVÉSZÜ
N

ET
A Kápé Hitel Zrt.

mellékállású

TERÜLETI KÉPVISELŐT
keres

Kőszegről és környékéről

Elvárás: középfokú végzettség

Elérhetőségek:
9700 Szombathely, Uránia Udvar 4.

sms: 20/773-7950
gaspar.andrea@kapehitel.hu

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY
NEM KELL!!!

Hosszútávú mellékkereset!

A Nemzeti Színház stúdiójának volt növen-
déke 1971 és 73 között. Ezt követően a 
kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerző-
dött, mint csoportos szereplő, ám rövidesen 
főszerepeket kapott, és a színház vezető 
színészei közé tartozott. Tizenkilenc évadot 
töltött Kaposváron, 1992-ben átszerződött 
a budapesti Katona József Színházhoz. Kitű-
nő énekesnő, Brecht-Weill songjainak egyik 
leghivatottabb magyarországi tolmácsoló-
ja. Számos film- és tévészerepet alakított 
eddigi pályája során, 2002 óta a Krétakör 
Színház tagja. Több mint tíz rangos elisme-
rés – köztük a Jászai Mari-díj, a Déryné-
díj, az Érdemes művész, a Páger Antal-díj, 
és a Kossuth-díj – tulajdonosa. Ez utóbbit 
2006-ban kapta meg Krétakör-ös korában.  
Társulati tagsága azonban június végén az 
évadzáróval véget ért. Most szabadúszó.  
Nemrég erről Jászai Marit idézve így vallott: 
„Ne mondjon ki az ember mindent, ami a 
szívét nyomja, maradjon valami belül is, ami 
elkeseredését táplálja és energiáját sarkan-
tyúzza... Sem panasz, sem bosszú nem illik 
hozzám. Nekem van hivatásom, ami minde-
nért kárpótol.” Július 5-én volt előadói estje 
Egy színésznő vallomása címmel. Csákányi 
Eszter Kossuth-díjas színművésznővel kő-
szegi fellépése előtt beszélgettünk.

– Úgy tudom, szoros kötődése van városunk-
hoz, Vas megyéhez. Az Ön édesapja Csákányi 
László művész úr Kőszegen a bencésekhez 
járt gimnáziumba. 
– Apám Németújváron (Güssing) született, nagy-
apámat ugyanis – pénzügyőr lévén – oda he-
lyezték, később aztán idehaza akart élni, Vasvá-
ron telepedett le. Szerették volna fiúgyermeküket 
gimnáziumba adni, de ott nem volt, így Kőszegre 
került a bencésekhez. Hogy ő színész lett, az 
Kőszegnek köszönhető. Itt járt egy színtársulat, 
mely a Gül babát adta elő, Mészáros Ági is szere-
pelt benne. Akkor döntötte el, hogy színész lesz. 
Kőszeg meghatározó volt az ő életében. Míg az 
egészsége engedte, sokáig visszajárt az osztály-
találkozókra, tartotta társaival a kapcsolatot. 
– A Csákányi név művésznév, vagy véletlen 
egyezés Csákánydoroszló nevével?
– Nagyapámat Zsigovics Jánosnak hívták, tiszt-
viselőként a 30-as években nem élhetett idegen 
hangzású névvel, meg kellett változtatnia. Mivel 
csákánydoroszlói születésű volt, a Csákányi ne-
vet vette fel. Apám is Csákányi lett, engem is 
ezen a néven anyakönyveztek.
– A színészgyerekek sokszor megváltoztatják 
a nevüket, saját néven szeretnének ismertek 
lenni. 

– Én is gondoltam egy pillanatra, hogy önálló 
legyek. A Nemzeti Stúdióban anyám vezetékne-
vén jelentkeztem be, aztán amikor szólítottak, 
nem hallgattam az „új” nevemre. Így maradtam 
Csákányi Eszter.
– Hogyan sikerült Kőszegre csábítani erre az 
estre?
– Cselényi Nóra jelmeztervező barátnőm – aki 
évek óta itt dolgozik nyaranta – mindig mon-
dogatta, hogy nagyon izgalmas a Kőszegi Vár-
színház. Mivel ismeri a  kötődésemet a városhoz 
sokszor beszélgettünk róla. Nemrég aztán felhí-
vott Pócza Zoltán a Kőszegi Várszínház igazga-
tója, és én boldogan mondtam igent. Jókor jött 
a meghívás, a másik két ember – Darvas Ferenc 
és Ernyei László, akik a zenei kísérőim – éppen 
befejezik a nyaralásukat, így semmi akadálya 
hogy elvállaljam. Most, hogy a Krétakörnél lezá-
rult egy korszak, szabadúszó életet kezdek.
– Úgy érzem, nem könnyű az éppen véget ért 
„szerelemről” beszélnie.
– Kaposvár után a Katona sem volt „ kutya”, de a 
Krétakör az egy  nagy korszakom volt!  Rengete-
get jártunk külföldön, eljátszottam Csehov Sirályá-
ban Arkagyinát, sok más szereppel együtt. Ha ma 
2008-ban a világon valahol kimondják a Krétakör 
nevét, sokan tudják, hogy melyik színházról van 
szó. Franciaországban tízszer voltunk, Párizsban, 
Montenegróban léptünk fel. Anglia, Oroszország, 
Írország, Norvégia, Bosznia, Portugália, Damasz-
kusz... – mind része az életemnek. Amerikában 
egy fesztiválon vettünk részt, képviseltük a magyar 
kultúrát. Ez a korszak nagyon nagy volt az én éle-
temben. A Társaságban még voltak olyan energiák, 
melyek újabb munkákat és örömeket hozhattak 
volna. Schilling Árpád a struktúrához illeszkedő, 
hagyományos formációval nem tudott mit kez-
deni, ezért továbblépett… Így van, és tudni kell, 
nekem semmi problémám nincs azzal, hogy egy 
gondolkodó, tehetséges művész valamit abbahagy, 

amiben már nem hisz, és újat akar. Megértem, és 
sajnálom, hogy ennyi volt. Nagyon társulati ember 
vagyok. Szerettem hozzájuk tartozni. 
– Kőszegi előadásának a címe: Egy színésznő 
vallomása. 
– Nagyon aktuális. Az átváltozás helye a színházi 
öltöző. A Színésznő sminkel, amíg elkészül, me-
sél. Szerelemről, karrierről, a lélek szélsőségei-
ről. A történet egy legendás páros alakját idézi 
elénk a hajdan volt huszadik századból. Lotte 
már másfél éves, amikor – a századdal együtt 
– Kurt megérkezik. 25 évnek kell eltelnie, míg 
a színház összehozza őket. Lotte Lenya kezdő 
színésznő, Kurt Weill zeneszerző. Nem sokkal ké-
sőbb összeházasodnak. A Koldusopera 1928-as 
ősbemutatóján Lotte már férje dalaival robban 
be. Felívelő pálya, zsúfolt, viszontagságos évek, 
válás, emigráció, újbóli összeházasodás, sikerek. 
Maradandó a mulandóban. Dalok, amelyek hal-
hatatlanná tették őket.
Mintha ma lenne. Eörsi István és Merényi Anna 
Kurt Weill levelezéséből írta a történetet. A 
Koldusoperában van néhány ismert szám, de 
olyanokat válogattam, amelyeket a nézők nem 
nagyon ismernek. Ez egy élettörténet. Folyama-
tosan beszélek, mesélek és nagyon sok dalt éne-
kelek. Nem egy könnyű est. Ha jó közönséget 
kapok, nagyon tudok szárnyalni. Az első dal is 
egy nagyon erős Weill-szám. Nem kimondottan 
ismerős dalokat énekelek, a Cápa dal, az Ágyú 
dal is köztük van. Én magamról vallok, de azért 
mégis Lotte Lenya és Kurt Weill története eleve-
nedik meg. Úgy szól rólam, hogy velük, általuk. 
Számomra ez nemcsak egy nyári kaland, hanem 
egy komoly munkának a felmutatása.
– Elképzelhető, hogy láthatjuk majd a Kősze-
gi Várszínház jövő évi előadásán?
– Nyitott vagyok a meghívásra.  
   Kiss János
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magyarok vagyunk a legbüszkébbek 
– mondta  egyebek mellett Pócza 
Zoltán a premier kapcsán. 
A Királyi kaland ötletét is ez adta, 
különösen, hogy kapcsolható volt a 
Reneszánsz Év rendezvénysorába. 
A Várszínház mégsem tudott pá-
lyázni, mert nem volt mire. A darab 
azonban elkészült, a kőszegi néző-
tér várja a színházkedvelőket. A ki-
alakult helyzet megoldódni látszik, 
hiszen Rába László országgyűlési 
képviselő közbenjárására Hiller Ist-
ván miniszter úr várhatóan 10 mil-
lió forint gyorssegélyben részesíti a 
produkciót, kaptuk a hírt. 

Tóthárpád F.

mi témát tűzött műsorára. Olyat, 
aminek nagyon szoros kötödése 
van a Reneszánsz Évhez, és Kő-
szeghez egyaránt. (Mátyás király 
trónra lépésének 550. évfordulója 
alkalmából a 2008-as esztendő a 
Reneszánsz Éve Magyarországon. 
Kevesen tudják, hogy az igazságos 
király házat tartott Kőszegen.)
– Városunk a nevezetes ostrom ide-
jén Alsó-Ausztriához tartozott. (Má-
tyás adta zálogba.) Gondoljunk bele: 
a mai értelemben vett európaiság 
milyen különös értelmet kap, hiszen 
horvát kapitány védte az ausztriai 
zálogbirtokot (Kőszeget) a török el-
len, és – milyen érdekes – erre mi 

NYÁRI SZÍNHÁZ - KŐSZEG

„A szárnyaszegett madár”
Június 26-án, egy csütörtöki estén barátok, ismerősök, művészek gyűl-
tek össze az egykori Küttel villa kertjében, hogy Tornay Endre Andrásra 
emlékezzenek. Feleségével, Tornai Juliával együtt tervezték annak idején, 
hogy nyitottá teszik a házat, megmutatják az érdeklődőknek a parkot, a 
műhelyt, ahol évek óta éltek, a műhelyt, ahol Endre alkotott. 
– A város programjainak kiegészítéseként valami olyant terveztünk – 
mondta Jula, a ház asszonya, amit tovább lehet adni, amiből lehet táp-
lálkozni. 
Bokányi Péter az Életünk c. folyóiratot ajánlotta a vendégek figyelmébe, 
melynek most megjelent számában két írás is emlékezik a Munkácsy- díjas 
szobrászművészre. Az egyik Lőrincz Zoltán: A szárnyaszegett madár című 
írása, a másik Huber László, Tornay Endre András ravatalánál elmondott 
gyászbeszéde. A lapot Trifusz Péter, a művész alkotásairól készített mű-
tárgyfotói illusztrálják. Az összejövetelen Básthy Tamás és Majthényi László 
is felidézte Tornay Endre András alakját. Németh Vadas Ida hegedűjátéká-
nak a kert fái közt felcsendülő dallama tette teljessé az emlékezés perceit.

B.I.

