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KŐSZEGFALVA
Történelmi esemény volt június 7-e és 
8-a, amikor méltó módon megünnepel-
ték a falu alapításának 300. évfordulóját, 
megemlékezve az elődökről. Gyarmati 
Kálmán szavai szerint elhivatott felada-
tuk, hogy a hősök, a kitelepítettek em-
lékműve mellett létrehozzák az alapítás 
emlékművét is. Gulner László könyvében 
foglaltak szerint az alapítás napja 1713. 
május 9., mert akkor leírták: „Minthogy 
újonnan svábok érkeztek…”. 
Söptei Imre – az ünnepség keretében 
megtartott konferencián – elmondta, 
hogy az 1713. január 10-én keletke-
zett dokumentum szerint per zajlott 
egy házépítő és a megrendelő között. 
Ez alapján korábban is érkezhettek 
svábok. Az előző évben a kőszegi vá-
rosi tanács levélben kérte Wüttemberg 
vezetőit telepesek küldésére. A jegy-
zőkönyv szerint 1712. augusztus 2-án 
érkeztek meg a küldöttek, telepesként 
először négy család. A lakosság lassú 
növekedése után 1752-ben 25 fő volt 
az adózók száma. Az ezt követő évben 
megépítették a kápolnát. Majd ennek 
helyén, 1853. november 13-án felszen-
telték a Szent Lénárd templomot, amely 
a falu legértékesebb emléke. Söptei 
Imre szavai szerint Kőszegfalva – a sváb 
telepesek okán – katolikus település. 
Ezt erősítette a szombaton megtartott 
német nyelvű szentmise, amikor Ha-
rangozó Vilmos esperes-plébános Szűz 
Mária oltalmába ajánlotta a falut. 

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

AZ ALAPÍTÁS 300. ÉVFORDULÓJA
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Május 30-án az önkormányzat, il-
letve a városüzemeltető kft. 2012. 
év végén meglévő kintlévőségei-
ről, vagyis az adózók, bérlők által 
ki nem fizetett számlák összegéről 
tárgyaltak a képviselők. A megál-
lapítás szerint az önkormányzatnál 
13,082 millió forinttal csökkent a 
megelőző, 2011. évben meglévő 
89,194 millió forint összegű kint-
lévőség. A városgondnokság esetén 
a csökkenés 2,1 millió forint, de a 
tartozás összege így is meghaladja 
a 119 millió forintot. 
A ki nem fizetett számlák behajtá-
sára rendelkezésre állnak a jogi le-
hetőségek, az eljárás végén lehető-
ség van a bírósági úton történő ér-
vényesítésre. Jelentős összeget tesz 

ki a lakásbérlet meg nem fizetett 
díja. Dr. Mátrai István elmondása 
szerint a lakáskiutalásoknál alapo-
san megvizsgálják a fizetőképessé-
get. Amikor nem láttak biztosítékot 
a díjak megfizetésére, nem utalták 
ki a lakást.  Volt arra példa, hogy 
albérlőként nem volt díjtartozás, 
de ugyanaz a személy az önkor-
mányzati lakás bérleti költségeinek 
fizetését háttérbe helyezte. A képvi-
selők döntöttek egy szakbizottság 
megalakításáról, amelynek felada-
ta a lakásbérleti díjakból származó 
kintlévőségek elemzése, és a csök-
kentésre vonatkozó javaslatok meg-
tétele. A témakör augusztusban újra 
napirendre kerül a testületi ülésen.

KZ

Jurisics tér
A februári lapszámunkban arról tá-
jékoztattuk az olvasókat, hogy fel-
újítják a Jurisics téren az építkezés 
során leomlott lábazatokat. A mű-
szaki osztályról május végén kaptuk 
az információt, miszerint az építésre 
vonatkozó – bruttó 1,3 millió 
forintról szóló – szerződést 
megkötötték a vállalkozóval, 
aki heteken belül megkez-
di a munkát. A lábazatot a 
szerződésben foglaltak sze-
rint legyártják 50 és 60 cm 
magasságban, és 80 méter 
hosszúságban felszerelik. A 
hibás darabokat kijavítják, 

lefestik, csiszolják, tisztítják, és 
pótolják. Ugyanígy megtörténik a 
kerékvetők, kapupillérek pótlása 
is. A szerződés szerint a következő 
címeken történik meg a lábazatok 
felújítása: Jurisics tér 1., 3., 5., 7., 
8., 11., 15; és Táblaház utca 1., 3., 
valamint Schneller utca 3.

KZ

Kinevezések
Június 1-től a Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatalban az aljegyzői 
feladatokat  dr. Nagy Edina látja el. 
A korábbi időszakban osztályvezetői 
feladatokat ellátó szakembert Huber 
László polgármester nevezte ki dr. 

Zalán Gábor jegyző javaslatára.
A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a Kőszegi Városi Múzeum 
igazgatói kinevezéséről. A képvise-
lők bizalmat szavaztak Révész Jó-
zsef történésznek, aki január 1-től 
megbízottként látta el a vezetői 
feladatot. 
Gratulálunk!
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Május 30-án megtartott testületi 
ülésen Kiss Zoltán képviselő el-
mondta, hogy a korábbi gyakor-
lattal ellentétben a kőszegi uszoda 
idén nyáron nyitva lesz, a vendé-
gek, a sportolók rendelkezésére áll. 
A korábbi években az uszodát a 
megyei önkormányzat működtette, 
annak kihasználtsága miatt évente 
jelentős összegű veszteség keletke-
zett, amit sem a megyei sem pedig 

Uszoda kőszegi önkormányzat nem tudott 
finanszírozni, ezért a nyári idő-
szakban karbantartás okán zárva 
tartották. Január 1-től az oktatás, 
így az uszoda működtetése is az ál-
lami intézményrendszer része lett. 
A tájékoztatás szerint megvan a 
nyári időszakra is a működtetéshez 
szükséges pénzösszeg. Az elmúlt év 
nyarától idén januárig zárva volt 
a sportlétesítmény, a nyitás előtt 
pedig elvégezték a szükséges fel-
újításokat.

Május közepén megérkezett a 
várva várt levél Hoffman Rózsa 
államtitkár aláírásával Huber Lász-
ló polgármesternek címezve. Ez 
a levél tartalmazta a közoktatási 
intézmények működtetéséhez való 
hozzájárulás mértékének megálla-
pítását, illetve a 2012 decemberé-
ben közzétett összeg mérséklését. 
A februári lapszámban arról szá-
moltunk be, hogy a város vezetője 
három minisztériumnak írt levelé-

ben méltánytalannak minősítette a 
közoktatási intézmények működte-
tésének átadásával a város részéről 
megfizetendő összeg nagyságát.
Hoffman Rózsa államtitkár válasza 
tartalmazza, hogy az önkormányzat 
számára – a téves adatszolgáltatás 
miatt – az indokoltnál magasabb 
összegű hozzájárulás került megál-
lapításra. Ezért az oktatásért felelős 
miniszter, a helyi önkormányzat-
okért felelős miniszter és az ál-

Kormányzati segítség

Újabb szobor
Az Ottlik Gézáról készült szobor 
felavatása után Liszt Ferenc dísz-
polgár szobra is szeptemberben a 
Jurisics téren áll-
hat. Június 6-án 
döntöttek a kép-
viselők a Nemzeti 
Kulturális Alap 
forrásainak fel-
használásával a 
Vizuális Művésze-
tek Kollégiuma 
által kiírt pályá-
zat beadásáról. A 
kiírás célja olyan 
kortárs, esztétika-
ilag és tartalmá-
ban igényes köz-

lamháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével Kőszeg önkormány-
zata számára 2013. január 1. nap-
jától 2015. augusztus 31-ig megfi-
zetendő havi hozzájárulás összegét 
helyesbíti, azaz 9,498 millió forint 
összegben állapítja meg. A koráb-
ban megállapított, havonta fize-

tendő összeg értéke 16,266 millió 
forint volt. Így a megadott időszak-
ra vonatkozóan 216 millió forinttal 
kevesebbet kell fizetnie a városnak. 
Huber László polgármester kije-
lentése szerint a kormány döntése 
jelentős könnyebbséget ad Kőszeg 
költségvetése számára.

téri munkák (szobor, szoborcsoport, 
térinstalláció) létrehozása, melyek 
az adott település közterén a tele-
pülés kulturális jelenét erősítik. A 
mostanit megelőző, de ugyanezen 

pályázati kiírás 
alapján valósult 
meg az Ottlik 
Gézáról készült 
szobor. Az alkotó 
művész Veres Gá-
bor teljesítménye 
elismerést váltott 
ki, ezért ő kap-
hat megbízást 
– eredményes 
pályázat esetén 
– Liszt Ferenc 
portréjának meg-
alkotásához. 

Badics Viktor Kőszegen él, fele-
ségével neveli a „szemük fénye” 
gyermeküket, aki a 2010. karácso-
nyán született meg. A masszírozást 
hobbiként kezdte a családtagok 
örömére. A pozitív visszajelzések 
után szakszerűen kitanulta a svéd 
masszázst, majd nagy lendülettel 
folytatta az önképzést.
Jelenleg a masszázs tizenkét típusát 
ismeri profi módon. A vendég – a 
kezei szakavatott mozgása közben 
– ellazul, legtöbbször álomba is 
merül, ami a test, a lélek és az elme 
együttes mély ellazulásának a jele.
Az étel külső forrásokból táplál 
bennünket, míg a masszázs belső 
energiákat mozgósít.  A stressz, a 
depresszió, az ülőmunka, az ízületi 
megbetegedések együttese építi 
le a szervezetet. A masszázs ezen 
problémák feloldásában segít. 
Hatására a megfeszült izmok el-
lazulnak, a légzés szabaddá válik, 
a feszültség oldódik. Tegye meg az 
első lépést egészsége megőrzése 
érdekében!

Viktor, a specialista
Beauty Massage Szalon!

9730 Kőszeg, Fő tér 4.
az Írottkő Hotel külső részén a piaccal szemben.

Web:www.viktormassage.hu
Tell: 00-36-30-223-8494

E-mail: beutymassage49@gmail.com
Nyitva tartás és bejelentkezési idő:
Hétfő – Vasárnap: 08.00 – 22.00-ig

Alkalmazott masszázsok:
1. Frissítő Svéd masszázs
2. Arc és dekoltázs masszázs
3. Láb és talp masszázs
4. Illó olajos aroma masszázs
5. Lávaköves masszázs
6. Csokoládés masszázs
7. Chilis csokis masszázs
8. Kleopátra masszázs
9. Chilis masszázs
10. Cellulitos masszázs
11. Mézes masszázs
12. Korokan masszázs
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Csak a kivágott kuponnal együtt érvényes az akció!

KUPON
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az előző lapszámban azzal fejeztem 
be gondolataimat, hogy az önkor-
mányzati támogatásban részesí-
tendő civil szervezetek türelmét 
és megértését kértem addig, amíg 
az önkormányzat teljesíteni tudja 
azt. Nos, végre megnyílott ennek 

a lehetősége azzal, hogy jelentős 
mértékben (41%-al) csökkentésre 
került az önkormányzat számára 
korábban megállapított oktatási 
intézmények működtetéséhez való 
hozzájárulás összege. Ez egész 
pontosan éves szinten 81 216 000 
forint kiadáscsökkentést jelent, 
amelynek felosztásáról rendkívüli 
ülésen döntött a képviselő-testület. 
A civil szervezetek támogatásán 
túl további több fontos feladat fi-
nanszírozását is megoldjuk. Ismét 
tudunk támogatást adni a kőszegi 
iskolák és szervezetek által terve-
zett nyári gyermeküdültetéshez és 
megemeltük a Városüzemeltető Kft. 
finanszírozását, a parkgondozás 
és a hulladékkezelés területén. Az 
utak javítását is folytatni tudjuk. 
A kitüntetések felfüggesztett juta-
lomkeretét is visszaállítottuk. A to-
vábbi igényekről és pót-előirányza-
ti kérelmekről még a nyár folyamán 
dönteni fog a képviselő-testület. 
Mivel ez a bizonyos működési 
hozzájárulás csökkentés 2015. au-
gusztusig szól, ezért a jövő évi és a 
2015. évi költségvetésünket is ked-
vezően fogja érinteni. Bízom benne, 
hogy ezzel és az adósságkonszoli-
dációval, valamint a feladatalapú 
finanszírozás további finomításával 
önkormányzatunk működési nehéz-
ségei megszűnnek a jövőben. 