Új évadot nyit a Kőszegi Várszínház! 
A számos nagyszerű szórakozást kí-
náló programsorozatot augusztus 
17-én a Fő téren (ingyenes) Kis 
esti zene zárja majd. De addig sok 
jó vár még ránk.
Pócza Zoltán igazgató, egyben a 
Szabadtéri Színházak Szövetségé-
nek alelnöke is, amely szövetség 
széleskörű munkát folytat. Részt vesz 
például a színházi törvény előkészí-
tésében és a Fesztiválok minősítési 

rendszerének kialakításában is: 
– Szeretnénk, ha a szabadtéri szín-
játszásnak is meglenne a törvényi 
előfeltétele. Fontos, hogy többek 
számára kiderüljön, nem csak 
„egy-egy nyári hakniról” van szó, 
hanem szakmai szempontok szerint 
folyik a munka. 
Mindezt nem kell bizonygatni Kő-
szeg esetében. A 27. évadját „élő” 
Kőszegi Várszínház visszatérve ere-
deti koncepciójához, újra történel-

M
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Reneszánsz Év – Kőszeg – Királyi kaland

Királyi Kaland (Makk-Lőkös-Lackfi-Sebő) címmel mutat be új da-
rabot a Várszínház Mikszáth Kálmán A szelistyei asszonyok című 
elbeszélése és Makk Károly Mit csinált a feleséged 3-tól 5-ig? című 
filmje nyomán. A zenés vígjáték jó kikapcsolódást ígér. Megtekinthe-
tő megjelenésünk napjától: július 11-12-13-án, 17-18-19-20-án. 
Esőnapok: 14. és 21.
A fontosabb szerepekben: MÁTYÁS Fekete Ernő, BEATRI-
CE Madarász Éva, MUJKÓ, bolond Epres Attila, DÓCZY 
GYÖRGY Mertz Tibor, BÁTHORY PISTA Bezerédi Zol-
tán, DRÁGFFY BARNABÁS Szerémi Zoltán, ROZGONYI 
GERGELY Mészáros Tamás, GUTHY PÁL Horváth Ákos. 
Közreműködik a Sebő Együttes. Díszlet: Mészáros Tibor, asszisztens: 
Ábrahám Péter  Jelmez: Cselényi Nóra Dramaturg: Lőkös Ildikó  
Súgó: Flament Krisztina A rendező munkatársa: Herpai Rita Ren-
dezte: Jordán Tamás
INFORMÁCIÓ ÉS JEGYRENDELÉS:
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, 9730 Kőszeg, 
Rajnis J. u. 9. Tel/Fax: 94/360-113, E-mail: jurisics@koszeg.hu.
Jegyek kaphatók még: Szombathely, Művészetek Háza, Tel.: 
94/511-266
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kőszegi iparosok is, akiknek jelentős 
részük lesz a viadalokban. A „har-
cok” mellett idén is lesz Komolyze-
nei hét, jelmezes sakkjátszma és 

civil sakkverseny. Új 
színfoltnak ígérkezik 
az Utca-zene feszti-
vál. Régi kőszegi ha-
gyomány az augusztus 
15-i gyalogos rőtfalvi 
zarándoklat, melyen 
madonnás zászlajuk 
alatt idén a kőszegi 
ostromkatonák is részt 
vesznek. A programok-
hoz a sportolók is csat-
lakoztak: lesz ostrom-
boksz, Sárvár-Kőszeg 
maratonfutás, orszá-
gos síugróverseny. Au-

gusztus 9–10-én fennállásának 35 
éves jubileumát színes programmal 
ünnepeli a Kőszegi Sporthorgász 
Egyesület, augusztus 19-én pedig a 
tűzoltók 140 éves évfordulója alkal-
mából rendezett jelmezes utcabálon 
rophatjuk a táncot.
A kérdésre, hogy mi foglalkoztatja 
leginkább a nyárral kapcsolatban a 
szervezőt, Básthy Béla elmondta:
– Leginkább egy dolog foglalkoz-
tat, ez pedig az együttműködés. Jól 
mutatja ezt ez a rendezvényünk. 
Sok minden van, amit nem pénz-
zel lehet megoldani, és azt érzem, 
hogy van nyitottság az együttmű-
ködésre. Erről szól a Natúrpark és 
a turisztikai vállalkozók együttmű-
ködése, de a számos segítő mun-
kája is.

Tóthárpád F.

Augusztusban ismét várja vendé-
geit a Kőszegi Ostromnapok ren-
dezvénysorozat. A múlt évi siker 
nyomán idén is az önkormányzat 
és a kőszegi társadalmi szerve-
zetek összefogásával, valamint a 
pályázati támogatók és szponzo-
rok segítségével valósulhat meg a 
nagyszabású vállalkozás augusztus 
1-től szeptember 14-ig, a Nyugat-
Dunántúl kiemelt rendezvényeként.
A legsűrűbb programot augusztus 
első hétvégéje kínálja. Péntek dél-
után a magyar csapatok tábort ver-
nek a várárokban és kezdetét veszi 
a toborzás, a készülődés a török se-
reg érkezésére. Tóth Botond szerve-
zésének köszönhetően megalakul a 
város saját katonai hagyományőrző 
egysége. Ő és három társa lesz az 
első olyan kő-
szegi ostromka-
tona, akik korhű 
felszerelésben, 
kőszegi zászló 
alatt szállnak 
harcba. Szom-
baton piaci raj-
taütés jelzi az 
ellen érkezését. 
A hadak jelme-
zes felvonulása 
után a védő 
seregek esküt 
tesznek a város 
megtartására. A 
törökök „várat-
lan” támadása csatát eredményez, 
a déli harangszó azonban pihenőre 
inti a fegyvereseket…
És ez így folytatódik, de legalább 
is változatos programokkal telik az 
augusztus a záró rendezvényig, a 
szeptember 14-i História futásig.
– A Regionális Idegenforgalmi Bi-
zottságnál három millió forintos 
összegre pályáztunk, míg a város 
önkormányzata másfél milliót bizto-
sít. Fő támogatónk részéről szintén 
másfél milliós támogatást kapunk, 
és számítunk további szponzori 
segítségre is. Az Ostromnapok a 
város ostromára emlékező progra-
mokon túl lehetőséget nyújt arra is, 
hogy egész augusztusban fokozott 
reklámmal támogassuk az amúgy 
önállóan szerveződő programokat. 
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FÉLHOLD ÉS TELIHOLD 1532 – 2008
 (Fegyverbe! Támad az ellen!)

Célunk, hogy Kősze-
gen egész nyáron 
mindig legyenek ren-
dezvények, és erről a 
közönség, a vendégek 
is tudjanak. Ahogyan 
a Várszínház lefedi a 
júliust, a Félhold és 
telihold rendezvényei 
augusztusban nyúj-
tanak szórakozást – 
mondta Básthy Béla 
alpolgármester, a ren-
dezvény felelőse.
A tapasztalatok alap-
ján a szponzorokra és támoga-
tókra továbbra is számíthatnak 
a szervezők, de ki kell emelni a 
civil szervezetek, az egyesületek, 
kisebbségi önkormányzatok, intéz-

mények, vendéglátósok és számos 
magánszemély nélkülözhetetlen 
munkáját is.
Vannak szereplők, akik bár ma-
gas színvonalon közreműködtek 

a múlt évben, idén nem 
tudnak részt venni, de 
lesznek új arcok is. Ismé-
telten kiemelt szereplő 
lesz a Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Seper 
András vezetésével, aki 
nagy lendülettel veti be 
magát „a kőszegi pol-
gárok eltörökösítésébe”. 
– Régen a törökök gyúj-
togatták a házakat, most 
ha szükség van rá, oltják 
– mondta erről viccesen 
az alpolgármester.
Nagy erőkkel készülnek a 
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Rendőrségi hírek
Eltűnés miatt keresi a Kőszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a 
képen látható személyt, aki 2008. június 19-én 09.30 óra körül eltávozott 
otthonából és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Nevezett személy 63 
éves nő, 160 cm magas és 60–70 kg súlyú. A haja teljesen ősz, a szeme 
barna, és hajlott, görnyedt testtartással közlekedik. Különös ismertetőjele, 
hogy mind a két kézfeje és az ujjai természetellenesen befelé állnak. Az 
eltűnésekor világosszürke színű me-
legítő alsót, kékes színű otthonkát, 
középkék színű polót és barna színű, 
cipzáros posztócipőt viselt, továbbá 
fehér színű, vászonból készült be-
vásárlótáska volt nála. Kérjük, hogy 
aki a képen szereplő személyt fel-
ismeri és hollétéről érdemleges in-
formációval rendelkezik, az értesítse 
a Kőszegi Rendőrkapitányságot a 
06/94/360-101-es telefonon vagy 
bármely rendőri szervet a 107-es 
segélyhívón.   

A posztógyári műemlékrombolás miatt tovább folyik a vizsgálat. Az 
eredményes nyomozás érdekében továbbra sem adnak részletes informá-
ciókat. Annyi bizonyos, hogy a bírói végzés eredményeként lezárták az 
egykori műemléki épület területét. A környezetében azonban folytatódha-
tott, az elmúlt hetekben is, a törmelék eltakarítása. 

Hamis a híresztelés, miszerint „megtámadták” az intézkedő rendőröket 
a Rákóczi utcában, amikor egy hangosabb „parti” miatt valaki kihívta a 
járőröket. Csukovics Csaba rendőr alezredes tájékoztatása szerint előfor-
dul csendháborítás miatti lakossági bejelentés, de hatósági személy elleni 
erőszakos fellépés nem történt.

Június 30-án este egy sértett telefonon jelezte, hogy a Hörmann for-
rásnál parkoló autóját feltörték. Elmondta, hogy miután feleségével 
sétált, visszatért Opeljéhez és látta, hogy egy ismeretlen tartózkodik a 
gépkocsiban. A tettes elmenekült a közelben várakozó járművel. A gyors 
intézkedés és adatgyűjtés után a kőszegi rendőrök Kőszegszerdahelyen 
igazoltatták a gépkocsiban utazókat, majd a két zalaegerszegi és egy 
jánosházi személyt előállították. Egyiküket, akit tanúként hallgattak ki, 
később elengedték a rendőrök, a másik két gyanúsítottat őrizetbe vet-
ték, és gyorsított eljárásban (július 3-án) 200 nap elzárásnak megfelelő 
pénzbírságra ítélték. 

A világhálón is!

Már a „neten” is olvasható a Kőszeg és Vidéke. Ha vissza szeretne 
keresni bizonyos írásokat, el szeretné küldeni barátainak, ismerő-
seinek a „kőszegi újságot”, könnyen megteheti a világháló segít-
ségével.
Kattintson rá a www.koszeg.hu/aktualis/kesv/ oldalra! 

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XX I . ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2008 . JÚL IUS  11 .  

10

ESEM
ÉN

Y

Ez az éjszaka más, mint a többi
Szent Iván napjához legközelebb eső szomba-
ton 70 budapesti és 160 vidéki helyszínen több 
mint ezer program várta a könnyű nyáresti szó-
rakozásra vágyókat.
Az időjárás kegyes volt és nem mosta el az eső 
a szabadtéri programokat, mint Szombathelyen. 
A Jurisics téren – a Kőszegi Várszínház szerve-
zésében – este hattól utcaszínházi előadások 
várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Hő-
sök tornyából felhangzó toronyzene csalogatta a 
térre a látogatókat, ahol az ATARU ütőegyüttes 
előadása, és tűzzsonglőrök produkciója szóra-
koztatta a nagyérdeműt. A Szent Iván-éji mág-
lya meggyújtásával a hangulat is emelkedett, a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttessel többen táncra 

kerekedtek a közönség soraiból. Bár a kősze-
gi múzeumok több helyszínen már este hattól 
várták a látogatókat, sokan csak a szabadtéri 

programok után keresték 
fel a kiállításokat. A Tábor-
nokházban kipróbálhatták 
kézügyességüket a gyöngy-
fűzésben, mézeskalács dí-
szítésben, agyagozásban. 
Amíg a kicsik ügyeskedtek 
– az egyébként nem láto-
gatható könyvtárszobában 
felállított asztaloknál –, ad-
dig szüleik megcsodálhatták 
az ott látható iparművészeti 
gyűjtemény darabjait, vagy 
a toronyból vethettek egy 
pillantást, a Szent Iván-éji 

forgatagra a Jurisics 
téren. A Borárium kós-
tolóval várta a látoga-
tókat, a Postamúzeum 
romantikus progra-
mokkal, filmvetítéssel, 
tárlatvezetéssel. A Pa-
tikamúzeum kertjében 
forralt bor illata szállt, 
és keveredett a jósnő 
rózsavizes tálkájának, 
füstölőinek illatával. 
„Csodaszereket” is ki 
lehetett próbálni, a 
gyógynövényszárító 
padláson – a kiállítás 
alapján – el lehetett 

dönteni: vannak-e boszorkányok? (Érdekes, 
de a többség arra szavazott, hogy vannak…) 
A Jurisics téri programok megtekintése után a 

városháza melletti szűk sikátoron kelhettek át a 
bátrabbak. A gyertyákkal megvilágított átjáró a 
Zwingerhez vezette a látogatót, ahol Kaltenecker 
Lajos, a Bormúzeum tulajdonosa egy pohár bor-
ral várta a vendégeket. Bemutatásra került egy 
1872-es 6 puttonyos tokaji aszú, de az Öregto-
rony többi, a kőszegi sajtótörténetet és a Ma-
gyar Hősöket bemutató kiállítása is nyitva állt a 
látogatók előtt.
A kőszegi múzeumok már második alkalommal 
csatlakoztak a 2003-ban életre hívott Múzeu-
mok Éjszakája országos rendezvényhez. A Kő-
szegi Történeti és Kulturális Egyesület szervezé-
sében megvalósult programok idén több mint 
kétezer látogatót vonzottak. Talán a szokatlan, 
éjszakai nyitva tartás hangulata, talán az in-
gyenesség tette, de sokan jöttek olyanok is, akik 
azelőtt csak kötelező jelleggel, iskolás korukban 
jártak múzeumban. 

B.I.

KÁPÉ HITEL ZRT.
A HAVI TÖRLESZTÉSŰ  

GYORSKÖLCSÖN

 TÖBBMILLIÓS HITELEK

30.000 Ft-tól

06/40/200-633
Küldjön sms-t és visszahívjuk:

06/70/388-0448
JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS, 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSHITEL,  

VÉGREHAJTÁS ALATT IS

OTTHONÁBAN KISZOLGÁLJUK!

BAR LISTA NEM AKADÁLY!
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Kincseink
Schwabendorf
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kisváros. Az embereknek legin-
kább a horvát hős, Jurisics neve jut az 
eszükbe róla, vagy egy kis szelence, 
egy „ékszerdoboz”, aminek a tetejét 
egyre gyakrabban nyitogatják helyi-
ek és idegenek, mert meg akarják 
mutatni annak tartalmát, mert látni 
szeretnék kincseit. Csak ritkán esik 
szó arról, hogy néhány gyöngyszem 
a dobozka mellett is ékeskedik. 
Nemcsak a Hegyalja több kis fal-
va ilyen, hanem a Kőszegtől DK-re 
fekvő takaros település is, amely bár 
elhelyezkedését tekintve kívül esik a 
városon, 1969 áprilisa óta hivata-
losan is Kőszeg város szerves része: 
Kőszegfalva (Schwabendorf). 
Egy 1712-ből származó oklevél-
ből tudjuk, hogy miután a tanács 
Würtemberg városából telepeseket 
kért, a maiak ősei úgy nyilatkoz-
tak, hogy „örömöst a minap nékiek 
megh mutatott hellyen kész ipitenyi 
kezdeninek”. Az első sváb telepesek 
1713. május 9-én érkeztek meg, és 
a nekik tetsző módon berendezked-
tek. Ha valaki ma arra jár, a rende-
zett porták sorával a szorgos mester-
emberek kezeinek munkáját dicsérő 
környezettel, egy összetartó közös-
séggel találkozik. Takaros kis falu ez, 
őrzi fiatalosságát, immár 295 év óta, 
mert az ifjak szívesen letelepednek le 
itt, pedig a kis templom harangjának 
hangja alig ér el a városig... 
Van úgy, hogy számolatlan kin-
csünk egy-egy darabja az ékszer-
doboz mellett bújik meg szerényen, 
de tudjuk, érezzük, hogy ott van, a 
miénk is: szerencsénkre!

TáF.

Gratulálunk!

Dr. Zalán Gábor, Kőszeg vá-
ros aljegyzője e hónap 1-jén a 
Köztisztviselők Napja alkalmá-
ból arany pecsétgyűrűt vehe-
tett át dr. Gyenesei István Ön-
kormányzati miniszter úrtól. 
Bács Balázsné, az okmány-
iroda vezetője három évtizedes 
munkájának elismeréseként 
július 3-án a Köztisztviselők 
Napja alkalmából miniszteri 
dicséretben részesült!

Olvasónk híre

A Kőszegi Hírmondó áprilisi számá-
ban írtunk a Szikla-forrásnál lévő, 
a kőfalba vésett mélyedésbe elhe-
lyezett Mária-szoborról. Az alkotás 
eredetéről nem tudott a forrásért 
védnökséget vállaló Mountain Bike 
Szakosztály, ezért kértük olvasóink 
segítségét. 

Katona Szilveszter szakosztályve-
zetőt informálta egyik olvasónk: 
a Velemben élő Pintér József részt 
vett a szobor elhelyezésében (a 
kihelyezésében több személy is 
részt vett). Egy győri asszony hozta 
1997-ben a szobrot, aki – infor-
mációink szerint – az ötvenes évek 
elején viharba keveredett a forrás 
környékén. A szikla védte meg a 
természet viszontagságaitól, amit 
négy és fél évtized távlatából sem 
felejtett el. A Mária-szoborral há-
láját akarta kifejezni. Kérjük olva-
sóinkat, aki további információval 
rendelkezik, tájékoztassa Katona 
Szilvesztert vagy a szerkesztőséget.

Ötvenéves találkozót tartott a régi 
Balog iskola leányosztálya június 
30-án. Az első években a most 
egyházi iskolaként működő épület-
ben tanultak, és itt tartották meg 
most az „osztályfőnöki órát”, ahol 
35 öregdiák volt jelen. Az osztály 

egyharmada ma is Kőszegen él. 
Tanáraikkal, Rácz M. Antalnéval és 
Kelecsényi Józsefnéval emlékeztek 
a múltra, és végigjárták a belvárosi 
Balog iskola „lakatlan” osztályter-
meit is. A találkozó megszervezése 
Németh Margit osztálytárs érdeme.

Megemlékezés

Az anyák megmentője, Semmelweis Ignác 1818. július 1-én szüle-
tett. Országszerte megemlékezéseket, ünnepségeket tartanak, ez a 
nap a Magyar Egészségügyi Dolgozók napja. Kőszegen a Gondozási 
Központ adott helyet a Semmelweis napi rendezvénynek, melyen a 
szociális terület dolgozóit köszöntötték. A Gondozási Központ szerve-
zésében megtartott ünnepségen jelen volt Huber László a Társulási 
Tanács Elnöke, a Gondozási Központ képviseletében Gyarmati Ákos 
és a Kistérségi Munkaszervezet részéről Rétiné Tóth Anikó. 

50 éves találkozó
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Borturizmus
A Vállalkozói Központ által szerve-
zett Borturisztikai projektben vesz 
részt az önkormányzat. Az egyik 
cél, hogy a Szent György-napi ün-
nepségek jelentősége növekedjen, 
illetve a turisták és a kőszegiek 
számára még több programot biz-

Parkolás 
 Bővült a Kőszeg kártya kedvezmé-

nyeinek köre

Az idegenforgalmi fórumokon gyakran felvetődött – elsősorban a vállal-
kozók részéről –, hogy nincs olyan parkolási lehetőség, amelyet az idősza-
kosan, kevesebb, mint egy hónap időtartamban nálunk tartózkodó turisták 
igénybe vehetnének. Megoldásként adódott a Kőszeg kártya használata, 
amit azok a vendégek vehetnek igénybe, akik valamely helyi szálláshelyen 
eltöltenek legalább három éjszakát, és az idegenforgalmi adót is befizetik 
utánuk. A kártya a szálláshelyeken igényelhető, és számos kedvezményre 
jogosít. A kedvezmények sorát egészítette ki a város olyan parkolási en-
gedéllyel, amely egy hétre érvényes, ára 1400 Ft. A Turinform irodában, 
helyben lehet hozzájutni. Előnye még, hogy az I-II-III. parkolási zónára 
érvényes.   

Meghúzták a ravaszt

tosítsanak, és növekedjen a Pogá-
nyok és a Cáki pincesor turisztikai 
jelentősége. Cél, hogy a jelenleg 
kialakulófélben lévő „heuriger” 
típusú vendéglátás mindennapos 
legyen, hiszen most is kopognak a 
turisták a pincékben egy-egy po-
hár borért. Eredményes pályázat 
esetén a kőszegi gazdák szélesebb 
körben vehetnének részt a nemzet-
közi, határon átnyúló programok-

ban. (Hiányzik egy olyan 
borárusító stand is, ami 
a város rendezvényein 
felállítható.) Eredményes 
projekt esetén Kőszeg 
önrésze 5 millió forint, 
de ezzel 56 millió forint 
értékű fejlesztés marad 
a városban, és 20 milli-
óért alakítható át a Cáki 
műemlék pincesor. A 
projeknek nincs későbbi 
időszakra átnyúló, folya-
matos fenntartási költsé-
ge: ez fontos szempont 
volt, amikor a képviselők 
megszavazták Kőszeg 
önrészét.

KéV

Július 12-én adják át ünnepélyesen 
a működési engedéllyel rendelkező 
lőteret Kőszegen. A rendszerváltás 
előtt az MHSZ tulajdonában volt 
az épület, majd gazdátlan lett. Az 
elhagyott objektumot totálisan 
kifosztották. A fa védőpalánkból 
„tűzifa” lett, az ajtót, ablakot be-
törték, a tető beázott, a gerendázat 
helyenként összeroppant – tájékoz-

tatta szerkesztőségünket dr. Jónás 
Zsigmond, egykori rendőrkapitány, 
aki jelenleg a Körmendi Rendészeti 
Szakközépiskola tanára.
Pályázat útján kapta meg 2001-
ben az IPA kőszegi csoportja a 
romhalmazzá vált lőteret. (Egy he-
lyiség a kerékpáros egyesület bir-
tokában van /a szerk./). Az egykori 
látvány siralmas volt. A kőszegi és 
környékbeli vállalkozók segítettek, 
mint már annyiszor. „Támogatásuk 
nélkül nem kaphatott volna a lőtér 
működési engedélyt. Köszöni az 

IPA tagsága az értékes segítséget. 
A július 12-én megtartandó ünne-
pélyes átadás is a segítőkről szól.” 
– mondta a rendőrezredes.
Persze addig is akad bőven tenni-
való. A vizesblokk szerelését meg-
ígérte az egyik vállalkozó. A parkoló 
és pihenőhelyen a kavicsot nyolcan 
lapátolták el, elkészült a vízelvezető 
árok, de beépítésre vár a hőszige-

telő anyag, és a forgatható lőlapok. 
Az átépített védőpalánkok a lövé-
szet biztonságát adják, ugyanúgy, 
mint a golyófogó védődomb.
Az egyesület közel egy milliót for-
dított a lőtér átépítésére, és ezen 
felül érkezett a „felbecsülhetetlen 
értékű” segítség.
A lőtér újraindításának kettős volt a 
célja. Egyrészt a rendőrök itt gya-
korolhatják a lövészetet, de ennél 
fontosabb cél a kőszegi sportlövé-
szet újraélesztése, aminek szerve-
zése folyamatban van. 

KZ
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Szent Lénárd-kápolna
Kőszegen párját ritkító módon, a 
Lóránt Gyula Sporttelepen, már 
285 éve(!) áll a meglehetősen 
elhagyott Szent Lénárd-kápolna. 
(Az 1950-es évek első felében, a 
szabályos 4X100 m-es futópálya 
kialakításakor, véglegesen pedig 
1963-ban a labdarúgó játéktér 
megnagyobbításakor került a ke-

rítésen belülre. A kápolnát 1723-
ban emelték a francia származású 
Szent Lénád (Leonardo) tiszteleté-
re, a „Városgyöpön” (Vásárgyöpön, 
Marhavásártéren).
A hagyományok szerint ezen a he-
lyen állt, az 1532-es ostrom idején 
a török sereg fővezérének, Ibrahim 
pasának a sátra. Arról is szól a 
fáma, hogy itt ütköztek meg először 
a török haddal a városvédők.
Szent Lénárdhoz az állatvészek 
idején fordultak közbenjárásért, 
de az emberi szenvedélyek 
tüzesvérű lovának megféke-
zését, a bűnök láncaitól való 
szabadulást is tőle remélték. 
Kőszeg egykori északi kapu-
jának és hídjának helyén álló 
Szent Lénárd szobor pásztor-
bottal, rablánccal ábrázolja, 
mint a bűnök rabságától való 
megszabadítót. A kápolna 
egykori oltárképén hasonló-
képpen mutatták be, amint 
állatoktól körülvéve hódol a 
Szent Szűznek. A ruházata, 
az apáti bot is ugyanaz, mint 
a szobron és a későbbi foga-
dalmi képen.
A kőszegi tanács 1746-ban 
úgy döntött, hogy „mivel a 

marha döge nagyon grassal” meg-
festeti és a rőtfalvi csodatévő Mária 
képhez zarándoklattal viszi a város 
képét. Az igen részletes, Kőszeget 
meglepően pontosan ábrázoló fest-
mény valószínűen Franc (Képíró) 
Bálint műve (1746). A képaláírás-
ból kiolvasható a város vallásos 
buzgalma is, amellyel az állatvész 

idején a rőti Szent Szűznek aján-
lotta fel Kőszeget. A látkép fölött 
a Patrona Hungariae (Magyarok 
Nagyasszonya) félalakos ábrázolá-
sa, két oldalán a kérést támogató 
és könyörgő Szent Vendel (akinek a 
szobra a déli városkapu helyén áll) 
és Szent Lénárd látható. A festmény 
még az 1800-as évek első felében 
is a kápolnában volt elhelyezve, 
később a városháza tanácstermét 
díszítette, napjainkban a múze-
um egyik ékessége. A kép szélén, 

jobb oldalon (a város déli részén) 
jól látható a hajdani Csepregi kapu 
mögötti, fák között álló Szent Lé-
nárd-kápolna.
A piarista gimnázium igazgatója 
1778-ban labdázó helyet kért a 
várostól. A tanács döntése nyomán 
a kápolna melletti városgyöpöt 
jelölték ki. Az 1800-as évek má-
sodik felére az épület leromlott, és 
kicsinek is bizonyult. Major János 
plébános-prépost buzgó fáradozá-
sának köszönhetően megtörténtek 
a javítások, félkör alakú szentélyt 
is (apszis) épített az oltár számára. 
A Kőszeg és Vidéke 1882. novem-
ber 12-én így írt: „A felújított, és 
újra felszentelt Szent Leonardo ká-
polnáját, a szépre fogékony Fügh 
Károly polgármester hársfákkal 
ültette körül”, közülük néhány még 
ma is illatozva virágzik.
Az idősebbek emlékezete sok ese-
ményt őriz a hársfák közt meg-
húzódó kápolnával kapcsolatban. 
Kis elemista diákként, az 1930-as 
években Pünkösd előtti „keresztjá-
ró napokon” kerestük fel a Temető 
utcai Nepomuki Szent János, az 
Andalgó úton lévő Szent Antal, és 
a városgyöpön lévő Szent Lénárd-
kápolnákat. Olyankor a Lénárd-ká-
polna kicsiny harangjának csilin-
gelő hangja hívta kilenc napon át 
imára az esti, villódzó gyertyafény-
ben tartott német nyelvű litániákra 
a híveket. A Lénárd-búcsút novem-
ber 6-án tartották meg rendszere-
sen a reggeli 8 órás nagymisével, 
délután háromkor pedig ünnepi 
litániával. Az utolsó búcsú a Szent 
Lénárd-kápolnánál 1947-ben volt. 
A II. világháború után fokozatosan 

megszűnt az ottani vallási élet. 
Elhagyatottá vált, lepusztult a 
szép épület.
Most, amikor a városrende-
zés alkalmával szóba kerül 
a sporttelep áthelyezése, 
különös hangsúlyt kaphat, 
hogy áll ott egy többre érde-
mes, 285 esztendős kápolna, 
amelynek homlokzatát 1997-
ben dr. Horváth Lajos akkori 
plébános rendbe hozatta, de 
miután elkerült Kőszegről, a 
további (belső) munkálatok 
elmaradtak. Érdemes volna 
az újra felfedezendő kápolnát 
felújítani, hadd teljen meg 
élettel megint.
Összeállította: Jenkei Ede