Huber László
polgármester
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Gyerekek csonka családban
A Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt 
évben, Kőszegen 123 nyilvántartott 
veszélyeztetett kiskorút gondozott. 
Május 30-án a gyermekek helyze-
téről szóló beszámolót tárgyalták a 
képviselők. Az elhangzott adatok 
szerint veszélyeztetettség oka sze-
rint első helyre kerültek az anyagi, 
második helyre a gyermeknevelési 
problémák, ezt követik: a szülők 
vagy a család életvitele, az elha-
nyagolás, majd a magatartászavar, 
a teljesítményzavar, a családi konf-
liktusok.
Az elmúlt évben 18 esetben for-
dult elő családon belüli erőszakkal 

kapcsolatos bűncselekmény. Ebből 
nyolcszor volt szükség ideiglenes 
megelőző távoltartás elrendelésé-
re. Figyelemreméltó adat, hogy a 
bűncselekmények elkövetésénél 
11 esetben volt jelen gyermekko-
rú személy. A tapasztalatok szerint 
nő a hátrányos helyzetű gyerme-
kek száma, egyre több gyermek 
él csonka családban, nehéz anyagi 
körülmények között.
Dr. Mátrai István elmondása szerint 
a szakbizottság ülésén hangsúlyt 
kapott a gyermekek drogfogyasztá-
sa, amely már az általános iskolá-
ban is „felüti a fejét”. A képviselők Elismerések

Június 3-án Huber László polgár-
mester köszöntötte az óvodák, 
tagóvodák vezetőit, a jubiláló dol-
gozókat. A családias ünnepséget 
a pedagógusnap alkalmából ren-
dezték, folytatva a hagyományo-
kat, pedig az iskolák már nem a 
város fenntartásában működnek. 
A városvezető a negyven év után 
– a Központi Művészeti Óvoda és 
Bölcsődéből – nyugdíjba vonuló 
Bodvainé Döbrősy Elvira óvónőt 
köszöntötte elsőként. A harminc 
éves eredményes munkájukért el-
ismerést kaptak: Horváth Balázsné 
óvónő (Felsővárosi Tagóvoda) és 
Jagodics Sándorné dajka (Velemi 
Tagóvoda).  Az ünnepségen jelen 
volt dr. Zalán Gábor jegyző, aki 
megköszönte a jubiláló dolgozók 
eredményes munkáját.

Híd épül
A harmadik negyedévben épülhet 
meg az Ambró Gyula útnál, a Ma-
lomárkon átvezető híd. Május vé-
gére elkészültek a tervek, majd ezt 
követően történik meg a kivitelező 
kiválasztása. A bruttó 6,3 millió fo-
rintba kerülő beruházás a gyalogos 
közlekedők biztonságát szolgálja. A 
két oldalt megépítendő pillérekre 
fából készül a járófelület és a korlát, 
ahol kerékpárral is át lehet majd 
haladni. Közvetlenül a híd előtt és 
után kiépítik a kövezett csatlakozó 
utat. A képviselő-testület a balese-
tek megelőzése miatt tartotta fon-
tosnak a híd megépítését.

KZ

tényszerűen állapították meg, hogy 
a gyermekvédelem területén a 
problémák újratermelődnek, gene-
rációkon keresztül öröklődnek. Giczy 
József szerint ismertek azok a he-
lyek, ahol a drog elfordulhat, ezért 
hatékonyabb fellépést sürgetett.  
A beszámoló záró mondata szerint 
„Kőszeg nem hagyja magára a 
gyermekeket”, hiszen több szak-
ember, szervezet, intézmény, az 
önkormányzat szociális támogató 
rendszere foglalkozik ezzel a kér-
déssel, a felmerülő problémákra 
viszont mindenkinek figyelnie kell.

Natúrparkok 
A Szatmár-Beregi Natúrparkban, 
Kölcsén tartotta májusi közgyű-
lését a Magyar Natúrpark Szövet-
ség (MNSZ). Básthy Béla az MNSZ 
elnöke, valamint az Írottkő Natúr-
park képviseltében Darabos Béla, 
Bozsok polgármestere ment el a 
rendezvényre. A szövetség tagjai 
felosztják egymás között a felada-
tokat. A hét magyar natúrparkot a 
turisztikai marketing szervezetek 
országos konferenciáján, illetve a 
Hortobágyon megrendezett Nem-
zeti Parkok Hete programjain is a 
Szatmár-Beregi Natúrpark mun-
katársai képviselték.

KéV
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„Talált pénz”
Május 30-án egy és negyed órán 
keresztül azon vitáztak a képvi-
selők, hogy a VASIVÍZ ZRt. által a 
városnak juttatott – nyereségből 
származó – osztalékot fizesse vissza 
az önkormányzat a cég nem alap-
tevékenységéből származó veszte-
ségének finanszírozására. A város-
nak a ZRt.-ben 4,2%-os tulajdoni 
hányada van, ennek következtében 
az osztalék összege 8 078 982 Ft. 
A ZRt. alaptevékenysége az ivóvíz 
szolgáltatása, illetve a szennyvíz 
tisztítása, amiből a cég nyeresége 
származik. Veszteséges tevékenység 
viszont a Szombathelyen működő 
uszoda. A cég vezérigazgatója által 
elmondott adatok szerint az elmúlt 
öt év mindegyikében kétszázmil-
lió, illetve e felett, volt az uszoda 
működéséből származó veszteség. 
Ezt az összeget – a nem alaptevé-
kenységből származó nyereség rá-
fordításával – ebben az évben 150 
millióra lehet csökkenteni. 
Táncsics András kérdésére a vezér-
igazgató elmondta, hogy a megye 
hat városa, mint tulajdonos, már 

elfogadta az ajánlatot azzal a meg-
kötéssel, ha Szombathely is visz-
szaadja a ZRt.-nek az osztalékot. 
Keszei Balázs, Simonits Zsolt, Giczy 
József, dr. Mátrai István véleménye 
szerint Kőszegnek erre a pénzösz-
szegre, az osztalékra szüksége van. 
Indokként hangzott el az is, hogy a 
kőszegi uszoda működése kapcsán 
fellépő veszteségek esetében nem 
kapott Kőszeg másoktól segítséget. 
A vezérigazgató arra figyelmezte-
tett, hogy ebben az esetben nem az 
uszoda vesztesége a kérdés, hanem 
a ZRt. működési engedélyének a 
biztonsága, egy esetleges, nagyobb 
összegű büntetés megfizetése. 
Ugyanis a törvény szerint az alap-
tevékenységből származó nyere-
ségből nem lehet finanszírozni más 
tevékenységet. A ZRt. kényszerpá-
lyára került, a következményeket 
pedig mindenképpen a tulajdono-
sok viselik. Táncsics András javas-
lata szerint az osztalék 5/12 részét 
adja vissza a város támogatásként 
a ZRt.-nek, így május végéig fi-
nanszírozzák a veszteségeket, azt 
követő időponttól pedig Szombat-
hely önkormányzata működtesse 
az uszodát, fedezze a veszteséget. 

Huber László polgármester javas-
latában ezt úgy módosította, hogy 
a prognosztizált éves veszteséget 
(150 MFt) a tulajdonosi részarány-
nak (4,2%) megfelelően május 
végéig fizesse meg a város. Azt is 
elmondta, hogy a Jurisics tér át-
építése során a VASIVÍZ ZRt. a sa-
ját költségén újította fel az itt lévő 

Kollégium
Május 30-án megkezdődött a 
Jurisics Miklós Gimnázium kollégi-
umának műszaki átadása. Az ener-
getikai felújítás a pályázaton elnyert 
212 millió forintból, illetve az önkor-
mányzat által hozzátett 37,5 millió 
Ft önrészből valósult meg. Az építés 
befejezése előtt több műszaki, a ké-

víz- és szennycsatorna rendszert. A 
képviselők a városvezető javaslatát 
támogatták, amely szerint a nyolc 
milliót meghaladó osztalékból 2,6 
milliót ad vissza a város a ZRt.-nek. 
A maradék összeg pedig „talált 
pénz”, hiszen eddig nem szerepelt 
az önkormányzat bevételei között.

Kámán Z.

sőbbi használatot gátló problémát 
találtak.  Május 30-án a testületi 
ülésen Keszei Balázs képviselő, a 
gimnázium igazgató-helyettese 
elmondta, hogy az érintettek pozi-
tív hozzáállásának eredményeként 
megnyugtató megoldások születtek 
a feltárt műszaki hiányosságokra. A 
fűtési rendszer elvi összehangolásá-
nak problematikáját megnyugtató-
an sikerült megoldani.

Lakossági apró
GYERMEKFELÜGYELETET 
vállal Kőszegen és környé-
kén csecsemő és kisgyer-
meknevelés szakon tanuló 
egyetemista lány. 
Telefon: 06/20-8059-403

Lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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– Igen jó vevőink voltak az iskolák, intézmé-
nyek. Még a tartozásnál is rosszabb, hogy nem 
vásárolnak. Mióta megszűnt az önálló gazdál-
kodásuk, gyakorlatilag nem visznek semmit. 
Korábban a villanyégő, a kapcsoló és egyéb 
mindennapos dolgok rendesen fogytak.
– Az üzletek tartozéka lesz hamarosan az 
adóhivatallal összekötött pénztágép.

– Érzékenyen érinti a vállalkozásokat ezek be-
szerzése. Várjuk, hogy az ígért anyagi támogatás 
is megjelenjen.
– Aki fenn akar maradni, nem bóbiskolhat, 
figyelni kell a változásokat, a kereskedelem 
folyton változik.
– Igyekeztünk követni a megváltozott helyzetet, 
sőt előtte járni. A lakótelepen nyitottunk egy 
konyhafelszerelési szaküzletet. Kezdetben be-
építhető műszaki cikkeket forgalmaztunk, tűz-
helyet, mosogatógépet, szagelszívót, mindent, 
amire a konyhában szükség van. Az már lecsen-
gett. Gondolkoznunk kellett a profilváltáson.  
Hiány volt mezőgazdasági jellegű készülékek-
ből, növényvédő szerekből. Bár a hely kiesik a 
városban lakók vonzásköréből, de megtalálnak 
bennünket. A hétvégi ház és kiskerttulajdono-
soknak pedig útba esünk. 
– Kőszegen nincsenek távolságok, ez mégis 
gond?
– Kényelmi okai vannak, azt mondják, messze van. 
Viccesen meg szoktam kérdezni, hogy a nagyáruház 
nincs messze? Visszatérve a növényvédőszerekre, 
az külön engedélyekhez, vizsgázott eladóhoz kö-
tött, így azok csak nálunk kaphatók, egy szabad-
polcos, konténeráruházban nem szabad tartani 
őket. Így ezekért a dolgokért hozzánk térnek be, 
hiszen szaktanácsadást is kapnak az áru mellé. 
Aki bejön, meglát ezt-azt és megveszi, mert jók az 
áraink, sajátunk az üzlet is, tehát már nem kell a 
fenntartási költségeket beépíteni az árba.
- A profilváltás a szakképzett eladók újrakép-
zését is jelenti, hiszen a villanykapcsoló, a 

KÁVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Erdősi Attila kiskereskedővel
 Hogyan éli meg a válságot?