H
ITÉLET

Zarándoklat
Minden évben zarándoklat indul 
Máriacellbe. Idén, a tizenötödik al-
kalommal, július 2-től 5-ig tartott a 
magyar menet, míg megérkezett a 
kegytemplomba. 
A nagy út előtti felkészülés mindig 
a környékbeli települések felé irá-
nyul, általában oda, ahol éppen az 
úgynevezett utazó Szűzanya szobrát 
őrzik. „Azt kell róla tudni – mondta 
a vezető, Petkovits Sándor – hogy 
a máriacelli kegyszobornak van 
egy másolata, amit minden horvát 
zarándoklat után, más-más csoport 
vihet magával, hogy egy évig őriz-
zék a templomukban, mintegy lelki 
megújulást adva a helyieknek és az 
oda látogatóknak. Ezekre a helyek-
re abban az évben zarándoklatokat 
szerveznek. Ennek kapcsán voltunk 
mi is az ausztriai Malomházán 
(Mjenovo, Minihof).”
A harmincfős zarándokcsoport húsz 
kilométert tett meg – a lépésszám-
láló 20 784-et mutatott – míg 
június 14-én, a zöldhatáron át el-
jutottak a malomházai gyönyörű 
templomig, ahol szentmise és agapé 
várta a megfáradt vándorokat. 

De mindez csak előkészítése volt a 
nagy menetnek! A horvát példán 
felbuzduló egyre bővülő magyar ajkú 
zarándokcsoport a folytatásban, júli-
us 2-án 57 fővel indult Máriacellbe. 
(Az első utat 1994-ben tették meg.) 
Ezúttal a csoport legfiatalabb tagja 
9, a legidősebb, „Kardos néni”, 70 
évesen járta be gyalogosan a 160 
kilométeres távot. Küldetésüket sze-
rencsésen teljesítették! Július 5-én 
jó egészségben (autókkal) tért vissza 
Kőszegre a 43 éves átlagéletkorú 
zarándokcsoport.

TáF.
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Nikola Šubić Zrinski u tvrđavi Nikole Jurišiča 

1.) Sikerült a nyelvvizsga!
Az iskola 8. a osztályából egy 13 fős csoport ké-
szült a tanév során intenzíven alap- ill. 
középfokú nyelvvizsgára. Többségük a 
hagyományos Rigó utcai ORIGÓ típusú 
vizsgát választotta egy tanuló a TELC 
nyelvvizsgát.
Március és április hónapban 10 tanuló 
indult vizsgázni, s az első próbálkozás 
mindegyiküknél sikeres volt; 4 közülük 
alap, 6 pedig középfokon(!) felelt meg. 
További 2 tanuló júniusra jelentkezett 
be alapfokra, s a korábban 4 alapfokon 
megfelelt közül 3 tanuló középfokon is 
vizsgát tett. A hivatalos eredmények még 
nem állnak rendelkezésre, de a nem hi-
vatalos visszajelzések alapján ők is si-
keresen szerepeltek. Felkészítő tanáruk: 
Cser Márta
ALAPFOKON „C” típusú vizsgát tett: Gyuk 
Tünde, Lamp Dóra, Nagy Liliána és Tánczos 
Dorina. KÖZÉPFOKON „A” (szóbeli) vizsgát 
tett: Ecker András, Keresztes Viktória, Kő-
vári Ágnes, Kondics Petra, Papp Szandra és 
Vámos Evelin. 
A júniusi vizsgák: Bartalos Donát, Révész 
Roland alapfokú „C” típusú, Lamp Dóra, Nagy 
Liliána,Tánczos Dorina középfokú „A” típusú. 

A nyelvvizsgázók könyvjutalomban részesültek, 
és egy ausztriai kiránduláson vehettek részt.

2.) Különdíj „A német nyelv és kultúra ápo-
lásáért”
A Kőszeg Városi Német Kisebbségi Önkormány-
zat az általa alapított különdíjat (oklevél és 
10000 Ft értékű könyvutalvány) e tanév végén 
adományozta oda először. Idén Kondics Petra 8. 
a osztályos tanuló nyerte el, aki 8 éven keresztül 
eredményesen vett részt (megyei-, regionális és 
országos) német nemzetiségi vers- és próza-

mondó versenyen. Többször 1. helyezést ért el, 
tavaly országos 9. helyezett lett. Emellett tagja 

a német nemzetiségi hagyományápoló 
énekkarnak és nem utolsó sorban sikeres 
nyelvvizsgázó. (A csoportképen az első 
sorban, jobbszélen.)  
 
3.) Német táborok
Több tanuló nyáron is folytatja a német 
nyelvvel való intenzív foglalkozást, ket-
ten (Kővári Ágnes és Keresztes Viktória) 
németországi jutalomtáborban vehetnek 
részt. Kilenc 5. 6. osztályos tanuló pedig 
a megyei német nemzetiségi olvasótá-
borban tölt el egy hetet nyelvtanulással, 
a nyelv sokoldalú részben anyanyelvi kör-
nyezetben történő gyakorlásával.
    

Röviden németül: 13 Schüler Innen der 8./A 
Klasse haben sich im Laufe des Jahres sehr in-
tensiv auf die Sprachprüfung vorbereitet. 10 von 
ihnen haben bereits im März und im April die 
Prüfung mit Erfolg abgelegt. 
Der von der Deutschen Minderheiten-Selbstver-
waltung Kőszeg gegründete Sonderpreis wurde 
in diesem Schuljahr das erste Mal verliehen. Die 
glückliche Preisträgerin ist Petra Kondics 8/A.

A nyelvi nevelés eredményei a Béri Balog Iskolában

A nyelvvizsgát tett nyolcadikosok

Operu Ivana Zajca: Nikola Šubić Zrinski s 
velikim uspjehom su predstavili na pozor-
nicu u Kisegu  u  tvrđavi Nikole Jurišiča  
28-og lipnja / junija  u 20:30. Organiza-
tori HKD iz Austrije i Kiseška hrvatska 
manjinska samuprava sa samoupravom 
grada Kisega su zajedno pripremili jedan 
fantastičan događaj za sve zainteresirane 
širom Gradišća.
O Ivanu Zajcu (1832-1914) moremo znati da 
je bio dirigent i skladatelj. Od 1862-1870 živi u 
Beču kade uspješno prikazuju njegove operete. 
Najznačajnije svoje umjetničko djelo već doma u 
Zagrebu komponira, kao direktor Narodnog ka-
zališta i voditelj glazbene kulture ovoga grada. 
Praizvedbu svoje opere „Nikola Šubić Zrinski“ 
sam je dirigirao 1876-oga ljeta . 
Glavna uloga „Nikola Šubić Zrinski” ne postoji 
kao povijesna osoba. Postoji samo grof Nikola 
Zrinski (Zrin 1508 – Siget 1566) ili sa nadim-
kom Sigetski. Državnik i vojskovođa je bio, je-
dan od najslavnijih velikanov mađarske i hrvat-
ske povijesti. Od svoje mladosti uspješno se bori 
protiv Turkov. 1566-oga ljeta I.Sulejman gane/
krene  se s više od 100 000 vojnikov  na šesti 
vojni pohod s ciljem da osvoji Beč a potom cije-
lu Europu. Tako dojde do grada Sigeta da sredi 

„stare račune” sa sigetskim kapetanom Nikolom 
Zrinskijem. „Šaka” bojnikov (2500 ljudi, sveće-
ga Hrvati) brani Siget, ali kroz cijeli misec su dr-
žali/zaustavili  pod tvrđavom tursku vojsku, koja 
je uzvrijeme isto imala velike gubitke. Nečekano 
umro je i I.Sulejman, tako da ni mogao doživiti 
niti  herojno izbijanje, niti smrt Nikole Zrinskog, 
niti napad Beča. Zrinskovo junačko djelo izazva-
lo je divljenje čitave tadašnje Europe.
Događalji opere igraju se u spomenutoj povije-
snoj dobi. Tvrđava Nikole Jurišića u Kisegu daje i 
povijesan okvir za ove  događalje. Medjunarodni 
team ove priredbe, medjunarodni umjetnici (iz 
Hrvatske,iz Austrije i Madjarske) su zadovoljstvom 
uključili svoju predstavu u „Kiseške ljetne igre”. 
Poslije Šoprona, Željezna i Šuševa i u Kisegu smo 
mogli uživati na hrvatskom jeziku muzičku velika-
nost Ivana Zajca. Da smo na neke trenutke dirnuti 
bili do duše, tomu hvala režiseru /Altorjay Tama-
šu i svim sudionicima ove predstave: Alen Ruško 
/Zagreb/, Tas Ildikó /Budapest/, Altorjay Kinga /
Sopron/, Altorjay Tamás /Szeged/, Börcsök Bálint 
/Budimpešta/, Neven Valent /Zagreb/ i dirigent: 
Prof.Vlado Kranjčević /Zagreb/ zajedno sa orke-
strom i muškim horom u kvalitativnoj interpretaciji 
su nam emitirali glazbenu tragediju Ivana Zajca.
Ov muzičko-kulturni susret je skupa doprimio ne 

samo ljubitelje glazbe nego i hrvatske duše i srca 
da zajedno slavu  svoje povijesne i muzičke veli-
kanosti. Hvala ddr. Stanki Horvatu potpredsjedni-
ku HKD u Gradišću i Šandoru Petkoviću predsjed-
niku Hrvatske manjinske samouprave u Kisegu i 
svim pomagačima za ovu nezaboravljivu večer.

(Ivan Zajc (1832-1914) horvát zeneszerző Zrí-
nyi Miklós című operaeposzát adták elő hor-
vát nyelven 2008. június 28-án a Várszínház 
színpadán!)
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HIRDETMÉNY

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott 78/2008. (III. 27.) sz. határozata értelmében, valamint az 
1/2007. (II.2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező verse-
nyeztetési szabályzata alapján nyilvános pályáztatási eljárást hirdet 
az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, 527 
m2 területű, irodaház megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételek-
nek megfelel és az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi a 
következő szempontok alapján:

=A vételár megfizetésének időpontja.

Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított ára

Település Hrsz. Megnevezés
Terület 

nagysága 
m2

Vételár (Ft)

Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 32.399.000,- Ft

Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2008. augusztus 4. 9.00 óra

További információ az alábbi címen és időben kérhető:
• Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üze-

meltetési Osztály (Németh Ildikó) Kőszeg, Jurisics tér 8. Telefon: 
+3694/562-517, +3694/562-529, Fax.: +3694/562-535

 Hétfő, szerda: 8-12 és 13-15.30 óra között, péntek: 8-12 óra 
között.

• Kőszeg Város honlapja (www.koszeg.hu)
• Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a Kőszeg város belterületén található, ún. Kiss János lakótelep 
V. ütem területén lévő kb. 4,7 ha összterületű ingatlancsoport érté-
kesítésére kereskedelmi és lakóingatlan fejlesztések megvalósítása, 
és a fejlesztés révén új önkormányzati bérlakások létrehozása céljá-
ból. Az ingatlancsoport megállapított legalacsonyabb vételára bruttó 
240.000.000,- Ft.

A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele a pályázati dokumentáció 
megvásárlása. Ajánlattételi határidő: 2008. 08. 07. 11 óra. 