Édesapja tősgyökeres kőszegi volt. Az 50-es 
években jól menő kerékpárszervízt működ-
tetett a városban. Hat gyermekük született. 
Édesanyja budapesti lévén, nem tudott meg-
szokni az akkor bántóan csendes kisváros-
ban. Visszaköltöztek a fővárosba, de há-
rom gyermek – köztük Attila – ittmaradt a 
nagymamával és az egyik nagynénivel. Így 
ő véglegesen kőszegi lett.  Iskoláit itt járta 
ki, itt érettségizett a gimnáziumban. Tovább-
tanulása a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Főiskolán – ahogy ő mondja – a matek 
iránti érdektelensége miatt hiúsult meg. 
Nem is ment el felvételizni. Német nyelvű 
osztályban érettségizett, jól beszélte és ér-
tette a nyelvet. Úgy gondolta, átmenetileg a 
kereskedelemben helyezkedik el. Főnöke, a 
jó emlékű Szente Karcsi bácsi vette pártfo-
gásba. Boltvezetői képesítést szerzett. A Fő 
térről átköltöztetett Vasbolt a jelenlegi he-
lyén nyílt meg. A vas és a műszaki szak ket-
téválása után a jelenlegi helyén villamossági 
boltot létesített a Vasiker, ahová kinevezték 
boltvezetőnek. A privatizáció idején nyerte 
el a bolt tulajdonjogát. Eleinte egyéni vál-
lalkozóként működtette, majd magáncéget 
alapított társával, Forgónéval.   Egy időben a 
forgalom folyamatosan emelkedett. Viszony-
lag gazdag árukészletük volt, értéke megha-
ladta a több tízmilliót. Ma ez nem mondható 
el. Beszélgetőpartneremnek három lánya 
van. A legnagyobb és a kisebb a pedagó-
gus pályát választotta, a középső pedig a 
kereskedői vonalat viszi tovább. Felesége a 
Bútorszövetgyár nyugdíjasa. Erdősi Attilával 
arról beszélgettünk, a mai nehéz gazdasági 
helyzetben, hogyan tud egy vállalkozás tal-
pon maradni. Egyáltalán lehetséges-e?
– Hogyan érzi egy ilyen nagy múltú, a kezde-
tekben egyeduralkodó profilú cég a válságot 
a kisvárosban?
– Ez bonyolultabb, mint első látásra tűnik. A 
városban sokáig egyedül voltunk. Élveztük is 
ennek az előnyét. Amit a műszaki szakkifejezés 
takar, mindennel igyekeztünk foglalkozni. Ma a 
legnagyobb konkurrenciánk a villamosság terü-
letén van. De azért ne feledkezzünk meg a Latex 
helyén nyílt multiról sem.   
– Egy kisebb üzlet a fenntartási, működési 
költségeket is nehezebben termeli ki.
– Sőt, az interneten rendelt áru olcsóbb azért is, 
mert nincs helyigény, működési költség. Az per-
sze más kérdés, hogy reklamálni nem nagyon 
lehet, sokszor, mire erre sor kerül, már nem is 
létezik a szállító. Nekünk akkor is konkurrencia.
– Milyen a cégek fizetési morálja? A körbetar-
tozás érinti-e a boltot?

húsdaráló meg a rovarirtó, vagy lemosó per-
metszer nem ugyanaz a kategória.
– A kollégáim velem együtt, a különböző termé-
keket forgalmazó cégek által szervezett tovább-
képzéseken sajátítják el az áruismeretet, a mar-
ketingfogásokat, ismerik meg a gépek, anyagok 
tulajdonságait, hogy szakszerű ismereteikkel se-
gítsék a vevőket a választásban. Bea lányom ve-
zeti a mezőgazdasági boltot, neki ezen ismeretei a 
mezőgazdasági technikumban alapozódtak meg.   
– Kik a legjobb vásárlók?
– Humorosan azt mondhatnám, aki nálunk köl-
ti a pénzét. Kőszegi törzsvásárlóink vannak. A 
hegyaljáról járnak hozzánk többnyire. Korábban 
nagyon sok volt az osztrák. Ma már csak elemet, 
izzót, edényárut visznek. Néha még akad nálunk 
is a régi típusú izzó. Ami igazán fogy, azok a 
szezonális cikkek. A növényvédőszerek. Gyakor-
latilag a lakótelepi üzletünk segíti fenntartani a 
villamossági üzletet.
– Min töri mostanában a fejét Erdősi Attila?
– A televíziózás digitalizálása újabb kihívás. 
Az UPC-nek műholdas szerződéseket kötünk, 
a műholdvételre alkalmas antennák szerelé-
sét Kőszegen és környékén egy erre kiképzett 
kollégánk végzi. Ez most egy újabb lehetőség a 
fennmaradásunkhoz. Gondolkoztunk a bővített 
nyitvatartáson is, de ennek annyi vonzata van túl-
óra tekintetében, hogy elálltunk tőle. Mint kiske-
reskedő a mikrovállalkozással elég kiszolgáltatott 
helyzetben vagyunk. A vállalkozást működtetni 
sem könnyű, de abbahagyni sem egyszerű. Bízunk 
a beígért gazdasági fellendülésben, s így optimis-
tán tekinthetünk a kiskereskedők jövője felé.

Kiss János
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Valódi világ – valódi háború
Május utolsó vasárnapja a gyere-
kek napja, de ekkor emlékezünk 
hazánk hőseire is. 
IV. Károly kezdeményezésére az 
országgyűlés 1917-ben elfogadta 
a hazáért küzdő hősök emlékének 
megörökítéséről szóló törvénycik-
ket, amelyet 1924-ben megerősí-
tettek… és amely megemlékezés a 
rendszerváltás után került vissza a 
naptárba. 
A kőszegiek május 26-án a teme-
tőben rótták le kegyeletüket, ahol 
Révész József múzeumigazgató lé-

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás 
Napján főhajtással, koszorú-
zással kezdődött a megem-
lékezés. A Trianoni kereszt-
nél Pócza Zoltán felolvasta 
az egykori Kőszegi járás te-
lepüléseinek a nevét, rámu-
tatva arra, hogy az eredeti 
53-ból csupán 18 maradt 
hazánk megcsonkított területén.  
Délután fél hatkor megkoszorúzták 
Kincs István emléktábláját, ahol 
Harangozó Vilmos plébános úr em-
lékezett az apátplébánosra. Június 
4-e kapcsán kitért számos kérdés-
re, a többi között az összefogást 
említve az európai nemzetekről ezt 
mondta: „Hogyan lehet ott unióról 

beszélni, ahol úgy akarnak diktálni, 
mint a diktátumban!? Hogyan lehet 
ott unióról beszélni, ahol az erőseb-
bek továbbra is el akarják nyomni a 
gyengébbeket?”
Az országzászlónál a cserkészek új 
nemzeti lobogót húztak fel. A szószék-
re Donatin Tamás református lelkész 
lépett. Igeverssel kezdte megemlé-

Kiskőszeg
Kiskőszeg horvát neve Batina. Az 
írások 1316-ban említik először. 
A Duna és a szerb határ mellett, 
Magyarországtól 18 km távolságra 
található Horvátországban. A hat-
száz fős település 60%-a magyar. 
Az ott élők 1920. június 4. 16 óra 
32 percétől már nem tartoztak Ma-
gyarországhoz, de őrzik magyarsá-
gukat. Június 4-én a Magyar Egye-
sületek Szövetsége szervezésében 
Vörösmartonban emlékeztek a 
Trianoni tragédiára. Június első he-
tében képkiállítást tartottak a régi 
eseményekről, a falu múltjáról.
Radičev Mária kérdésünkre öröm-
mel adott tájékoztatást a falu 

életéről. Különösen arról, hogy a 
gyermekekből álló tánccsoportjuk 
tizenkét főre 
bővült, a he-
lyi érdekeket 
képviselő, ha-
gyományokat 
őrző egye-
sületük jól 
működik. A 
több koncert-
meghívással 
r e n d e l k e z ő 
asszonykórus 
tavaly adta 
ki első hang-
lemezét az 
Eszéki Rádió 
közreműkö-
désével.

Május 15-én ünnepelték védő-
szentjük, Nepomuki Szt. János 

napját. A szobornál szentmisét 
tartottak, majd a Dunába fulladtak 

emlékére koszo-
rúkat és gyertyá-
kat bocsátottak 
a folyóvízre. A 
halpaprikás főző 
versenyen há-
romszázan vették 
részt. Radičev 
Mária elmond-
ta, hogy a folyó 
és a mellékágak 
kiváló lehetősé-
get biztosítanak 
a horgászoknak, 
érdemes ott ta-
p a s z t a l a t o k a t 
szerezni.

Kámán Z.

kezését: „Boldogok, akik 
éhezik és szomjuhozzák az 
igazságot” – idézett Máté 
evangéliumából.
Igen, szomjuhozzák, 
szomjuhozzuk még ma 
is, mert „az igazságtalan-
ságba belenyugodni nem 
lehet!” Feltette a kérdést, 
hogy mitől lehet boldog, 
aki az igazság hiányában 
szenved. Választ is adott: 

Attól lehet boldog, ha a segítséget 
nem valami földi hatalomtól várja, 
nem valami erős államtól vagy ál-
lamférfiaktól, hanem a leghatalma-
sabbtól, magától az Istentől. Ezt a 
segítséget várni kell; bízni, remény-
kedni kell, és az igazság helyreáll! 
Felidézte, hogy a Magyar Királyság 
olyan országoknak „adta” nemzeti 

területének 70 %-át, amelyek nem 
győzték le, és hogy a békediktátum-
ban rögzítették ugyan az önrendel-
kezési jogokat, de azokat az aláírást 
követően már meg is tagadták.
A hazánkban vendégszereplő 
montevideoi kórus néhány nap-
pal korábban a Magyar Rádióban 
is bemutatkozott, ezen a napon 
pedig a kőszegi országzászló alatt 
énekelt szép magyar kiejtéssel. 
Este hét órakor az Árpád-házi is-
kola dísztermében adtak koncertet 
Carlos Correa vezényletével, de itt 
volt velük a nagyhírű Angelica Kó-
rus karnagya is, Gráf Zsuzsanna. A 
műsor gerincét alkotó Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes – a tőle megszo-
kott – kitűnő összeállítással dobog-
tatta meg a szíveket.

Tóthárpád F

pett a szószékre, és szólt a hősökről.  
„Nekünk talán egy jobb kor jutott, 

egy könnyebb 
kor” – mondta. 
Reményét fejezte 
ki, hogy a gyere-
kek is őrzik ezt a 
hagyományt, hi-
szen az emléke-
zés az ő esetük-
ben különösen 
fontos. Fontos, 
mert az erőszak, 
az agresszió nap 
mint nap meg-
környékezi őket 
televízión, a 

számítógépes játékokon keresztül. 
Meg kell tanulniuk, tudniuk kell, 
hogy a valódi világ valódi háborúi, 
valódi halottakat ragadnak el. 
A jelenlévő szervezetek képviselői 
és magánszemélyek elhelyezték 
koszorúikat az „égig nyúló” fenyő-
fák alatt, a madarak csivitelése 
kitöltötte a csendet, mintha azt hir-
dették volna: „A szélben, a ferge-
tegben a magasba emeltem fejem, 
s megáldottam tíz lépések hóba 
vájt jeleivel azt a napot, amely 
felkel majd a béke ragyogásával, s 
végre jó lesz embernek lenni.” (Vi-
har Béla versét D. Kovács Márton 
mondta el.)

TáF 
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Május 16-án a gimnáziumban tartottak lakos-
sági fórumot a város belterületén, illetve a zárt-
kertekben a vaddisznók által okozott károkról. 
Az állatok elszaporodtak, a hegyekből a város 
felé húzódtak, különösen a téli-tavaszi időszak-
ban, hogy élelmet keressenek. Gondozott udva-
rokat túrtak fel, megközelítették a gimnázium 
területét is. Kiss Zoltán kezdeményezte a fórum 
összehívását, azon jelen voltak a károsultak és a 
szakmai szervezetek.  Az elkeseredett tulajdono-
sok elmondták panaszaikat, azok a károsultak 

Vaddisznók okozta károkról
is, akik életük munkáját látják megsemmisülni 
a feltúrt kertekben, szétszakított kerítésekben. A 
fórum hangulata mégis kulturált volt. Az érintett 
kertek tulajdonosai bíznak abban, hogy a hely-
zet jobbra fordul, a megígért vadászattal ritkul a 
vadállomány. A vaddisznók által okozott károkat 
növelheti, hogy a Pintér-tető sűrű erdeiben, a 
Hideg-völgy gondozatlan kertjeinél az állatok 
kiváló búvóhelyet találnak az utódoknak is, és 
közel maradnak a városhoz.

Kámán Zoltán

Kőszegfalva: Május 30-án Gyarmati Kálmán 
a képviselő-testületi ülésen beszélt a Vasút ut-
cai kijárat megszüntetéséről. Továbbra is elfo-
gadhatatlannak tartotta a 87-es út felé történő 
csatlakozás lezárását, és elmondta, hogy politikai 
szervezetek is akarnak foglalkozni a kérdéssel. A 
birtokában lévő levél alapján tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy várhatóan júliusban a GYESEV 
megépíti a fedett vasúti megállót.  Szerinte, ami-
kor ezt lebontották, akkor kellett volna keményen 
fellépni a döntés ellen, a három ember halálát 
követő útlezárás az első döntés következménye 
volt. Huber László szerint, aki egy szakhatóság 
döntéséből politikai ügyet csinál, az rossz úton 
halad. Az elsőfokú határozatot az önkormányzat 
megfellebbezte, de a másodfokú szakhatóság 
a korábbi döntésen nem változtatott. A jogerős 
határozatot pedig az érintettek végrehajtották. A 
városvezető a rendőrségen tartott fórumon is fel-
hívta a figyelmet az útlezárás problémájára. Azt 
is elmondta, hogy a GYESEV-nek komoly szán-
dékai vannak a Kőszeg – Szombathely közötti 
vasútvonal fejlesztésére, amely több mindentől 
függ, de belátható időn belül megvalósulhat.

Fejleszt a GYESEV?

A horgászokról
A képviselők kifejezték köszönetüket a kősze-
gi horgászoknak a város érdekében elvégzett 
munkáért. Huber László pol-
gármester megfogalmazása 
szerint a Kőszegi Horgász-
egyesület „életképes szerve-
zet, sokrétű tevékenységet 
folytatnak a város érdeké-
ben”. Az egyesület bérli a 
várostól a Csónakázótó, il-
letve a Téglagyári tó haszná-
latát. A két környezet rende-
zettségéről az arrajáró saját 
szemével is meggyőződhet. 
Bálint Péter az egyesület 
alelnöke néhány kéréssel 
fordult a képviselőkhöz. 
Ezek szerint a Csónakázótó 
melletti padok, szemétgyűj-
tők felújítását célszerű elvé-
gezni. A Téglagyári tavat a 

Hulladékudvartól egy erdősáv választja el, ahol 
az elmúlt években sok természetellenes anyag 
halmozódott fel. Hosszabb szakaszon hiányzik 
a kerítés, így illetéketlenek itt lépnek át aka-
dálytalanul az elzárt területre. Ezek rendbeté-

tele fontos feladat a 
környezet érdekében. 
Keszei Balázs el-
mondta, hogy a Csó-
nakázótónál a – ro-
mos állapotban lévő 
– kishíd pilléreiben a 
víz hozadéka elakad. 
Giczy József szerint a 
Malomárok tisztítása 
is aktuális lenne, és 
többen felvetették 
a WC problémáját. 
Alternatív megoldás-
ként felmerült a láto-
gatóközpontnál lévő, 
alig használt mobil 
WC-k áttelepítése.

KZ
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Házasságkötések időpontja
Május 30-án a képviselők módosították a há-
zasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítéséről szóló szabályokat. A násznép ér-
dekei miatt az Ostromnapok, a Kőszegi Szüret 
és az Orsolya-napi Vásár időszakában a házas-
ságkötő teremben a jövőben nem kerülhet sor 
esketésre. A násznép érdekei felülírták azt, hogy 
az elmúlt években a házasulandók többször is 
ezeket az időpontokat választották. Hivatali 
helyiségen kívül, szabadtéren az esketés csak 
május 2. és szeptember 30. között lehetséges. 
Rába László – az előterjesztés vitája során – 
kifogásolta: „miért nem lehet Szilveszterkor a 

Csónakázótó jegén házasságot kötni”. Indok-
lásként elhangzott az anyakönyv biztonsága, 
amelynek őrzéséről az érintetteknek kell gon-
doskodni, a körülményekből adódó minden 
költséget nekik kell vállalni. Kérdésre az is 
elhangzott, hogy többen választják a hivatali 
helyiségben, munkaidőben történő házasság-
kötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítését. Ezek az események külső megnyil-
vánulási formák nélkül történnek. A képviselők 
által elfogadott új szabályozás minden körül-
ményt, feltételt pontosan meghatároz, így a 
fizetendő díjtételeket is.

Az ideális tervek szerint augusztus 20-ig elké-
szülhet a Jézus Szíve Plébániatemplom előtti 
lépcső felújítása. Május végén tették közzé a 
plébániahivatal által beadott pályázat eredmé-
nyét, amely szerint a felújítás négy millió forint 
állami támogatásban részesül. Egy korábbi dön-
tés alapján a kőszegi képviselő-testület ugyan-
csak négy millió Ft támogatást szavazott meg 
erre a célra. Az építkezéshez pénzügyi segítséget 
nyújt az egyházmegye, de a kőszegi plébánia-
hivatal, egyházközség támogatása nélkül nem 
lehetne elvégezni a templomlépcsők felújítását. 
A romos állapot, a balesetveszélyesség miatt 
jelentős az átépítés indokoltsága. Keszei Balázs 
felhívta a figyelmet arra, hogy az építkezés so-
rán a nagyobb teherautók közlekedése súlyos 
károkat okozhat a Fő téren, ezért erre különösen 
figyelnie kell minden illetékesnek.

Felújítják a 
templomlépcsőt

A hínár
Hínárosodik az Abért-tó. Nem kicsit, nagyon. 
Mindkét tó felületének többségét hínár fedi. Pe-
dig a sétálók, a kutyatulajdonosok, a kerékpá-
rosok kedvelt helye lett, mégis az elhanyagoltság 
benyomását kelti az arrajáróban. A Sporthorgász 
Egyesületek Vas Megyei Szövetségének honlap-
ján olvasható, hogy az I. számú tavon nem lehet 
horgászni, de 2013. június 1-től a II. számú ta-
von lehetséges a megadott feltételekkel. Viszont 
itt horgászbottal csak hínárt lehetne kiemelni. 
Horgász, itt horgászattal nem próbálkozik.

SZOT-üdülő 
Valami elkezdődött az egykori SZOT-gyermek-
üdülőben. Arról már tájékoztattuk az olvasó-
kat, hogy a felszámolás után új tulajdonos lett. 
Korábban a terület hátsó részében új házakat 
építettek, amit magára hagytak, és pusztulás-
nak indult. Felvételünk bizonyítja, hogy elkez-
dődött az építés folytatása.



Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.;  Kőszeg, Várkör 20 - 22.;  9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25. 

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!
**** Ajánlatunk csak a Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes. 

2013. június 6 -  június 9.

2013. június 13 - június 16.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Coop
Visegrádi
ásványvíz

Széndioxiddal dúsított,
Szénsavmentes vagy enyhe

1,5l, 33,-Ft/l (Forgalmazza: Co-op Hungary Zrt., Pet-Pack Kft.)
**** Fornetti Sajtos pogácsa

(Fornetti Kft.

Magyar Túró
250 g, 1076,-Ft/kg (Alföldi Tej Kft.)

Arany Fácán Dobozos sör
0,5l, 298,-Ft/l

(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

**** Fornetti kakaós csiga XXL
(Fornetti Kft.)

**** Fornetti sajtkrémes XXL
(Fornetti Kft.)

Olcsó És Finom Farmföl
20%, 140g, 607,-Ft/kg (Alföldi Tej Kft.) 

Steffl Dobozos Sör
4,2%, 0,5 l, 398,-Ft/l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

119
       Ft/db

269
       Ft/db

49
Ft/db

999
Ft/kg

85
Ft/db

139
       Ft/db

149
       Ft/db

199
       Ft/db

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!
**** Ajánlatunk csak a Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes. 

2013. június 6 -  június 9.

2013. június 13 - június 16.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Coop
Visegrádi
ásványvíz

Széndioxiddal dúsított,
Szénsavmentes vagy enyhe

1,5l, 33,-Ft/l (Forgalmazza: Co-op Hungary Zrt., Pet-Pack Kft.)
**** Fornetti Sajtos pogácsa

(Fornetti Kft.

Magyar Túró
250 g, 1076,-Ft/kg (Alföldi Tej Kft.)

Arany Fácán Dobozos sör
0,5l, 298,-Ft/l

(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

**** Fornetti kakaós csiga XXL
(Fornetti Kft.)

**** Fornetti sajtkrémes XXL
(Fornetti Kft.)

Olcsó És Finom Farmföl
20%, 140g, 607,-Ft/kg (Alföldi Tej Kft.) 

Steffl Dobozos Sör
4,2%, 0,5 l, 398,-Ft/l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

119
       Ft/db

269
       Ft/db

49
Ft/db

999
Ft/kg

85
Ft/db

139
       Ft/db

149
       Ft/db

199
       Ft/db

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt! Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! ** Ajánlatunk csak vágott 
baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes!  *** Ajánlatunk csak a Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes.  **** Ajánlatunk zöldséget és gyümölcsöt is értékesítõ üzzleteinkben iérvényes. 

2013. június 20 - június 23.

2013. június 27 - június 30.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Hewa Befőzési Celofán
40x40cm, 4ív (Sarantis Hungary Kft.) 

Lucullus Dzsemfixáló 3:1, 25g vagy Lucullus 
Dzsemfixáló 2:1, 25g (Szilasfood Kft.) 

Kristályvíz
Szénsavas vagy

Enyhe vagy

Szénsavmentes
(FÁÜ Zrt.) 

Soproni Dobozos Sör
4,5%, 0,5l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

* Viola Sertés Oldalas
előhűtött

(Viola-Hús Kft.)

Kapros Savanyúság Tartósító
200g, 895,-Ft/kg 
(Szilasfood Kft.)

Paradicsom
I. o.

Viola Párizsi vagy Tavaszi Gombás Párizsi
(Viola-Hús Kft.) 

1099
       Ft/kg

1799
Ft/kg

69
Ft/db

109
Ft/db

199
Ft/db

179
Ft/db

399
Ft/kg

159
Ft/db
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Új gépfelújító üzem avatása
Június 6-án gyáravató ünnepség 
volt Lukácsházán, a SCHOTT for-
ma vitrum Kft.-nél. A felvételen 
Dr. Frank Heinricht, a SCHOTT AG 
igazgatótanácsának elnöke avat-
ja fel az új gépfelújító üzemet. 
A szalagátvágáson jelen volt Dr. 
Hans-Joachim Konz, a SCHOTT 
AG igazgatósági tanácsának tagja, 
Andreas Reisse, a vállalat gyógy-
szeripari csomagolóeszköz gyár-
tásért felelős alelnöke, Christoph 
Döppes, a SCHOTT lukácsházi üze-
mének igazgatója, Kovács Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Virág 
János, Lukácsháza polgármestere, 
valamint a projektben résztvevő 
munkatársak.
A lukácsházi üzemben ’95-ben kez-
dődött meg az elsődleges gyógyszer-
ipari csomagolóanyagok – ampullák, 
üvegcsék, karpullák – gyártása. A 
SCHOTT 600 gyártósorából jelenleg 
90 db ebben az üzemben működik, 
így a lukácsházi gyár a cégcsoport 
legnagyobb gyógyszeripari telep-
helyévé nőtte ki magát. Évente az 
530 alkalmazott 1,7 milliárd darab 
terméket állít elő. Az átadott gép-
felújító üzemcsarnokba 30 új, jól 
képzett munkatársat vettek fel, a 
továbbképzésük pedig folyamatos.
A megnyitó beszédében Christoph 
Döppes igazgató elmondta, hogy 
„A SCHOTT újabb beruházásával – 
munkáltatóként és befektetőként – 
tovább erősíti Magyarország iránti 
elkötelezettségét.” Kiemelte, hogy 
ezzel a fejlesztéssel a cég egye-
di termelői profilt kapott, hiszen 
a világ minden pontján meglévő 
SCHOTT üzemek gyártósorait a 
jövőben itt újítják fel. A fejlesztés 
megvalósítása egyben a gyár szak-
mai elismerése is.
Dr. Frank Heinricht a vállalat igaz-
gatótanácsának elnöke elmondta, 
hogy a „lukácsházi üzem jelen-
tős szerepet tölt be a cégcsoport 
stratégiájában”. Azért is fontos ez, 
mert a gyógyszeripar évente 3 – 6 
%-kal bővül, a cégcsoport növe-
kedése pedig ennél is nagyobb. A 
Magyarországra vonatkozó tervek 
között kiemelte, hogy „hamarosan 
új gyártósorokat is beüzemelünk 
Lukácsházán. A kapacitás jelentősen 
bővül, hiszen a jövőben másfélszer 
több terméket tudunk gyártani.”