A pályázati dokumentáció ára bruttó 240.000,- Ft. Az ajánlati do-
kumentációt az ajánlattevő az ajánlati felhívás napjától a beadás 
napjáig 8-11 óra között vásárolhatja meg, munkanapokon. A do-
kumentáció átvételének helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
További információ: Ujvári Csaba ügyintéző, tel.: 94/562-527, 
fax: 94/562-535, e-mail: ujvari@koszeg.hu

Bencések találkoztak
Hatvan éve végzett, utolsó bencés osztály tartotta meg érettségi talál-
kozóját június 21-én. „Nekem a szívem közepe Kőszeg”- mondta Szabó 
László, öregdiák, mielőtt a csengetésre beléptek a gimnázium épületébe. 

Az iskola mai életéről Móricz Imre tájékoztatta a családtagokkal érkező, 
korosodó férfiakat. 1940-ben 89 gyermek kezdte az első osztályt, 22-en 
érettségiztek le, közülük öten lettek missziós papok.  Tizenegy társukra és 
tanáraikra babérkoszorúval és virággal emlékeztek meg a temetőben. A 
jubileumi találkozóra többen csak lélekben tudtak eljönni.
„Kedves városom Kőszeg! Mindnyájatokra szeretettel gondolok. Köszönt-
sétek nevemben is az iskolát, a bencés templomot, a hegyeket!” – mondta 
az öregdiákoknak telefonon az egyetlen élő tanáruk, Zénó atya.
A képen: Kirchknopf Mihály, Schwarz János, Gréger Árpád, Fodor Ti-
vadar, Szabó László.
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50 év, 50 kívánság

A Jubileumi 50. tanévét zárta a dr. Nagy Lász-
ló Gyógypedagógiai Intézmény. Az iskolában 
1957-ben kezdődött meg az oktató-nevelő 
munka. Kezdetben csak értelmileg sérült, álla-
milag nevelt gyermekeket oktattak, majd a 60-
as évek végén kezdődött meg a Beszédjavító 
Iskola folyamatos fejlesztése. 1991-ben kezdte 
meg működését a Speciális Szakiskola. Napja-
inkban több mint 450 sajátos nevelési igényű 
gyermekről gondoskodnak az intézményben.
A tanévzáró ünnepély délelőttjén megkoszorúz-
ták az iskola létrehozásában kiemelkedő érdeme-
ket szerző névadó, dr. Nagy László sírját a kőszegi 
temetőben. Az iskola aulájában található emlék-

táblánál is koszorút helyeztek el az 
intézmény, a város és a megye ve-
zetői is valamint a Hunyadi Mátyás 
Baráti Kör képviselői.
A jubileumi tanévzáró ünnepélyen 
a tanulók ünnepi műsort adtak elő. 
Majthényi László, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke miniszteri dicsé-
rő oklevelet, és a Vas Megyei Köz-
gyűlés Elismerő Oklevelét adta át az 
iskola kollektívájának. Rába István 
igazgató úr dr. Nagy László-díjat adott át a kollé-
gák szavazatai alapján kitüntetett dolgozóknak.
Kedves „színfoltja” volt az ünnepségnek, mikor 

Mátyás király és a cőgerek

A volt kőszegi cőgerek Hunyadi Mátyás Baráti 
Köre június 14-én tartotta hagyományos talál-
kozóját. Délelőtt a Dr. Nagy László Gyógype-
dagógiai Intézmény parkjában az emlékműnél 
Somogyváry Géza, volt növendék emlékezett 
meg az intézmény szellemiségéről, arról, hogy 
mit vittek magukkal az életük során, és mi az 
amire máig is büszkén emlékeznek? Délután 
a Kőszegi Baráti Kör együttműködésével a Hu-
nyadi Mátyás szobornál folytatódott az ünneplés. 
Ebben az évben Hunyadi Mátyás megkoroná-
zásának 550. évfordulója adta a megemlékezés 
különlegességét. A szónokok közül Böjthe Tamás 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Főtitkára 
köszöntőjében utalt arra, hogy a szobor 1935. és 
1945. között a magyar történelem dicső alakjáról 

elnevezett egykori katonaiskola főépülete előtt 
állt. Az akkori avatóbeszédben elhangzott, hogy 

az intézet mindenkori növendékei kapták a ma-
gyar államtól ajándékba. Ezt a kötelezettséget a 
Hunyadi Mátyás Baráti Kör tagjai viszik tovább, 

és ennek emlékét őrzi a 2005-ben 
a szobor talapzatára elhelyezett em-
léktábla is. „A háborús események 
pusztításai elöl viszont Kőszeg város 
mentette meg, így méltán díszíti 
egyik főutcáját jó ötven esztendeje.” 
Szilágyi Imre a Kőszegi Baráti Kör 
Elnöke köszöntőjében arra kereste a 
választ, hogy mi az, ami máig ható 
tanulsága szinte minden történelmi 
időszaknak? Mi az, ami Mátyás ko-
rában is értéket jelentett, mi az, amit 
a cőgerek vittek magukkal az eltelt 
évtizedekben, és mi az, amit nekünk 
kőszegi polgárként át kell adni a 

következő nemzedéknek? „Olyan emberi értékek, 
melyek átívelnek uralkodókon és kormányokon… 
Olyanok, mint a becsület, a szeretet, a tisztelet és 
az alázat.” Ezt követően a kőszegi Tücsökzenekar 
(műv. vez.: Scheer Bernadett) adott ízelítőt a re-
neszánsz muzsikából. Az ünnepi megemlékezést 
Németh Sándor volt növendék tartotta. Beszédé-
ben Mátyás királyról és koráról adott átfogó képet. 
A megemlékezést a Horváth Márta vezette Be-Jó 
Történelmi Táncegyüttes reneszánsz muzsikára 
komponált előadása tette emlékezetessé. Ezt kö-
vetően a résztvevők elhelyezték a megemlékezés 
virágait a szobor talapzatánál. A szózat hangjai 
előtt Básty Béla alpolgármester szólt az ünnep-
ség résztvevőihez. Beszédében kiemelte, hogy a 
képviselő-testület a Mátyás-szobor kérdésében 
tudomásul vette a kőszegiek kérését és azt kérte 
a katonai alreáliskola volt növendékeitől, hogy ezt 
úgy értékeljék, hogy az önkormányzat ebben a 
döntésben megerősítette, hogy a város és a volt 
növendékek Kőszeg város részeként élnek tovább 
és a város lakosságának egészére nézve tesznek 
tanúságot a hazaszeretetről és a közösség embert 
formáló erejéről.

KéV

50 szélnek eresztett léggömb repült a négy égtáj 
felé a gyerekek kívánságaival.

B.I.
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 A történelmi környezetet keresték

Építészeti nívódíj 

Lepusztult romhalmaz, nem műemléki épület 
történelmi környezetbe illő felújítása miatt kapott 
építészeti nívódíjat a Taverna Flórián Étterem a 
Helyi Építészeti Örökség 2008. pályázaton. Júni-
us 13-án (pénteken) vehette át az országosan is 
rangos elismerést Sybille Stewart és Szabó Tibor, 
mint építtető, és a tulajdonosok álmainak építé-
szeti megvalósítója Szima Andrea, építészmér-
nök. Vágfalvi Gábor (┼), mint kivitelező már nem 
vehetett részt a díjátadó ünnepségen.

Az épület a várat körülvevő vizesárok Zwinger 
melletti külső falára épült. A falmaradványokat az 
építés során megtalálták, és megvédték. Kiásták 
az egykor betemetett kutat, abból öntözik a vár-
árokra néző kert növényeit. Az építés előtt fél évig 
tartott a 1997. őszén kezdődő romeltakarítás, 
amikor 650 m3 hulladékot, törmeléket szállítottak 
el. A válaszfalak lebontása után vált egyértelmű-
vé az épület történelmi értéke. A várkör felöl kicsi, 
lapos az épület, ugyanakkor, a várárok irányába 
„hatalmas” a tér. Az egységes terület kialakítása 
érdekében mélyítették az alsó szintet, az alapokat 

megerősítették, leszigetelték, új falakat is felhúz-
tak. A munkálatok során példamutató volt az 
együttműködés a műemlék felügyelettel.
– Európa több országában kerestünk olyan 
történelmi múlttal rendelkező épületet, ami 
mindenben az eredeti, és egyedi a környezete. 
Kőszeg megőrizte történelmi arculatát, és itt – a 

Zwinger, várárok, a Szent Flórián, és Jézus Szíve 
templom mellett – megtaláltuk álmaink épüle-
tét, amit 2,5 év alatt újítottunk fel  – mondta 
Sybille Stewart, aki művészeti előtanulmányok 
után, restaurálással is foglalkozott Németor-
szágban. Így a Taverna Flórián Étterem belső 
építészeként is közreműködött, keze nyomát 
őrzik a miliőbe illő díszítő festések.
– A választásnál fontos szempont volt, hogy a 
későbbi – környéken lezajló építkezések – ne 
„rombolják le” a környezet értékét. Kőszeg bel-
városában ez garantált – mondta Szabó Tibor,  
aki építőmérnökként is részt vett az értékterem-
tő épület felújításában.

Mindketten egybehangzóan állították, hogy la-
kóházat akartak építeni. A bontás után, a terek 
egybenyitásával vált egyértelművé, hogy a ház 
lakótérnek nagy, és fontos, hogy mások is lát-
hassák. Ezt követően ke-
rült a tervekbe a modern 
konyhatechnika, a ven-
dégorientált környezet, 
és mindent megtartottak 
az épület múltjából. Mú-
zeumként is működhetne, 
ezért látogató-vendég-
ként fogadják a Taverna 
Flóriánba érkezőt, aki 
egy pohár bor mellett is 
élvezheti a környezet ér-
tékét, megkóstolhat 28-
féle magyar bort, köztük 
a kőszegi gazdák fajtáit. A 

A tervező

– Felejthetetlen élmény az építész életé-
ben a nívódíj átvétele. Értékes az elismerés 
azért is, mert egy 11 főből álló szakmai gré-
miumtól (vezető testület /a szerk./) kaptuk 
– mondta a díjátadó ünnepség után Szima 
Andrea, akinek egykori iskolájának, a Deb-
receni Egyetemnek a dékánja is gratulált. 
A kőszegi – ezen túl nívódíjas – építésznő 
vette át Németh István első papírra vetí-
tett rajzait, és megtervezte a tulajdonosok 
építészeti álmait. Minderről, mint „kiváló 
együttműködés”-ről beszélt Sybille Stewart 
és Szabó Tibor.
– Egyedi volt a feladat – mondta a ter-
vező –, mert az utca felöl egyszintes az 
épület, a várárok oldalán pedig két szin-
ten, három elkülönített épület állt. Egyedi-
ek voltak az igények, meg kellett felelni a 
műemléki előírásoknak, és környezetbe illő 
épületfelújítás volt az elvárás. A történel-
mi emlékek, a boltívek sokasága előtérbe 
kerültek, illeszteni kellett a modern techni-
kát az évszázadokkal korábbi környezetbe. 
Egyedi a lépcsőház, és az épület kertkap-
csolata is.
Szima Andrea építészmérnök, a belvárosi 
épületek felújításának aktív részese. Meg-
tervezte az Arany Strucc Szálló homlokza-
tát, terveivel újjá varázsolták a Rákóczi 11. 
épületét (kerékpárbolt), az Erika Butikot, a 
Bread & Butter épületét, és most készíti 
a Fő tér 2. ház homlokzatának felújítási 
terveit.

kőszegi vagy a turista ugyanazt a sört ihatja, amit 
a miniszterelnökök ittak. Éhségét csillapíthatja – 
a szokásos éttermi árakon – csirke, sertés, vagy 
pulyka húsból készült ételekkel is, vagy olasz 
nemzeti eledelnek számító tészták közül választ-
hat. Ugyanakkor megtalálja itt a vendég a kü-
lönleges ételspecialitások széles választékát. Az 
ételek mindig friss alapanyagokból készülnek.

Kámán Z.
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Műemlékek revíziója Kőszegen
A kőszegi belváros sok lakóját, tulajdonosát 
kereste fel az utóbbi hónapokban a város 
műemléki felügyelője, Ivicsics Péter 
építészmérnök. 2007 végén kezdődött meg 
a kőszegi műemlékek revíziója, hatósági 
ellenőrzése. Ennek célja 
a műemlékek általános 
állapotának szemrevételezés 
útján történő vizsgálata mind 
műemléki-műszaki, mind 
hatósági-jogi szempontból. 
A helyszíni szemlére postai 
úton történő, előzetes ki-
értesítés alapján kerül sor 
pontos időbeosztás szerint.  
Természetesen telefonon 
új szemleidőpontot is meg 
lehet beszélni. A bejárás al-
kalmával a védett épületet 
„tetőtől-talpig”, pincétől a 
padlásig megnézik és fény-
képen, írásban és alaprajzon 
rögzítik a látottakat. Elsősorban a műszaki hi-
bákra kíváncsiak, amelyek kijavítása a műemlék 
megőrzésének elemi feltétele. Sor kerül az álta-
lános műemléki jellemzők és értékelemek leírá-
sára, valamint a különös műértékek felsorolására 
(pl.: vakolat-architektúra, boltozatok, falfestések, 
stukkódíszek, kályhák, rácsok, ablakok, ajtók, ka-
puk, burkolatok, stb.), amelyek együttesen képe-
zik a műemlékek védelmének fő feladatát.
Fontos, hogy az utóbbi 10 évben történt be-
avatkozásokról megfelelően tájékozódjanak. 