Andreas Reisse, a vállalat alelnöke 
elmondta: a SCHOTT gyógyszeripa-
ri csomagolóanyagok  termelésé-
nek 20%-át Lukácsházán gyártják, 
a termékek élvezik a megrendelők 

bizalmát, 90% az export rész-
aránya. A konszern piacvezetői 
célokat tartalmazó stratégiájának 
eredményeként folyamatosan jobb 
minőségű gyógyszeripari csoma-
golóanyagokat gyárt. A termékek, 
azok gyártásának folyamata meg-
felel minden erre vonatkozó szigo-
rú szabványnak. A gyógyszer egy 
különleges termék, a csomagoló-
anyagnak pedig ezen termék 
minőségének a megőrzését 
kell garantálnia. A gyártó-
sorok fejlesztése egyrészt az 
emelkedő vevői igények mi-
att, másrészt pedig a termelés 
hatékonyságának növelése, a 
költségek csökkentése miatt 
állandó feladat. Ez indokolta 
a SCHOTT cégcsoporton belül 
az új gépfelújító üzem létre-
hozását. Ezentúl ide hozzák a 
cég – a világ összes pontján 
lévő – gyógyszeripari csoma-
golóanyagokat gyártó gépsorait 
felújításra, fejlesztésre.  Amikor 
visszakerülnek ezek a gépek a 
gyártás telephelyére, akkor ha-
tékonyabban és többet tudnak 
gyártani jobb minőségben. Az 
alelnök mondata szerint: „ez-
zel a fejlesztéssel a lukácsházi 
telephely stratégiai építő koc-

ka lett.”  Évek során gyáróriássá 
fejlődött üzem a teljesítményével 
érdemelte ki a mostani fejlesztés 
megvalósítását. A termelés kapaci-
tásának bővítése tovább folytatódik, 
a fejlesztéssel további – jelentős 
szaktudást igénylő – munkahelyek 
jönnek létre.

Kovács Ferenc a megyei közgyűlés 
elnöke arról beszélt, hogy ezzel a 
beruházással olyan innovatív fej-
lesztés valósult meg, amiről sok 
cég csak álmodozik. Virág János 
Lukácsháza polgármestere kiemel-
te, hogy az itt működő SCHOTT for-
ma vitrum Kft. a falut a legnagyobb 
foglalkoztató kistelepülések közé 
emelte. Egyben köszönetét fejezte 

ki a cégvezetésnek az önkormány-
zat irányában tanúsított konstruktív 
magatartásáért.
Az avató ünnepség részeként a 
meghívott vendégek gyárlátogatá-
son vettek részt. Elsőként megte-
kintették az 1600 m2-es új csar-
nokot, ahol évente harminc gépet 

terveznek felújítani. A folyamat 
megtervezése német precizitással 
történt. A beérkező gyártósort al-
katrészeire szedik szét, majd első-
ként környezetkímélő technikával 
befestik. Ezt követően megkez-
dődik a gépsor felépítése, amely 
mindaddig tart, amíg a próbaüze-
mi termelésen is megfelelt minden 
előírásnak. Ehhez szükség van az 
egyedi, a precíz szaktudásra. A 
vendégek megtekintették a műkö-
dő gyárat, ahol az elmúlt pénzügyi 
évben nem volt üzemi baleset. A 
munka szervezettsége szembetű-
nő. A hatékonyság növelése érde-
kében minden munkafázist folya-
matosan elemeztek, és vizsgálnak. 
Ösztönző módon megvalósítják a 
dolgozók jó ötleteit. Újdonságként 
a gyártósor látványa lenyűgöző. A 
felülről lefelé mozgó üvegcsövet 
lángok melegítik, majd folyama-
tos forgómozgás, hevítés mellett 
a fémprofilok kialakítják az am-
pulla, az üvegcse végső formáját. 
Tömeggyártás zajlik, de minden 
egyes terméknek meg kell felelnie 
a vevői – szabvány által megha-
tározott – előírásoknak, ezért a 
gyártás közben folyamatos az el-
lenőrzés. 

Kámán Z.
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Kőszegfalva alapítása
Történelmi esemény volt június 
7-e és 8-a, amikor méltó módon 
megünnepelték a falu alapításának 
300. évfordulóját, megemlékezve az 
elődökről. Gyarmati Kálmán szavai 
szerint elhivatott feladatuk, hogy a 
hősök, a kitelepítettek emlékműve 
mellett létrehozzák az alapítás em-
lékművét. A programsorozat szer-
vezésének feladatait Kőszeg Város 
Önkormányzata és a Kőszegfalvi 
Baráti Kör vállalta fel, aktív sze-
repet töltött be a műsorokban a 
Kőszegfalvi Asszonykórus. A város 
300 ezer forinttal, a baráti kör pe-
dig jelentős összeggel járult hozzá 
az évforduló megrendezéséhez.  A 
támogatók száma „végtelen”. Gyar-
mati Kálmán ezúton is megköszöni 
mindenki segítségét. 
Péntek délután a Schwabendorf 
(Svábfalu) elnevezésű helység-
névjelző tábla avatása szimbolikus 
jelentőségű volt. Dr. Latorcai Csaba 
helyettes államtitkár azt kívánta, 
hogy az építő, előremutató közszel-
lem legyen a következő háromszáz 
év meghatározója. Kiemelte: a 
tábla arra is utal, hogy hazánknak, 

német nemzetiség tagjaként is, 
bárki lehet hasznos állampolgára. 
Az államtitkár, Huber László pol-
gármester, valamint Kőszegfalvi 
Ágnes közösen húzták le a tábláról 
a fehér leplet. Az örömöt nemcsak 
az asszonykórus dalai fejezték ki, 
hanem az ezt megelőző énekek, az 
elhangzott vers is. A faluban mű-
ködő nemzetiségi óvoda aprósága-
inak német nyelvű műsora élményt 
nyújtott a jelenlévőknek. Ennek 
előremutató mivoltára Babai Zsóka 
nyelvész mutatott rá, aki 2010-ben 
a faluban végzett nyelvészeti ku-
tatásáról számolt be a péntek este 
megatartott konferencián. A leg-
idősebb generáció sváb és német 
nyelven tud beszélni. A második 
generáció már magyarul válaszol 
vissza, ha megértette a szavakat, 
az unokák már csak az iskolában 
tanult német nyelvet ismerik.
Wild Róbert irodavezető szerint a 
német nemzetiség több évszázad 
alatt integrálódott a társadalom-
ba, tagjai aktívan részt vesznek a 
társadalom életében. Kijelentése 
szerint hatványozottan igaz, hogy a 

nemzetiség is a nyelvében él. Ezért 
annak megőrzése mindenkor fon-
tos feladat. 
Prof. Dr. Schöpflin György szerint a 
kettős nyelvhasználat a legtöbb ál-
lamban problémákat szül. Minden 
kisebbség függ a többségtől. Ahol 
egymás mellett élnek a nemzetisé-
gek, ott elfogadott, természetes a 
napi kapcsolat.
Szombat délelőtt német nyelvű 
szentmisével kezdődött az ünnep-
lés. (Három éve, a hónap minden 
második vasárnapján német nyel-
vű a szentmise.) Az ünnepen több 
volt a német szó, hiszen külföldi 
barátok is érkeztek az évfordu-
lóra. A templomból a menetet a 
Piringsdorfból érkezett fúvósok ve-
zették az emlékművekhez. Básthy 
Tamás a hősökről és a kitelepítet-
tekről beszélve azt mondta: „Azok 
nyelvén kell imáinkat elmondani, 
akikért koszorúzunk”. 
A déli óráktól a Rábai Gábor 
Sporttelepen felállított sátorban 
folytatódtak a programok. Az idő 
múlásával egyre többen érkeztek. 
A környezet szívélyes vendéglátás-
sal fűszerezett fesztivál hangulatát 
idézte fel. Több kondérban főzték a 
változatos ételeket, szakácsnak len-

ni kitüntetés volt. Az aktivisták nem 
számolták a rendezésre felhasznált 
órák mennyiségét. Viszont már 
évekkel korábban készültek erre a 
napra. Gyarmati Kálmán 2010-ben 
a kórházi ágyon fekve azért imád-
kozott, hogy megérhesse az évfor-
duló napját.  Tény, hogy a falubéliek 
többször tapssal köszönték meg a 
baráti kör vezetőjének a munkáját.  
Huber László polgármester, ifjúko-
rában a település lakója volt, ahhoz 
most is kötődve, részletesen beszélt 
a falu történelméről. Majd ajándé-
kok mellett emléklapot adott át a 
következő felirattal:  „Kőszegfalva, 
Schwabendorf alapításának 300. 
évfordulója alkalmából Kőszeg Vá-
ros Önkormányzata tisztelettel kö-
szönti  a település lakosságát.” 
Kovács Ferenc a megyei közgyűlés 
elnöke gratulált az évfordulóhoz, 
elmondta, hogy a hagyományőrző 
munkát a megyei közgyűlés már 
az elmúlt évben elismerte. Klaus 
Reitze Vaihingen polgármestere a 
testvérvárosról készült képet és 
ajándékot adott át a falunak, majd 
arra emlékeztetett, hogy jövőre 25 
éves lesz a két város kapcsolata.
Stefan Hauser Piringsdorf polgár-
mestere az otthoniak üdvözletét 
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Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné 
Tel.: 00 20 91 85 674,  94/360-264

Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu;  e-mail: escort96@t-online.hu

eng.szám: R1895/1999

ÍZELÍTŐ BUSZOS UTAZÁSAINKBÓL

Városlátogatás Berlinben és Drezdában – 2013. 07. 12 – 14.
• Brandenburgi kapu, Világóra, Alexanderplatz…
• Drezda, az „Elba Firenzéje”.
Ár: 59.800,- Ft / fő.

A tavalyi nagy siker után ismét: Hajóval, busszal és vonattal 
Passau, Duna, Linz – 2013. 07. 27 – 28. 

•  Vonattal Passauba, Szent István dóm, Boldog Gizella királyné sír-
jának megtekintése. • Három folyó összefolyásától hajózunk Linzbe. 
Busszal hazautazunk Sopronba.
Ár: 43.400,- Ft / fő.

PÁRIZS, A DIVAT ÉS A FÉNYEK FŐVÁROSA
2013. 08. 07 – 13.

2. BUSZ INDUL!!!
• Reimsi katedrális, Notre Dame, Pompidou központ, Forum des 
Halles, Louvre, Champs Elysées. • Kirándulás a Napkirály egykori 
palotájába Versailles-ba, Monmartre, Moulin Rouge… • Loire men-
ti kastélyok megtekintése: Blois-ban, Chenonceaux-i vízi kastély, 
Chambord lastély. • Fakultatív program: Párizs – Strasbourg útvo-
nalat a híres francia gyorsvasúttal a TGV-vel tesszük meg.
Ár: 137.000,- Ft / fő + TGV vasút 15000 Ft/fő.
Belépők kb. 100–120 Euro. 

Írország, Észak-Írország és Skócia felfedezése 
2013. 08. 17 – 24.

• Bécsből repülővel, Sopron-Bécs busztranszferrel • Dublin, Belfast, 
Glasgow és Edinburgh • Boyne-folyó, Óriások útja, Skye szigete, 
Loch Lomond tó és a legendás várak, kastélyok.
Ár: 332.000,- Ft / fő + járulékos költségek.

KIS BALKÁN KÖRÚT: 2013.09.24 – 29.
Bosznia-Hercegovina – Montenegró – Horvátország  

Ár: 114.000,-Ft / fő.

Néhány fixen induló egynapos programunk:
• A festői osztrák Dunakanyar a melki apátság és a Spitz-i sárga-
barack-fesztivál. – 2013. 07. 20.  Ár: 10.500,- Ft / fő.
• Dévaványán túzokrezervátum látogatás, Szarvason 120 tagú 
német harmonikás zenekar koncertje. –  2013. 07.16. 
Ár: 12.500 Ft/fő.
• Semmeringi vasút – UNESCO Világörökség részét képezi – 
2013. 08. 09.  és  2013.10.05.  Ár: 7.200,- Ft / fő.
• Alsó-Ausztria csúcsa – a Schneeberg fogaskerekű vasúttal, Myra 
patak vízeséseinek megtekintése – 2013.09.08. - Ár: 4.400 Ft/fő, 
fogaskerekű vasút díja 35 €/fő.
• Égi séta, állatpark, középkori vár, valamint Badeni séta – 
2013.08.24. – Ár: 8.200 Ft/fő. 
• Hagymafesztivál és látogatás a Lednice-Valtice-i kultúrtájon 
(UNESCO Világörökség) – 2013.08.17. – Ár: 6.900 Ft/fő.