Megkérdezik a tulajdonosokat a felújításokkal 
kapcsolatos jövőbeni terveikről is, és eligazítást 
kapnak ebbéli szándékaik megvalósításában. A 
szemlékről házanként emlékeztető készül, ame-
lyet az érintettek megkapnak.

Eddigi tapasztalataik szerint a műemlékek kis 
számban voltak kielégítő állapotban (csak az 
utóbbi 5–10 évben felújítottak). Általában a 
jogszabályok pontos ismerete hiányában történt 
kisebb-nagyobb mértékű, engedély nélküli épí-
tési-felújítási munka (lakásfelújítás, ablakcsere, 
garázs-tároló építése, stb.) hatósági-jogi ren-
dezésére a szemlén felhívják a figyelmet, illetve 
később a fennmaradási engedély benyújtására 
kötelező eljárást megindítják. Ilyen esetekben a 
jogszabályban előírt büntető szankció, bírság ki-

vetésére – a körülmények mérlegelésével – ke-
rül sor. A műemlékek legszükségesebb állagvé-
delmére (tető és szerkezet) a szemlén felhívják 
a tulajdonosok figyelmét, a későbbi kötelezés 
kilátásba helyezésével.
A jövőbeni munkák átbeszélése mindig a mű-
emléképület jó állapotba kerülése érdekében 
történik, így az időszerű munkák tervezhetővé 
válnak; arra mind a tulajdonos, mind a hatóság 
felkészülhet megfelelő együttműködéssel – füg-
getlenül az épület védettségétől.
A telekkönyvi ellenőrzések nyomán pontosítják 
a műemlékjegyzéket; pótoltatják a hiányzó mű-
emléki bejegyzést és kijavíttatják a közterületi 
megnevezés, valamint a hivatalos helyszínrajz 
hibáit is. E munka nyomán a műemléktáblák 
felújítására is javaslatot tesznek.
A vizsgálat után alkalom nyílik új műemléki vé-
désekre történő javaslatra is a műemléki terüle-
ten álló, értékes épületek esetében.
A szemlét megelőzően elvégzett, korábbi mun-
kák rögzítése mellett a jövőbeni tervek közlése 
fontos információ a műemlékes felügyeleti mun-
kához. Ezen kívül a napi és a távlati elképzelések 
megbeszélése, a műemléki elvárások közlése – 
esetleg külső, anyagi segítség lehetőségének 
ismertetése – segítség a tulajdonosoknak.
Vélhetően a műemlékváros örökségi értékeinek 
eredményes megőrzése érdekében tett közös 
munka kölcsönös elégedettséggel töltheti el 
nemcsak a közvetlen résztvevőket, hanem a vá-
rost szerető látogatókat is, hisz főleg az idegen-
forgalmából élhet meg a város.
(Kérdéseit, kéréseit, véleményét elmondhatja az 
alábbi elérhetőségeken: Ivicsics Péter műemléki 
felügyelő (30/274-0776, peter.ivicsics@koh.hu)

K.J.

Életveszélyes
Statikus véleménye szerint életveszélyes a Vá-
rosház 5. szám épület erkélye. A Fő térre nyúló, 
klasszikusan szép, értékes saroképület homlok-
zata romokban áll. 
Elképzelések, tervek születtek a felújításra, de 
évek óta a bíróság asztalán áll a kérdés. Öt éve 
az önkormányzatnak még közel 50 % volt a 
tulajdoni hányada, ezért elkészítette a homlok-
zat felújítási terveket. A tulajdonosokkal viszont 
nem jutottak egyezségre. Ezért és a késedelmes 
hiánypótlás miatt az építési hatóság elutasítot-
ta a tervet. Kovács István városgondnok szerint 
a vita egyik tárgyát képezte, hogy a bérlőnek 
vagy a tulajdonostársnak van-e joga a földszin-
ten lévő két üzlethelyiség megvásárlására. A 
jogászok véleménye alapján 2006-ban a város 
a bérlőnek adta el az ingatlanrészt, így az ön-
kormányzat tulajdoni hányada 12 %-ra csök-
kent. Az új tulajdonos, Giczy József vállalta az 
alsó szint homlokzati felújítását.

– Építési tervet készítettem, amit a műemlék-
védelem is jóváhagyott. Véleményem szerint 

a jogi tortúra oda vezethető vissza, hogy nem 
mondtam le az elővásárlási jogomról B. Andrea 
javára, és megvásároltam az üzlethelyiségeket. 
A felújítást engedélyező kőszegi bírósági ítéletet 
pedig meg lehetett fellebbezni, csakhogy ezzel 
akadályoznak a város egyik legszebb épületének 
a felújításában – mondta Giczy József.
„A ház amúgy is kényes statikája az elmúlt évti-
zedek felelőtlen kontár beavatkozásai során még 
veszélyesebb állapotba került” – írja levelében 
B. Andrea, aki a felső szinten lévő lakás tulajdo-
nosa.  Tény és való, hogy a válaszfalak elbontása 
után derült ki, hogy az egyik fal omladozik, ezért 
azt statikus javaslatára aládúcolták. A jogi vita 
miatt az építés nem folytatható. 
„A vita nem a felújítás körülményeiről, hanem 
egy átépítés feltételeiről szól” – indokolta a fel-
lebbezést B. Andrea.
Az épületfelújítás várható időpontjáról jóslatok-
ba nem bocsátkozunk, a bonyolult jogi vitákat 
sem részletezzük. Az épület helyzetéről olvasói 
kérésre adtunk tájékoztatást.

KZ
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Berecz András Kőszegen
„Életem különféle vargabetűi, hajtű-
kanyarszerű fordulatai után, melyek 
során rakodó segédmunkás, erdő-
művelő, útkarbantartó is voltam, 
hajszolt embertársaim örömét ke-
resgélő énekes, mesemondó lettem. 
Tanítottam magyar népzenét… 
mesét mondtam tolmácsok segítsé-
gével kanadai, észt, francia, holland 
közönségnek is” –  vallja magáról a 
művész, aki legutóbb júniusban járt 
a vár színpadán.

IR
ÁN
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Program-
ajánló 

Július 11-12-13. és 17-18-19-20.  A Kőszegi Várszínház bemuta-
tója: Királyi Kaland címmel. (Az előadások 20.30-kor kezdődnek.)
Július 15.    University of East Chorale  Kórushangversenye.
Július 16.    A Sebő együttes koncertje Bognár Szilviával.
Július 18.    19.00 órakor az Akkordeon Harmonists Oberlausitz
   harmonika együttes ingyenes koncertje a Jurisics téren.
Július 22.  SÖR – Shakespeare összes.
Július 26-27.    Örkény István: Tóték. A Beregszászi Színház és a 
  Gyulai Várszínház vendégelőadása.
Július 29.   Kincses Veronika és Teleki Miklós koncertje az
  Evangélikus Templomban.
Július 31.   Dumaszínház.
Augusztus 1-2.  Bál a Savoyban (revüoperett).
Augusztus 5.   Kaleidoszkóp.  Hűvösvölgyi Ildikó ingyenes irodalmi
  estje a Kőszegi Polgári Kaszinó támogatásával.
  A Kőszegi Beteg Gyermekekért-Myrtill Alapítvány
  javára.
Augusztus 6.   Ridegh S.: Indul a bakterház. A Soproni Petőfi 
  Színház és a Turay Ida Színház előadása.
Augusztus 8-9-10. Utca-zene Fesztivál a Fő téren.

FÉLHOLD TELIHOLD – Az Ostromnapok válogatott rendezvényei
Augusztus 1. Katonai toborzás a várárokban, táborépítés; kö-
  zépkori piac. 
  11.00-kor Magyar hősök arcképcsarnoka. 
  Kiállítás megnyitó a várban.
  Szablyakiállítás a Zwingerben 17.00-kor, és zenei
  programok a Fő téren.
Augusztus 2. 08.00 órától jelmezes felvonulás, a kőszegi védők
  avatása. Fúvós térzene 12.00-tól, kapuőrség a
  Hősök kapujánál 12.00-tól, fegyverbemutató, 
  alaki gyakorlatok a Károly Róbert téren 15.00-tól.
  18.00 órától várostrom.
Augusztus 3. Gyermekprogramok, lovas íjász bemutató a vár-
  árokban 10.00-tól, 17.00 órától a Soltis Színház
  előadása, utána Reneszánsz zenei est a Fő téren.
Augusztus 8-10. Utca-zene Fesztivál a Fő téren.
Augusztus 9. Sárvár – Kőszeg Ostrommaraton futóverseny.

Kiegészítő programok:
Június 21. – augusztus 23. Toronyzene a Hősök kapujából minden
   szombaton 11 órakor.
Június 23. – augusztus 17. Kis esti zene  a Fő téren.
Július 26. Hétforrás Piknik.
Július 26.    II. Tücsöktábor záróhangversenye a Fő téren. 
Augusztus 9-10.  35 éves a Kőszegi Sporthorgász Egyesület: 9-én
   halismereti tanösvény átadása, horgász- és főző-
  verseny a Csónakázó tónál.
Augusztus 15. A Nagybányai Nagy Zoltán festőklub kiállítása a
  Hotel Írottkőben.
Augusztus 15-16. Síugró Országos Bajnokság a Kenyérhegyi Sáncon.
Augusztus 16.  Roma nap a Bagi vendéglő előtt.
Augusztus 19. Történelmi Tűzoltó Utcabál a Fő téren.     

Könyvtári hírek
      
A 2007–2008. tanévben szeptembertől májusig minden hónapban meg-
kapták a város általános iskolái a könyvtár havonta megújuló Unaloműző 
című rejtvénylapját, amely azután az iskolai könyvtárosok és a tanítók 
segítségével jutott el az érdeklődő alsó tagozatos tanulókhoz. A rejtvény-
fejtésbe bekapcsolódó gyerekek pontgyűjtő kártyájukba ragasztva gyűj-
tögették a színes korongokat az elért potszámuknak megfelelő értékben. 
A tanév végén minden tanuló, aki részt vett a versengésben (138 fő) el-
ismerő oklevelet kapott a könyvtártól. A legügyesebbek, akik a legtöbb 
pontot gyűjtötték, könyvjutalomban is részesültek. 1. Krancz Dá-
niel (Béri Balog, 3.a), 2. Marton Csaba (Árpád-házi, 4.b), 3. Takács 
Nóra (Béri Balog, 4.a), 4. Pádár Viktória (Béri Balog, 3.a), 5. Tóth 
Veronika (Béri Balog, 3.b), 6. Kocka Viktória (Bersek, 2.b), 7. Scheck 
Gergő (Béri Balog, 3.b), 8. Szamosi Martin (Bersek, 2.a), 9. Varga 
Kitti (Bersek, 2.b), 10. Nádor Erika (Béri Balog, 3.b). A Beszédjavító 
Általános Iskolában: 1. Ripszám László (2.a), 2. Horváth Dzsenifer 
(2.a), 3. Kelemen Dóra (2.b). Mindannyiukat dicséret illeti, az összekötő 
tanárok segítő munkájáért pedig köszönet jár!

A június havi alsós rejtvény (Összekeveredett címek) nyertese Szeglet 
József (Bersek, 2.b). A felső tagozatosoknak szóló (Szóláncok) című rejt-
vényt Tóth Blanka (Béri Balog, 6.a) oldotta meg hibátlanul. Jutalmukat 
a gyermekrészlegben vehetik át.

A Mátyás király tréfái című rejtvénylap, amelyet a könyvtár a Re-
neszánsz Éve alkalmából állított össze alsó tagozatosok számára, a 
gyermekrészlegben hozzáférhető. Megoldásához négy mesét kell elolvasni 
a címadó kötetből, s megválaszolni az azokhoz kapcsolódó 30 kérdést. 
Amellett, hogy hasznos nyári időtöltést, egyben nyerési esélyt is kínál a 
rejtvénylap, hiszen a legügyesebbek könyvvásárlási utalványt kapnak. A 
megfejtési határidő: szeptember 13. 

Közlemény: A májusi „Agyagidomítás” foglalkozás résztvevői az általuk 
készített tárgyakat, agyagfigurákat kiégetve átvehetik a gyermekrészleg-
ben annak nyári nyitvatartási idejében, vagyis keddtől péntekig 13.00 és 
17.00 óra között.
Rendezvény: 2008. július 30. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
lesz.
Akinek internet-hozzáférése van, ne mulassza el megtekinteni és megis-
merni a könyvtár folyamatosan megújuló honlapját:  
www.koszeg-konyvtar.hu                                                                                                                                            
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Erdélyi élmények
Volt aki első útjára készült, volt aki már emlékképekkel rendelkezett egy 
korábbi utazása kapcsán, volt aki hazament, volt aki útikönyvek vagy ép-
pen az internet illetve barátai segítségével készítette elő az erdélyi utazást 
a maga és ismerősei számára. A Kőszegi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 
támogatásával 40 fő indult Petkovits Sándor elnök szervezésében május 
6-án hajnalban a mintegy 2400–2500 km-es 
útra. Kakucs Adél Petra nővér az Árpád-házi 
Szent Margit Óvoda és Általános Iskola igaz-
gatónője, az első naptól a hazafelé vezető 
hatodik napig a házigazdák hely- és helyzetis-
meretével, meglévő és szerzett információival, 
tapintatos nyitottsággal, meggyőző szeretettel 
vezette a csoportot. A tőle kapott történelmi, 
vallási művészettörténeti összefüggéseket, 
Gidó Mária földrajz szakos tanárnő segítette 
két napig, csíkszeredai tartózkodásunk ideje 
alatt. A szervezők által biztosított kollégiumi 
és panziós férőhelyek „elfoglalása” a diáklét 
élményeit sejtette fel a résztvevőkben. 

Élményben pedig valóban volt részünk. Történelmi városok (Nagyvárad, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Csíkszereda, Brassó, Nagyszeben, 
Gyulafehérvár, Vajdahunyad) régi városközpontok rekonstrukciós, újjáépí-
tési kezdetének lehettünk szemtanúi. Székelyföld legféltettebb vagyona 
az a természeti kincs, amely megalapozta és megalapozhatja további 
jövőjét is: a fa, az erdő, a hegy és az ásványi anyagai. Természetjárókká,- 
élvezőkké váltunk a Parajdi sóbányában, a Gyilkos - tónál, a Békás szoros 
7 km-es gyalogos szakaszán és a Szent Anna tó nyugalmat árasztó part-
ján. Nagyjaink – I. László király, Hunyadi János, Mátyás király, Bolyai Farkas 

és Bolyai János, Petőfi, Bem, Tamási Áron, Dsida Jenő, Apáczai Csere János... 
–  emléke történelmi, irodalmi, pedagógiai és egyéb  művészeti vonatkozá-
saival rejtett ismeretek burkait törte fel egy-egy emlékhely kapcsán.  
Bennünk kavargó csodák: a körösfői templom, a világörökség részét képe-
ző prázsmári erődtemplom, Vajdahunyad vára korhű zenészeivel, a seges-
vári óratorony, a csiksomlyói mise és a  Mária-oltár… mind-mind belénk 
ivódó felejthetetlen élmény.
Erdélyben az érintetlenséget kerestük. A megnyílt európai határok azon-
ban ezt az érintetlenséget már ötvözik a nyugati világra jellemző építésze-
ti, kereskedelmi, monumentalitással. Vigyázni kell és lehet még az érintet-
lenre, hogy megmaradjon mindannyiunk építésére.                                                        

HFM 

A mezőőri járulék kivetési határozatáról
Sokakkal egyetemben a napokban a mezőőrségről szóló levelet 
kaptam a hivataltól. Magát a konkrét határozatot megkerestem és 
elolvastam a kőszegi honlapon, és rögtön több lényeges kérdés, és 
felvetés felmerült bennem!

A honlapon a rendelet melléklete miért nem szerepel? (Más 1. 
rendeletek melléklete szerepel.) Talán annyira titkos, hogy nem 
lehet közzé tenni? Számomra ebből tűnne ki pontosan mennyi 
földterületről is van szó pontosan.
Hány Mezőőr van alkalmazásban? Mert ha végig gondolom, 2. 
mennyi terület tartozik a város közigazgatási területéhez, és 
ebből most mennyi pénz fog befolyni, ca. 5–10 mezőőrt is lehet 
éves szinten fizetni, hisz a rendelet értelmében Csak erre lehet 
fordítani a befolyt összeget.
Látni fogok-e valaha mezőőrt a területem közelében? Lesz-e pl. 3. 
bejárási útvonala, amit valaha, valaki akár le is ellenőriz?
Ha a terület (pl. külterület) művelés alól kivonták, (lásd kisház 4. 
áll a helyén) akkor ugye nem kell a kivont művelés alóli területre 
is megfizetni?
Fenti példát folytatva, kommunális adót fizet már ott a tulajdonos. 5. 
Egy ingatlanra nem csak 1 adónemet lehet kiróni?
A nagy gyümölcsösökkel, szőlőkkel rendelkező gazdák, 6. 
társaságok is megkapják ezt a fizetési kötelezettséget? Mert 
a rendelet csak a halastavak, a védett természeti területek és 
értékek, valamint az erdők tulajdonosai és használói kivételével 
nem vet ki járulékot.

Természetesen folyamatosan, évente, fizetni fogom, hisz közös ér-
dek a területeink védelme, felügyelete, csak a rendeletalkotók, és a 
végrehajtó személyzet ehhez hasonló kérdéseket feltett-e magának, 
figyeli-e a más törvényekkel való összhangot? …..

Egy kőszegi mezőőr járulékot is befizető polgár

(Megkerestük az illetékest, következő számunkban visszatérünk a 
témára /a szerk./) 

FIESTA együttes a Club  
Flash-ben
Július 12-én szombaton éjszaka, éjfél után lép színpadra a  
FIESTA együttes  a CLUB FLASH-ben.
A népszerű latin dallamokat játszó együttes több aranylemezt adott ki, 
és mindennapi szereplő a televízió zenei műsoraiban. Most karnyúj-
tásnyi távolságból hallhatja mindenki Kőszegen az ismert dallamokat. 
Előtte és utána pedig retró-partit rendeznek fergeteges zenével.
2007 áprilisában az elkerülő út mellett (Alsó körút 18/B) nyílt meg a 
Club Flash, ahol folyamatosan változatos zenei programokat kínálnak 
minden korosztály számára. Fantasztikus bulit csaptak itt osztályta-
lálkozójukon az ötvenévesek, és ha valahol, akkor itt kell keresni az 
esküvőről elrabolt menyasszonyt. 
Júniustól működik a szabadtéri színpad.  Várják a bemutatkozni vágyó 
kőszegi és környékbeli zenei együtteseket. Jól sikerült június 28-án a 
SHANTI SKA TONES kőszegi fiatalokból álló együttes kétórás koncertje 
is. A megyében egyedi a CLUB FLASH tetőterasza, ami csurig volt az 
EB-mérkőzések idején. 
Július 26-án extra különlegességgel várják az érdeklődőket, mert 
egy meglepetés együttes érkezik a CLUB FLASH-be, amelyik sza-
badtéren ad majd koncertet. Figyelje a hirdetéseket, és nézze meg a 
www.clubflash.hu honlapot.
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 Labdarúgás

Bajnok a Kőszeg
Szezonzárás szépséghibával

Május 25-én Pornóapátiban eldőlt, hogy a Kőszegi SE matematika-
ilag megnyerte a megyei III. osztály nyugati csoportjának bajnokságát. 
Gencsapáti ellen közepes teljesítmény is elég volt. Acsádon a hazaiak 
nagyon akarták a győzelmet. Az akarás azonban az első félidő alapján 
kevésnek tűnt a nagyobb játékerőt képviselő KSE ellen. A második já-
tékrészben váratlan gólokkal fordítottak. Végül megérdemelten győztek a 
felpörögni nem tudó, feltűnően sok hibával játszó, „udvarias” vendégek el-
len. Hogy a statisztika ne végződjék csúful, a záró forduló 3:0-lal a KSE-é. 
Igaz a játékosoknak ezért nem kellett megizzadniuk, hisz a visszalépett 
Horvátzsidány elleni pontokat játék nélkül kapták a kék-sárgák.
Földesi János edző örült a bajnoki címnek, bár nyilatkozata közben érző-
dött, számára is szokatlan feladat volt a körzeti bajnokságra felkészíteni, 

motiválni a játékosokat: „Teljesítettük a kitűzött célt, a bajnokság meg-
nyerését. Köszönet a játékosoknak, hogy a nehéz helyzetben is kiáll-
tak a csapat mellett és vállalták a játékot a legalacsonyabb osztályban 
is. A körzetiben való indulás arra feltétlenül jó volt, hogy a tapasztalt 
mag mellett a fiatalok is rendszeres játéklehetőséget kaptak. Éltek is 
az eséllyel.”
Már az őszi kör után látható volt, ha a kőszegiek képesek kellőképpen 
koncentrálni, nehéz lesz megakadályozni őket a bajnoki cím megszerzé-
sében. A tavaszt három pont hátrányból kezdő csapat hamar saját kezébe 
vehette a sorsát. Az őszi bajnok Pornóapáti egy botrányos meccs pontjait 
elveszítette és Kőszegszerdahelyen egy váratlan vereségbe is beleszaladt. 
A 11. tavaszi fordulóig hibátlanul menetelt Földesi János gárdája. Egyet-
len gólját a csepregiektől 8:0-s vezetésnél kapta. A sorsolás ismeretében 
tudhattuk, hogy az igazi rangadók a hajrában jönnek. Mikor az ősszel 
3:0-ra legyőzött Söpte pontot rabolt Kőszegen, nyilvánvalóvá vált, hogy 
a bajnokság Pornóapátiban dől el. A bajnokság talán legtudatosabb, leg-
fegyelmezettebb játékával biztos 2:0-lal került Kőszegre a három pont és 
a bajnoki cím. Az érmeket a játékosok lapzártánk napján vehették át.

Tabella: 1. Kőszegi SE 30 / 26 / 1 / 3 / 117:19 / 79 pont
A bajnokcsapat tagjai: Kapusok: Molnár Krisztián, Kovács Csaba, 
Tamási József. Mezőnyjátékosok: Pónácz Balázs 3, Nagy István, Poór 
Ádám 5, Slankovits Oszkár 27, Kovács András 9, Szücs Richárd 1, 
Mészáros Ferenc 1, Neisz Gábor 5, Táncsics Péter 5, Hódosi János, 
Horváth Zsolt 1, Földesi János 13, Gugcsó Ákos 1, Szolyák Tibor 17, 
Dombi János 3, Karacs László 1, Varga Dávid 2, Kovács Szabolcs 12, 
Weltler Sándor 1, Rába István 1, Kovács Zsolt, Biegner Dávid, Toldi 
Sándor, Horváth Attila, Gaál Szabolcs. (A játékosok neve után góljaik 
száma.)

SPO
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Kőszegfalvi labdarúgás

A megyei másodosztályba feljutó csapat célként a biztos bennmaradást 
tűzte ki. Ennek megfelelően minden mérkőzésén nagy elszántsággal küz-

döttek a játékosok, csupán a góllövéssel akadtak gondok. Idősebb, rutinos 
játékosok alkották a védelmet. A 60 kapott gól ellenére is jól működő 
csapatrészből kiemelendő Dr. Görög példamutató lelkesedése és Pozsonyi 
bátor játéka, aki két góllal a támadások befejezéséből is részt vállalt. A 
téli szünetben a Kőszegi SE-hez távozó Gugcsó játékára a tavasszal is 
szükség lett volna. A KSE-be igazolt Szolyák is, tőle azonban a tehetsé-
ge alapján többet vártak, nyilatkozta Gyarmati Kálmán a csapat egyik 
vezetője. A bajnokság legjobb teljesítményét tartalékosan felállva, a Ják 
elleni, idegenbeli derbin, nyújtotta az együttes. A 12. helyen zártak, de a 
8. helyezettől mindössze 3 pont volt a lemaradásuk. A bajnokság első fe-
lében Polgár Tibor készítette fel a csapatot. Technikai okok miatt márciustól 
megbízottként Bokor Ervin váltotta az edzői poszton.
A magasabb osztályban indulás legfőbb hozadéka az ifjúsági csapat létre-
hozása volt. A fiatalok jó rajt után, a bajnokság végére visszaestek, ám az 
utánpótlás indítása már idén meghozta a gyümölcsét: Rábai, Talabér, Tóth 
Tamás és Horváth a „nagy” csapatba is beépült, sőt Horváth bombagóllal 
mutatkozott be.

Tabella: 12. Kőszegfalva 28 / 9 / 6 / 13 / 40:60 / 33 pont.
A csapat tagjai: Ajkai Péter, Balogh Attila, Bokor Ervin, Gosztom Csa-
ba, Dr. Görög István, Horváth Dániel, Kogler Gábor, Karacs László, 
Korényi Rudolf, Lausch Dániel, Markovics Attila, Pap Gábor, Polgár 
Tibor, Pozsonyi Tibor, Rába Tamás, Rábai Róbert, Reiner László, Szalay 
István, Talabér Norbert, Tóth Zoltán, Tóth Tamás. Az őszi szezonban 
Dobány Lajos, Gugcsó Ákos és Szolyák Tibor is a csapat játékosa volt.
Legjobb góllövők: Rába 6, Korényi 5, Lausch és Reiner 4-4 gól. A 
többi játékos 21 gólon osztozott.