Bővebb információk irodánkban,
illetve kőszegi információs pontunkon!

utazási iroda

adta át a 300 éves falu lakosságá-
nak. Kijelentette, hogy Piringsdorf 
megerősíti azt a barátsági szer-
ződést, amit már megkötöttek 
Kőszegfalvával. Kifejezik a szándé-
kukat a további együttműködésre. A 
köszöntők után több ajándék gyűlt 
össze a színpadon. Gyarmati Kál-
mán ezekre utalva kijelentette, hogy 
ez nem az övé, hanem „ez mind a 
tiétek, a falu lakosságáé. Köszönöm 
nektek mindazt, amit kaptam tőle-
tek. Éljen Kőszegfalva!!!”
Szombat délután a szórakozás, a ki-
kapcsolódás került a középpontba, 
amely erősíthette a lakosság egy-
máshoz való kötődését. Halkabb lett 
a beszélgetés, amikor a Kőszegfalvi 
Asszonykórus lépett a színpadra, az 
ünnepen belül a „sokadik” alkalom-

mal. Mindenkor egyedit alkottak, a 
közönség tapssal jutalmazta a telje-
sítményüket. A hölgyek a sváb ha-
gyomány biztos őrzői, daloskönyvük 
a múltat örökíti meg.
Fergeteges volt a taps, amikor a 
Kőszegfalvi táncosok színpadra 
léptek. Az elmúlt években elsza-
kadtak egymástól, most az évfor-
duló tiszteletére újra összeállt a 
„nagy csapat”. Két számot adtak 
elő, a követelődző taps okán a sváb 
táncot megismételték.  A közönség 
a Kőszegfalvi táncosok tevékenysé-
gének folytatását kérte.
Arra minden remény megvan, 
hogy a 300 év hagyományai tö-
retlenek maradnak Kőszegfalván, 
Schwabendorf faluban!!!!

Kámán Zoltán

Janka néni
Móritz Lászlóné 84 éves, a 
Kőszegfalvi Asszonykórus legidő-
sebb tagja, harminc éve énekli 

a sváb dalokat. Nem hagyja ki a 
hétfői próbákat, hazafelé menet 
a vonatra egyedüli utasként száll 
fel. Gencsapátiban él ’66 óta a 
kőszegfalvi születésű, kötődésű 
asszony. Gyermekként csak svábul 
beszélt, a magyart az iskolában 
tanulta. Elmondása szerint a két 
nyelv között óriási a különbség. 
A német nyelvet is érti, ha lassan 
beszélnek.. A fiatal nemzedék csak 
szavakat ismer a sváb nyelvből, a 
kommunikációra a magyart vá-
lasztják. Szereti az éneklést, szív-
ügye, hogy ott legyen a próbán, a 
fellépésen.  A próbák nemcsak az 
éneklésről szólnak, erősítik a csapat 
összetartását.

Falunap 
Nemescsó: Június 15-én 11.30-
kor a diákok megemlékeznek 
Péterfy Sándorról, a magyar tanítók 
atyjáról, a falu szülöttéről. Ezt köve-
tően felszentelik az önkéntes tűzol-
tók nemrég vásárolt autóját. Ebéd 
után a kőszegpatyi óvodások, majd 

az Ács Mihály Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény növendékeinek 
műsora, és az evangélikus ének-
kar fellépése következik. A Be-Jó 
mazsorettek után, zenés gyermek-
műsor, illetve kubai salsa bemuta-
tó lesz. Színpadra lép a Big Mouse 
Band. Este nyolckor kezdődik a bál. 
Szeretettel várnak mindenkit!
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Felújítják a Tervutat
A tervek szerint a következő két esz-
tendőben a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt., mint a Vas megyei állami tulaj-
donú erdők kezelője felújítja a kő-
szegi sípályától a velemi elágazóig  
(deltáig) vezető hegyi utat – kaptuk 
a tájékoztatást Gergye András beru-
házásért felelős csoportvezetőtől. A 
köznyelv ezt a szakaszt Tervútként 
ismeri, a tulajdonosa a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt., amely szívesen lát-
ja itt a kerékpárosokat, az autóso-
kat. Felhívják a figyelmet arra, hogy 
ez nem „versenypálya”, a hegyi út 

mivolta miatt veszélyes útszakasz. 
Különösen így van ez – a két évvel 
korábban már felújított – Velem és a 
Hörmann-forrás közötti út esetében, 
ahol a jelzett sebességkorlátozást 
könnyedén túl lehet lépni, de ezzel 
az autós önmagát és másokat is ve-
szélyezteti. Az ott látható „autópálya 
minőségű út” épül meg a sípálya 
és a velemi delta között, amelynek 
hossza 5534 méter. A felújítás után 
az útalap – hideg remix – szélessé-
ge 4,2 méter lesz, és erre terítenek 
rá először hat cm, majd második-

ként négy cm vastag aszfaltréteget. 
Az útalap elkészítésének módja új 
technológiát jelent. Ennek lényege, 
hogy a jelenlegi járófelületre kőzú-
zalék és cement keverékét terítik el, 
ezt követően ezzel együtt egy spe-
ciális gép felmarja az alapot, amit 
finomra darál, és a zúzalékot újra 
elteríti, tömöríti. A technológia gaz-
daságossága az anyagok ismételt 
felhasználásában rejlik.
Az építésre vonatkozó, elfogadott 
terv elkészült, pénzügyi kérdés a 
megépítése, amire megvan a szán-
dék. Az előkészítésébe sok munkát 
fektetett az erdőgazdaság, a meg-
valósítását két ütemben tervezik. 

Az építést jelentősen gyorsítaná 
egy pályázati lehetőség. 
Gergye András csoportvezetőtől 
kérdeztük: hogyan tudna az erdő-
gazdaság közreműködni Kőszegen, 
a Szabóhegyre vezető szerpentin 
felújításában? Elmondta, hogy ez az 
útszakasz önkormányzati tulajdon, 
itt elsőként a víz elvezetését kellene 
megoldani. A kátyúzás feladatainak 
az elvégzésében korábban is közre-
működtek, de a tulajdonviszonyok 
ennél többet nem tesznek lehetővé. 
Indoklásként az is elhangzott, hogy 
nemcsak az erdőgazdaság teherautói 
közlekednek ezen az útszakaszon.

Kámán Z

Velem
Szent Vid búcsú
Június 15. Szent Vid ünnepe, ehhez 
kötődik Velem búcsúnapja. (Erre a 
napra  meghirdetett – dr. Seregély 
István nyugalmazott érsek általi 
– szentmise egy későbbi időpont-
ban lesz.) Aznap este 18 órakor a 
Lékáról érkező zarándokok tartják 
a fogadalmi miséjüket. Vasárnap 

délelőtt 11 órakor mutatják be a 
velemi búcsú hagyományőrző mi-
séjét, körmenettel. Megelőzően, 10 
órakor lesz a rőtfalvi zarándokok 
fogadalmi miséje.  A dunai árvíz-
károsultakkal együtt érző velemiek 
szeretettel várják a katolikus hívő-
ket mindkét misére. 
Falunap
A június 8-án megrendezett falu-
nap az összefogásról szólt. A régi 

iskola udvarán 
felállított sátorban, 
és környéken több 
mint kétszázan töl-
tötték el idejük egy 
részét. A négy kon-
dérban főtt finom 
falatok elfogyasz-
tása közben is le-
hetett beszélgetni, 
és vittek az ételből 
az otthon maradt 
idős embereknek is. A gyerekek-
nek élményt jelentett az önkéntes 
tűzoltók által rendezett habparti. A 
„kicsik” szórakoztatása más prog-
ramoknál is a középpontba került. 
Jó példa volt a környező falvak ösz-
szefogására az, hogy döntően innét 
érkeztek a fellépő kulturális csopor-
tok, a Cáki Ír táncosok, a Henina 
tánccsoport, a kőszegszerdahelyi 
férfikar és asszonykórus, valamint 
a Bozsoki Dalárda.  A programokat 
végigkísérő jó hangulat az éjszakai 
bálon folytatódott.

Hősök Napja
Május 26-n emlékeztek meg 
a hősökről. A ünnepi beszédet 
Nagylaki András történelemtanár 
tartotta, aki tényszerűen, össze-
függéseket tartalmazó informáci-
ókat osztott meg a jelenlévőkkel. 
Az alkalomhoz illően, alig ismert 
katonadalok megszólaltatásával a 
kőszegszerdahelyi férfikar emelte  
az ünnep hangulatát. A kisiskolás-
ok műsora arra utalt, hogy hősökről 
a megemlékezés folytatódik.

KZ
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A történelmi belváros megújítása

„Az elmúlt években a történelmi 
belvárosban megújult a Jurisics 
tér, illetve a történelmi miliőhöz 
illő burkolatot kaptak a csatlako-
zó utcák. Pihenőparkok létesültek 
a várárokban, a Diákközben és az 
egykori Bencés Gimnázium épülete 
mögött. A projekt támogatásával 
nyitotta meg kapuit a Táblaház 
utcában a Bakos Virágudvar, illet-
ve újította fel belülről a Boszor-
kánykonyha Éttermet a Kőszeg és 
Vidéke Ipartestület. A közterületi 
fejlesztésekhez kapcsolódóan bizto-
sították az akadálymentes szolgál-
tatást a Polgármesteri Hivatalban. 
A beruházás részeként a Jurisics tér 
6-ban megújult irodákat ma már 
az önkormányzati feladatellátás 
változása miatt a Kőszegi Járási 
Hivatal használja. A  Chernel u. 6. 
számú épületben a kulturális kíná-
lat bővítésének részeként alakít-

ják ki a Kőtárat az emeleti, illetve 
pincehelyiségek korszerűsítésével. 
A beruházás részeként megújult a 
műemléképület külső homlokzata 
is. A Kőtárat az önkormányzat - a 
Kőszegi Városi Múzeum szakmai 
közreműködésével – tervezi be-
rendezni és megnyitni az idei év 
Kulturális Örökség Napja program-
sorozatához kapcsolódóan, 2013. 
szeptember közepén. Továbbá ha-
marosan befejeződik a Pont Aján-
déküzlet homlokzati felújítása, ami 
egyszerre járul hozzá a városkép 
megújulásához, illetve szolgálja a 
műemléképület vízkár elleni védel-
mét. A létrehozott értékek védel-
mére építette ki az önkormányzat 
a történelmi belvárosban a térfi-
gyelő rendszert. A 4 db körbeforgó 
kamera befogja a teljes felújított 
területet.
A beruházások mellett több kisebb 

program megvalósításához is tá-
mogatást nyújt a projekt. Segítette 
az elmúlt két évben az Ostromna-
pok megrendezését: korhű ruhák, 
történelmi játékok beszerzésével, 
illetve szakmai előadások meg-
tartásával, valamint török kori bú-
torkiállítás létrehozásával. Mégis 
az egyik legjelentősebb szakmai 
program a „Több nyomon a város-
ban” címmel valósul meg, melynek 
célja hogy a történelmi belváros-

ban a város különleges értékeit 8 
db tematikus sétaútvonal mentén 
mutassa be.

Séta a kiemelt egyházi érté-1. 
kekhez
Egykori és mai igazgatási 2. 
épületek felfedezése
Séta az irodalmi emlékhe-3. 
lyekre
Séta az „Iskolavárosban”4. 
Séta Kőszeg XVI. századi 5. 
védművei mentén
Séta az egykori és mai tradici-6. 
onális vendéglátóhelyekhez
Híres kőszegiek felfedezése7. 
Mesélő házak Kőszegen – 8. 
épületek és történetek 

A sétaútvonalakról információ lesz 
elérhető a – szintén a projekt része-
ként megújuló – kőszegi honlapon, 
valamint leporelló, illetve fóliázott, 
ún. többször felhasználható kiad-
ványon. A magyar mellett angol és 
német nyelven is ajánlott sétautak 
mobiltelefonon is jól követhetők 
lesznek.

Amikor először megálltam Kőszeg Főterén és végigmentem
a Várkörön, éreztem: ez az a Város, ahol el tudnám képzelni

hátralevő életem Ünnep- és Hétköznapjait is. Most is így gondolom!”
Molnár Piroska, a Nemzet Színésze 
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A tankerület első félévéről
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
központ 2013. január 1-jén vette 
át a köznevelési intézmények fenn-
tartását az önkormányzatoktól. Ez a 
Kőszegi Tankerületben öt általános 
iskolát, egy gimnáziumot és kollé-
giumot, egy szakiskolát, egy önálló 
és egy tagintézmény zeneiskolát és 
két tagiskolát jelentett. Április 1-től 
ehhez még csatlakozott a Dr. Nagy 
László EGYMI is. Jelenleg nyolc 
intézmény, és nyolc tagintézmény-
intézményegység tartozik hozzánk, 
amelyekben mintegy 3300 diák 
nevelését, oktatását közel 300 pe-
dagógus látja el.
Az átállás különösebb zökkenő nél-
kül zajlott le, a diákok mindennapi 
életét nem zavarta meg. Ugyanab-
ban a tanteremben, ugyanazok a 
tanárok várták őket január 3-án, 
akiktől elbúcsúztak a téli szünidő 
előtt. Sem pedagógust, sem más 

alkalmazottat nem bocsátottunk el. 
Mindenki időben megkapta a fize-
tését, egy-egy esetben fordult elő, 
hogy túlóra, vagy más, nem rend-
szeres juttatás késett, de ez a koráb-
bi időszakban is megtörtént néha.
A kollégák eleinte félelemmel ve-
gyes tartózkodással fogadták a vál-
tozásokat, de az elmúlt hónapok-
ban ezek a félelmek alaptalannak 
bizonyultak, mert igaz ugyan, hogy 
a gazdálkodást központosítottuk, 
de az iskolák szakmai önállósága 
nem csorbult, és nyugodt körülmé-
nyek között, nagyobb biztonságban 
végezhetik munkájukat.
Az intézményvezetőkre sok fel-
adat hárult, és ezúton is szeretném 
megköszönni az elvégzett munkát, 
ugyanakkor a terhek egy részét le-
vettük a vállukról, hogy még inkább 
a szakmai munka irányítására, szer-
vezésére tudjanak koncentrálni.

Mindjárt az indulásnál meg kellett 
oldani, a gimnázium kollégium-
épületének felújítása miatt, a kol-
légisták elhelyezését. Szerencsére 
segítséget kaptunk a katolikus és 
az evangélikus egyháztól. A rezsi-
költségek átvállalásával a diákok 
egy részét az ő intézményeikben 
tudtuk elhelyezni. A többiek a Dr. 
Nagy László EGYMI-ben kaptak át-
meneti szállást. A kollégium elké-
szült, reményeink szerint a modern 
berendezések jelentős megtakarí-
tást eredményeznek az energiafel-
használásban. Sajnos a megszépült 
külső mellett a belső munkákra 
már nem terjedt ki a pályázat, ezért 
az önkormányzattal, mint az ingat-
lan tulajdonosával arról tárgya-
lunk, hogyan tudnánk közösen egy 
részleges belső felújításhoz forrást 
rendelni.
További felújításokat is tervezünk, 
de ezeket szeretnénk megfontoltan, 
a tulajdonos önkormányzatokkal 
egyetértésben előkészíteni. Folya-

matban van egy felmérés, amely 
valamennyi általunk működtetett 
intézményre kiterjed. Szerencsére az 
átvett iskolák többsége jó állapotban 
van, de bőven lesz teendőnk a kö-
vetkező hét éves pályázati ciklusban 
is. Várhatóan a legközelebbi felújítás 
a Dr. Nagy László EGYMI Gyermek-
otthonaiban a vizesblokkok, WC-k 
rendbetétele lesz. Nagyon fontos 
lenne az uszodában is elvégezni a 
fűtés, a hőszigetelés korszerűsítését 
és a zuhanyzók felújítását. Ehhez is 
pályázati lehetőséget keresünk.
Lapzártáig a Kőszegszerdahelyen 
működő iskola jövőjéről nem 
született döntés, de várhatóan 
szeptembertől itt folytatódik a 
felsőtagozatos diákok oktatása.
Bízom benne, hogy a következő 
években sikerül ezeket a feladato-
kat elvégezni, és bebizonyosodik, 
érdemes volt vállalni a változással 
együtt járó nehézségeket.

Bánó Zoltán
tankerületi igazgató

Ünnepelt az iskola
Kőszegszerdahely: Május 25-én 
egész napos program keretében 
emlékeztek Kőszegszerdahelyen 
az iskola volt és jelenlegi tanulói, 
tanárai a Körzeti Általános Iskola 
alapításának 50. évfordulójára. 
Délelőtt a körzethez tartozó öt 
település focicsapatai küzdöttek 
meg egymással, délután pedig 
színvonalas műsorokat láthatott 
az ünneplő közönség. Színpadra 
léptek a környező falvak színjátszó 
csoportjai, kórusai, táncosai, az is-
kola zeneiskolás diákjai. A gyere-
kek trambulinon ugrálhattak, büfé 
állt a vendégek rendelkezésére. 
Szerencsére az időjárás is kegyes 

volt. Az ünnepségre az ország tá-
volabbi részeiről is eljöttek az egy-
kori diákok, részt vettek a jelenlegi 
és a korábbi fenntartók képviselői. 
Szép látvány volt, amikor az itt 
végzett egykori osztályok jelenlé-

Pedagógusnap
Május 31-én a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Kőszegi 
Tankerülete hagyományteremtő 
szándékkal, első alkalommal hívta 
közös ünneplésre a tankerület nyolc 
iskolájának közel 300 pedagógusát. 
Az ünnepséget jelenlétével megtisz-
telte dr. Kapilller Sarolta a Kőszegi 
Járási Hivatal vezetője és Básthy 
Béla alpolgármester. A vendégeket 

vő diákjai bevonultak a pályára, 
és egyszerre ötven léggömb szállt 
fel az ég felé. A nap végén bállal 
zárult a rendezvény.   A szervezők 
köszönetet mondanak mindazok-
nak, akik támogatásukkal, vagy 
egyszerűen csak a részvételükkel 
segítették, hogy a rendezvény 
maradandó emléket jelenthessen 

Imre Julianna tanügy-igazgatási re-
ferens köszöntötte. Ezt követően a 

dr. Nagy László EGYMI dísztermében 
zenés, verses műsort adtak a kicsi és 

ISKO
LÁK

mindenki számára. A tanév utolsó 
két hetében a tanulók osztályki-
rándulásokon vettek részt, június 
10-én gyermeknapi programok, 
vetélkedők voltak, kissé megrövi-
dítve a tanév utolsó napjait.  Az 
ünnepélyes tanévzárást, a nyol-
cadikosok ballagását június 15-én 
tartják meg. 

az érettségiző diákok, megszólaltat-
ták a hangszereket, verset mondtak, 
énekeltek. A produkciók megmu-
tatták az iskolák sokszínűségét. 
Bánó Zoltán a tankerület igazgatója 
kiemelten szólt a pedagógusok el-
végzett munkájáról.  A diákok egy-
egy szál rózsa átadásával fejezték ki 
tanáraiknak a köszönetüket. Az első 
pedagógusnap egy pohár pezsgő és 
sütemények mellett kötetlen beszél-
getés formájában folytatódott. 
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Poharas játék
Kőszegre is elért a „poharas őrü-
let”, a Speed Stacks. Az új sport-
ág a szem-kéz koordináció, a 
finommotorika, a tanulási képesség 
fejlesztésén túl csoportépítő jellegé-
nél fogva is különös fontossággal 
bír. Ezt ismerte fel a minden új iránt 
fogékony Árpád-házi iskola és egyik 
pedagógusa, Füléné Hartai Katalin, 
aki több csoporttal is foglalkozik. 
A játék lényege, hogy különböző 
alakzatokat kell felépíteni és le-
bontani, mindezt időre. A sport 
korhatártól független, de leginkább 
a gyermek- és az ifjúsági korosz-
tály az, amelyik hihetetlen, szem-
fényvesztő bemutatókra képes. Az 
áprilisi Bük Kupán, ahol világbaj-
nokságot megjárt versenyzők is 
versenyeztek, a 4. osztályos Stejer 
Nagy Olivér 2., Szabó Elizabet (a 
képen) pedig 3. helyen végzett. 
Ügyesek, de a kupáért még küzde-
niük kell.
„A célom a  vidám csoportszellem 
kialakítása, közös izgalmak, ké-
szülés, a hasznos elfoglaltság, az 
általános és speciális képességek 

fejlesztése, a kitartásra nevelés, az 
iskolán kívüli együttlét, utazás, más 
versenyzőkkel barátságok kötése, 
de benne  van a lehetősége  annak 
is, hogy valamelyik tanulónk akár 
világbajnokságra is eljuthasson. 
Köszönet a Szombathelyi világbaj-
nok kötélugróknak, hogy megis-
mertették velünk ezt a sportjátékot” 
– mondta „Kati néni”.
A klub tagjai igazolvánnyal rendel-
keznek, az összetartozást kifejező 
póló tervezésébe kezdtek és edze-
nek: néha még az órák közti szü-
netekben is.

Tóthárpád F

Pályáztak, nyertek, 
ünnepeltek
A hagyományaira büszke Evangéli-
kus Mezőgazdasági, Kereskedelmi, 
Informatikai Szakképző Iskola és 
Kollégium folyamatos megújulásra 
törekszik. Ezt jelzi, hogy az immár 
több mint 60 éve folyó mezőgaz-
dasági képzés terén is fejlesztések 
történnek. A kitartó munka ered-
ményeként a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Alap pályázatán 9 651 000 
Ft  támogatást nyert az intézmény. 
Az összegből az iskola tangazda-

ságában folyó gyakorlati oktatás 
színvonalát növelő eszközöket – 
nehézkultivátort, pótkocsit, fűka-
szát, önitatókat és  karámrendszert 
– vásárolt az intézmény.
Az eszközök átadására ünnepélyes 
keretek között került sor 2013. 
június 8-án, a tangazdaságban. 
A délelőtti rendezvényen, melyen 
Rodler Gábor igazgató mondott 
köszöntőt, részt vett V. Németh Zsolt 
vidékfejlesztésért felelős államtit-

kár, valamint 
Kákay István, a 
Magyarországi 
Evangé l ikus 
Egyház or-
szágos iroda-
igazgatója. A 
gépekkel vég-
zett munkára 
Gáncs Péter, 
az evangélikus 
egyház elnök 
püspöke kérte 
Isten áldását. 

Green Mountain ötödik félév
Az Európai Uniós South East Europe 
Közösségi Kezdemény keretében 
létrejött Green Mountain projekt a 
végéhez közeledik: a három évből 
már csak az utolsó hat hónap van 
hátra. 
A most záruló tavaszi félév során 
elkészültek a projekt szakmai tevé-
kenységeit, eseményeit támogató 
információs és kommunikációs esz-
közök. Ennek keretében állt össze 
öt hiánypótló kiadvány a Kőszegi 
kistérség értékeiről: természeti ér-
tékek, természetvédelmi kisokos, 
tanösvények, ökoturisztikai látni-
valók, helyi kézművesek és termé-
keik. A kiadványokkal és további 
promóciós termékekkel (táska, 
hűtőmágnes, toll, jegyzetfüzet) a 
május 18-án megrendezett infor-

mációs napon találkozhattak az 
érdeklődők. Azóta pólók is készül-
tek, melyekkel kiegészítve a továb-
biakban minden kistérségi önkor-
mányzat számára mintacsomagot 
juttatunk el, a kiadványok pedig a 
kőszegi Tourinform irodában is be-
szerezhetők lesznek.  
A térség kulturális értékeinek nép-
szerűsítése céljából a http://www.
koszegikisterseg.hu/ oldalra fel-
került egy „Kulturális csoportok 
és rendezvények” menüpont, ahol 
összesen 20 db ismertető videó 
kapott helyet. 
A projekt 6. Irányító Bizottsági Ülé-
sét május 16-17-én tartották Mos-
tarban, Bosznia-Hercegovinában. 
Minden projektpartner beszámolt 
a félévben végzett tevékenysége-

iről, majd 
egyeztették 
a hátra lévő 
feladatokat 
és megbe-
szélték a 
költségve-
tést érintő kér-
déseket. Felmerült az igény a projekt 
pár hónappal való meghosszabbítá-
sára, melyet ellenvetés hiányában a 
vezető partner kérelmez. A Kőszegi 
Többcélú Társulás projekttevékeny-
ségeit ez jelentősen nem befolyá-
solja, továbbra is november végéig 
tervezzük a megvalósítást. Az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően a találko-
zón a résztvevők bepillantást nyer-
tek a helyi kulturális és természeti 
értékekbe is. Csütörtökön néptánc-

csoport és tangóharmonikás adott 
műsort, pénteken pedig a Blidinje 
Nemzeti Park látogatásával zárult 
a program. 
További információ: 
Kőszeg Város és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulása
E-mail: 
titkarsag@koszegikisterseg.hu 
Tel: +36 94/562-554
http://www.koszegikisterseg.hu/
http://www.greenmountain-see.eu/
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További részletek:

www.lamantin.hu

Trilok Gurtu (India)
Borbély Műhely
Niels Lan Doky (Dánia)
Ferenczi György
Deitra Farr (USA)
Grzegorz Karnas (Lengyelo.)