Síugrók Ausztriában

Hinzenbachban (Ausztria) szerepeltek június idusán a Kőszegi SE 7-10 
éves síugrói. Nyolc kőszegi ugró állt a toronyba. Reymeyer Tamás a 8 éve-
sek között 5. lett 163,9 ponttal, két 14,5 m-es ugrással. Horváth Péter a 
10 évesek nagy létszámú, 39 fős mezőnyében végzett a 10. helyen, 192,2 
ponttal, 16,5 és 18 méteres ugrásokkal.

Eredmények: 7 évesek 9. Francsics Erik 10 m, 11. Hajszán Bálint 
10 m, 13. Molnár Flórián 5,5 m. 8 évesek: 5. Reymeyer Tamás 14,5 
m, 7. Molnár Patrik 12,5 m, 13. Molnár Kristóf 9 m. 10 évesek: 10. 
Horváth Péter 18, 39. Szilágyi Emil 8 m.
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 Asztalitenisz

Építkezés áttörés nélkül

Megalakulása óta fejlődik, építkezik a Kőszegi 
Asztalitenisz Klub. Terplán Zoltán játékos-edző 
és segítői ügyszeretetének köszönhetően gyara-
podik a szakosztály létszáma. Ennek következ-
tében a 2007–2008-as bajnokságba már két 
csapattal neveztek. A második csapat szerepel-
tetése lehetővé teszi a tudatosabb csapatépítést, 
és segíti a klub tagjainak rendszeres versenyez-
tetését. Bajnoki pontokban, helyezésben még 
nem jelentkezett ugyan a befektetett energia (a 
csapat egy ponttal szerzett többet, mint az előző 
kiírásban, s megismételte tavalyi 6. helyezését), 
de a jövő bíztató lehet. Az első csapat a tavaszi 
szezont 54%-os egyéni, és 61% páros mutató-
val zárta. A húzóemberek ezúttal is Ambrus Zol-
tán (79%) és Terplán Zoltán (78%) voltak, s a 
páros eredményt is meghatározta kettejük egy-
sége. Ebben a felállásban 2008-ban valameny-

nyi mérkőzésüket megnyerték, mind a bajnok-
ságban, mind a különböző tornákon. A második 
számú csapat céljait egyelőre a mérkőzések 
ritmusához való alkalmazkodás és a tapaszta-
latszerzés jelentették. Az együttes legjobbjai a 
tavasszal Ihász Tibor 50%-os és Kelemen Gábor 
43%-os egyéni mutatókkal voltak. Párosban a 
bajnokság második körében kevés siker jutott a 
kőszegieknek: a megnyerhető 18 meccsből csak 
négyen sikerült győzniük.

Tabella (hely/név/mérkőzés/győzelem/
döntetlen/vereség/arány/pont.
6. Kőszeg I. 18 / 7 / 9 / 175:149 / 16 
pont
9. Kőszeg II. 18 / 3 / 0 / 17 / 111:213 
/ 6 pont
A csapatok tagjai Kőszeg I.: Ambrus Zol-
tán, Terplán Zoltán, Karádi László, Jakabfi 
Sándor, Hani Vilmos, Sasvári Gábor és 
Markovics László. Kőszeg II. Ihász Tibor, Ke-
lemen Gábor, Draskovits Ottó, Szabó Gábor, 
Sághegyi Ramóna.

11 éves labdarúgók

Két nemzetközi tornán is megmérette magát a 
kőszegi labdarúgás 11 éven aluli korosztálya.
Ausztriában 11 nemzet 16 csapata vett részt. A 
kőszegiek az ausztriai gárdát 2:1-re legyőzték, a 
szlovák és a cseh csapat ellen 1:1-es döntetlen 
lett a vége. Gyengébb gólkülönbségük miatt a 
9-16. helyért folytathatták. A horvát csapat 1:1-
es meccs után tizenegyesekkel győzött. A mér-
kőzés végeredménye a litván együttes ellen is 
1:1 lett, de büntetőkkel a Kőszeg nyert. A végső 
helyezésért csak büntetőpárbajt rendeztek, de 
ebben ismét az ellenfél volt eredményesebb. A 
csapat edzője, Nagy József hangsúlyozta: „él-
ményt jelentett és rengeteg tanulsággal szolgált 
a labdarúgásban nálunk előrébb tartó országok 
csapataival mérkőzni”.
Szlovéniában négy ország, 20 csapata indult. 
Kevés sikerélmény jutott a kőszegieknek. Három 
vereséggel és egy döntetlennel nem jutottak to-
vább csoportjukból.
A szakosztály a labdarúgás jövőjének biztosítá-
sa érdekében, első ízben nyári tábort szervez. A 
gyerekeket augusztusban, két turnusban várják 
a Lóránt sporttelepre. (A táborok ideje augusz-
tus 11-15. és 18-22.)

 Kapás van

Sporthorgászok hírei

A jövőre is gondolva közel 40 mázsa halat te-
lepítettek a kőszegi Csónakázó tóba és még 
további 15–20 mázsát terveznek. A programok-
ban gazdag június első rendezvénye a Bersek is-
kola gyermeknapi horgászversenye volt, melyet 
a Kőszegi Sporthorgász Egyesület Kaltenecker 
Antal nevét viselő házi versenye követett. A név-
adáson kívül a horgászok hagyománytiszteletét 
tükrözi az is, hogy a versenybíróságban szerepet 
kapott az a Balogh Ferenc, aki már az egyesület 
1973-as alapításának is részese volt. Az ered-
ményhirdetést követő csülkös-babgulyás parti 
szakmai eszmecserére, a szervezeti élet teendői-
nek megbeszélésére is lehetőséget teremtett.

Eredmények: Fogott halak mennyisége 
összesen: 111,16 kg. Úszós készséggel 
1. Kovács Béla 4,26 kg, 2. Sulyok Jenő 
3,20 kg, 3. Fider Tamás 1,52 kg. Fenekező 
készséggel 1. Kelemen Péter 23,14 kg, 2. 
Terplán Zoltán 14,30 kg, 3. Vuk Branislav 
10,78 kg. A legnagyobb halat Sulyok Jenő 
fogta, súlya 3,20 kg.

Június 16-tól 21-ig gyermekeknek szerveztek 
horgásztábort. A szerteágazó program a felsze-
relések megismertetésétől, készségek összeállí-
tásán, halismerten át, a horgászetikát is felölel-
te. Éjszakai horgászat, Stájer-házi kirándulás és 
vaskeresztesi látogatás, játék, foci is hozzájárult 
a gyermekek élményeihez.
Az egyesület 35 éves fennállását kétnapos ren-
dezvénnyel kívánja megünnepelni. Augusztus 
9–10-én várják az érdeklődő kőszegieket illetve 
idelátogató turistákat.  

Testébresztő „Tour”-a

A Kaposvár melletti Deseda tónál kijelölt 5,8 
km-es pályán rendezték a Coca-Cola Testéb-
resztő Tour elnevezésű kerékpáros maratoni ver-
senyt, mely 10 óra folyamatos tekerésből plusz 
egy ráadás körből állt. A kőszegiek „Tekkerdmeg 
Team” fantázia nevű, Pillisz Szilárd, Hattyár 
Dániel, Fritz Olivér, Horváth Balázs összetételű 
négyese 44 kört, 255,2 km-t tett meg. Három 
körönként váltották egymást, különösen egy 
technikás erdei szakaszon hajtottak sikeresen. 
Kategóriájukban a Senior I-ben másodikak let-
tek, az abszolút versenyben a negyedik legjobb 
eredményt érték el.

Birkózó Nádasdy-kupa

A 7. Nádasdy-kupán 151 birkózó palánta lépett 
szőnyegre Sárváron. A kőszegiek öt éremmel 
tértek haza, melyből kettő a legfényesebb. Ered-
mények: Első helyezett Hámori Ádám (75 kg) és 
Németh Szilveszter (38 kg). Másodikak: Németh 
Olivér (75 kg), Francsics Erik (26 kg). Harmadik: 
Berzsenyi Miklós (63 kg).

-haniti

Partnerünk:
www.koszeg.hu

KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
– a hiteles havilap!



Ingyen biztosítjuk egységeinkben 
a pénzfelvételt, a közüzemi díjak utalását.

(áram-, gáz-, vízdíj....)

Amennyiben igényli díjmentesen 
bankkártyát is adunk, melyet ingyen 

használhat vásárláskor
bárhol, bármikor.

Bõvebb felvilágosításért keressék 
fel egységeinket, ahol munkatársaink 
tájékoztatják Önöket a részletekrõl! 

KEDVEZMÉNYES 
SZÁMLAVEZETÉS
NYUGDÍJASOKNAK

Már havi 220 Ft-ért vállaljuk 
számlája vezetését, melyre 

a nyugdíja érkezik!

Kérje ajánlatunkat, biz-
tosan elégedett lesz,
mert a végén nálunk
fizet legkevesebbet!
Nyitva tartás: Hétfô-Péntek 
8-17h, Szombat: 8-12h
Autószalon: Tel.: 94/512-771,
20/965-5480, 30/335-7204,
70/363-9468, Fax: 94/512-
772, E-mail: suzukisipos@t-
online.hu
A hirdetésben szereplô képek illusztráció jellegûek. Konkrét
ajánlatokért és további részle tekért kérjük, forduljon márka-
kereskedésünkhöz. A feltüntetett árak ajánlott fogyasztói
árak. A meghírdetett akcióink a készlet erejéig, vagy visszavonásig érvényesek. SPLASH: Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 5,0 l/100 km CO2 kibocsátás: 120 g/km   SWIFT: Üzem-
anyag-fogyasztás (kombinált): 5,8 l/100 km CO2 kibocsátás: 140 g/km   SX4 benzin: Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 6,8 l/100 km CO2 kibocsátás: 163 g/km   SX4 dízel: Üzemanyag-
fogyasztás (kombinált): 5,3 l/100 km CO2 kibocsátás: 139 g/km   SX4 Sedan: Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 6,8 l/100 km CO2 kibocsátás: 165 g/km   GRAND VITARA benzín:
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 8,7 l/100 km  CO2 kibocsátás: 210 g/km   GRAND VITARA dízel: Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 7,7 l/100 km  CO2 kibocsátás: 205 g/km

• Kapcsolható 4 kerék meghajtás • Létraváz  • Kipörgés-
gátló • Xenon fényszóró • Digitális klíma
700 000 Ft értékû „Kalandra fel” csomag
(Beépített navigációs és multimédiás rendszer, THULE teôbox, tetôtartó)

• Új forma • Tágas utastér • 515 L-es csomagtartó
• ESP • ABS EBD-vel • Bôr kormánykerék, szervo •
Könnyûfém felni • 8 légzsák • Automata klíma
Akciós vételár: 3 325 000 Ft-tól

SX4 Travel limitált modell • ABS EBD-vel • ESP • Szer-
vokormány • Könnyûfém felni • 8 légzsák • Elsô köd-
lámpa • Egyedi sport üléshuzat • MP3-as CD lejátszó
• Légkondicionáló • 16”-os könnyűfém felni • Sötétí-
tett hátsó szélvédô • MIO C720 navigációs rendszer

1.6L VVT 107 LE

1.5L 99 LE, 
1.6L VVT 107 LE, 
1.6L dízel 90 LE

1.6L VVT 106 LE,
2.0L 140 LE,
1.9L dízel 129 LE 

S E D A N

• Választható belsô kárpit • Kipörgésgátló • 8 lég-
zsák (utasoldali kikapcsolható) • Kormányról ve-
zérelhetô MP3-as CD-s rádió

Akciós ár:
3 ajtós 4 440 000 Ft-tól
5 ajtós 5 440 000 Ft-tól nagyon nagyon

• ABS EBD-vel • Multimédiás egység • Fedélzeti szá-
mítógép • Elektromos ablak • Elektromos fûthetô
tükör • Távvezérlôs központizár • Légzsákok

1.3L 92 LE, 
1.5L VVT 102 LE,
1.2L dízel 69 LE

Vidám formák, színes,
tágas belsô tér, gaz-
dag alapfelszereltség,
válsztható belsô kár-
pit, nagyszerû kilátás,
rendkívül alacsony fo-
gyasztás.

Amennyiben kedvezményét kezdô befi-
zetésként használja fel, további készpénz
befizetése nélkül vásárolhat új gépkocsit!
120 hónap futamidôt, felezett, illetve
egyedi hitelkonstrukciót is választhat. 

A Suzuki típusai kö-
zött mindenki megta-
lálja a kedvére valót.

plusz egy dimenzió

Válasszon közülük!
600 000 Ft kedvezménnyel! 1.0L 64 LE, 

1.2L 86 LE, 
1.3L dízel  74 LE