és még sokan mások


2013. �23–29.2013. �23–29.

szervezô:IMPROVIZATÍVZENEMÛHELYEGYESÜLET

     

Kalapos Napok
Bozsok: – Nagy volt a készülődés május 30. 
és június 2. között megtartott V. Bozsoki Kapalos 
Napok és Dalos Találkozó rendezvényére. A test-
vértelepülésről, a székelyföldi Zetelakáról a 32 
fős Férfi Dalárda volt a község vendége.  
Az első este nyílt meg Török Péter helyi amatőr 
festő kiállítása a Bozsoki Kökörcsin Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Más-
nap, a Dalos Találkozón gyönyörű dalok csendül-
tek fel a Vadrózsa Népdalkör, a Kőszegszerdahelyi 
Férfikar, a Perenyei Férfi Népdalkör, a Sárga Li-
liom Együttes, az Őszirózsák Kórusa, a Zetelaki 
Férfi Dalárda és a Bozsoki Dalárda előadásá-
ban. A székely viseletbe öltözött erdélyi kórus 
műsorát állva tapsolta meg a közönség, majd a 
zetelaki küldöttség székely zászlót adományozott 
Bozsoknak. A találkozó dalversenyét harmadik 
alkalommal nyerte meg Császár Henrietta, aki 
megkapta a 2007-ben elindított vándorserleget. 
Szombaton a szabadtéri programok jó hangu-
latban, sok résztvevővel zajlottak. Tíz órakor túra 
indult a Kalapos-kőhöz. Délelőtt a CASTANEA 
Egyesület, délután pedig a Bozsoki Kökörcsin 
Egyesület kínált a gyermekeknek és a csa-

ládoknak kalapos programokat. A CATANEA 
Közösségi Egészségcentrumban a bátrabbak a 
játékok mellett kipróbálták a Kneipp-taposót. 
A legkisebbek délután ügyességi feladatokat 
oldottak meg. Török Botond nyerte a gyermek 
kalapos király címet. A program zárásaként a 
Bozsoki Csúzli Színjátszó Kör a „Tök és a csikó” 
című mesét adta elő. Hét pincegazda Kalapkúra 
Túrára hívta a borkedvelőket a bozsoki hegybe. 
A csapat nótáitól zengett a túra útvonala. Az 
Aranypatak Vendéglőnél felállított sátorban há-
rom kondérban főtt a pörkölt. A borosgazdák a 
túra résztvevőinek adományait a Bozsoki Óvo-
da javára ajánlották fel. A szombat esti bálban 
Deák Ritát kalapos királynővé választották a 
2013-as évre. 
A vasárnapi szentmisén a zetelaki kórus éne-
kelt, ezt követően megkoszorúzták a kopjafát. 
A székely és a bozsoki „testvérek” búcsúzóul 
rokonként ölelték egymást a viszontlátás remé-
nyében.
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület ezúton mond kö-
szönetet mindazoknak, akik a zetelakiak foga-
dásában és a Bozsoki Kalapos Napok és Dalos 
Találkozó szervezésében, rendezésében bármi-
lyen módon segítettek.

Frank-Sziklai Márta

Ünnepelnek
a sportolók
Gyöngyösfalu: – Június 15-én megalakulásá-
nak hetvenedik évfordulóját ünnepli a falu sport-
egyesülete a labdarúgópályán. Az évfordulót a 
Kispályás labdarúgó-bajnokság megrendezésé-
vel teszik emlékezetessé. Megküzd egymással 
az aktív és az öregfiúk helyi csapata. Itt lesznek 
Kőszegfalváról, Lukácsházáról és Gencsapátiból 
a labdarúgók. Jelenlétükkel megtisztelik a tornát 
a Haladás öregfiúk. Meghívott díszvendégként 
érkezik Dobány Lajos az MLSZ megyei igazgató-
ja és Gerencsér Tibor a versenybizottság elnöke. 
A meccsek délután két órakor kezdődnek. Az esti 
eredményhirdetés után egy vetítéses összefogla-
lóban idézik fel az elmúlt hetven évet. A faluban 
már körbejárt a kérés, hogy mindenki juttassa el 
Kiss Tibor részére a nála lévő emlékeket, fény-
képeket. Aki még nem tette, az ne halogassa, 
másolat készítése után mindenki visszakapja az 
eredetit. A megemlékezés – várhatóan jó hangu-
latú – befejezése lesz az este kezdődő UBICUM 
Bál. A felállított sátorban lesz lehetőség baráti 
beszélgetésre is.

Lukácsháza hírei
Május 17-én Gyöngyösfalu és Lukácsháza 
Önkormányzata meghívására a Halmay Zoltán 
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület és Kiss Tibor 
ötletgazda szervezésében Tatai Tibor kenus me-
xikói olimpiai bajnok tartott élménybeszámolót 
a Közösségi Házban. A hazaérkező „vendég” 

Molnár Zsolt lovas fogatával járta végig a gye-
rekkori élmények helyszíneit. 
Tatai Tibor Lukácsházán töltötte gyermekkorát, 
majd a család 1955-ben Szentendrére költözött, 
ahol a sportoló megkezdte kenus pályafutását.  
A hallgatóság DVD-n nézve elevenítette fel az 
olimpiai döntőt. Tatai Tibor megmutatta olimpiai 
aranyérmét, majd a becses ereklye kézről-kézre 
körbejárt. Az élménybeszámolót követően Tar 

János Gyöngyösfalu  és Virág János Lukácsháza 
polgármestere ajándékot adott át a két település 
közös olimpiai bajnokának. 
Május 18-án a Közösségi Házban zajlott a VII. 
Lukácsháza Kupa Nyugat-dunántúli utánpótlás 
akrobatikus Rock and Roll versenye rekordszá-
mú versenyzővel és néző előtt. Látványos ver-
senyszámok szórakoztatták a közönséget.
Május 18-án a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete rendezte meg a csömötei szőlőhe-
gyen az „IVÓ-napi Nyitott pincék” rendezvényt. 
Egy pohár megvásárlásával 18 „nyitott pincé-
ben” kóstolhatták meg a csömötei szőlőhegy 
„levét”, falatozhattak a borkorcsolyákból a visz-
szatérő és az új vendégek. 
Lukácsháza Önkormányzata lefolytatta a 
87-es főút és a SCHOTT forma vitrum Kft. kö-
zötti járdaszakasz megépítésének egyszerűsített 
közbeszerzési eljárását. A vasvári Németh Út-
építő Kft. 16,9 MFt-os bruttó összegű ajánlattal 
nyerte el a munkát. Az önerős beruházás július 
1-jén kezdődik. 

Könyvvásár Kőszegen
2013. június 20-tól

100 Ft/db-tól

az OTTLIK GÉZA  
KÖNYVESBOLT előttKÖNYVESBOLT
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Programdömping a bokszolóknál
Hámori Ádám a magyar válogatott tagjaként vett részt a csapatbajnoki 
rendszerben megrendezett Olimpiai Reménységek Tornáján, Lengyel-
országban. Első menetes KO-val nyitott, de másik két ellenfele sem tudta 
megállítani. Magabiztosan győzött a középsúlyban. Öröm, hogy sikerével a 

magyar csapat győzelméhez is hoz-
zájárult. Hab a tortán, hogy színvo-
nalas öklözéséért a torna legjobbjá-
nak járó különdíjat is ő vehette át.
Wurst Nikolett (51 kg) Trstenikben 
(Szerbia) vett részt szerb-magyar 
csapatbajnoki összecsapáson. 
Wurst a legjobb módszert alkalmaz-
ta, nehogy ellenfele a hazai pálya 
előnyében bízhasson. Offenzívája 
nyomán a hazai sarok feladta a 
mérkőzést.
A Fitt-Boksz ÖE többi versenyzője 

sem unatkozott az elmúlt időszakban. Németországban Horváth Roland 
és Németh Gábor győzött. Kaszás Tibor vereségében mérkőzés közben 
megsérült válla is közrejátszott. Szombathelyen a Hauer Lajos Emlék-
versenyen nyolc kőszegi lépett szorítóba (Búza Rómeó, Lakotár Benedek, 
Radics Béla, Jankó Krisztián, Wurst Nikolett, Kontó Helga, Krajczár Tamás 
és Hámori Ádám). Csak Jankó Krisztián szenvedett vereséget, de ő is szo-
ros küzdelemre késztette ellenfelét. Tatán a Richter Tibor Emlékverse-
nyen (5 kőszegi induló) Wurst Niki hozta a győzelmet. A még csak 11 éves 
Lakotár Hanna nemzetközi mérkőzésen, cseh ellenféllel küzdhetett. Kicsit 
későn kapcsolt. A hajrá az övé volt, de a győzelmet szoros meccsen, meg-
osztott pontozással az ellenfélnek ítélték. Székesfehérváron a Hermann 
István Emlékversenyen Jankó Krisztián és Wurst Nikolett győzelemnek 
örülhetett. Horváth Roland és Kaszás Tibor szikrázóan kemény mérkőzést 
vívott ellenfelével. Mindent megtettek a sikerért, de kis különbséggel el-
lenfeleik győztek.

Birkózó Nádasdy Kupa

Tizenöt csapat 120 versenyzője lépett szőnyegre a 12. sárvári Nádasdy 
Kupa nemzetközi szabadfogású birkózó versenyen. A kőszegiek két arany, 
két ezüst és négy bronzéremmel a pontverseny 4. helyén végeztek.

Érmes kőszegiek - Győztes: Polák Szabolcs gyermek/38 kg, Francsics Erik 
gy/46 kg. Második helyezett: Horváth Márk gy/42 kg, Bokor Máté gy/50 kg. 
Harmadik helyezett: Pontyos Boglárka gy/29kg, Pontyos Gábor gy/38 kg, Illés 
Péter gy/35 kg és Illés András serdülő/85 kg 3.

Június 21. Péntek:  20.00  Üveghegyen túl Fáraó bulizenekar fellépése. 
Sztárvendég: Pataki Attila, Belépődíj: 1000 Ft.
Június 22. Szombat: Malacsütő verseny!!!! 11.00 Zenés menet a falu 
utcáin. • 12.00  Megnyitó •13.00 Óvodások műsora • 13.30  Operett 
slágerek  • 14.30  DANCE JAM • 15:30 SZANDI • 16.00 Postás Józsi • 
17.00 Családi vetélkedő • 20.00  BÁL. 

Lakossági apróhirdetés
• KŐSZEGEN, a Rajnis utcában 70 négyzetméteres  üzlet felújított mű-
emléképületben IRODA, ÜZLET vagy RENDELŐ céljára KIADÓ!
Renovierte 70 m2 GESCHÄFTSLOKAL bei Jurisics-Burg für Ärtzliche 
Ordinazion oder Büro, Geschäft  ZU MIETEN.
Telefon: +36306467574 oder: +436601643662

• ASAN eljárással kéménybélelés és felújítás gáz és vegyes tüze-
lésre. Tel: 06-70/612 06 45. Info: 18 óra után 06 99/789-289.
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Kiemelt arany
Szent György-napról június 1-re 
csúszott Kőszeg Város Fúvószene-
karának Tavaszi koncertje, de ez-
úttal már a lovagterem fogadta a 
nagyszámú, pótszékeket is igénylő 
közönséget. Nyolc év után most 
került sor újra a zenekar minősíté-
sére. A rendezvény egyben Szilágyi 
Miklós karnagy diplomakoncertje is 
volt. A Magyar Fúvószenei Szövet-
ség nemzetközi szintű minősítésű 
rendszerében, a művészeti csoport 
és karnagya, a legmagasabb „pré-
mium D” kategóriában 94 ponttal, 
kiemelt arany minősítést kapott 
olyan bíráktól, mint: Dohos Lász-
ló, Bekker Gyula balmazújvárosi 

hétszeres nemzetközi díjas fúvós-
zenekari karnagy, és a Magyar 
Honvédség Központi Zenekarának 
karnagya, Szabó Imre. Az eredmény 
jelentőségét mutatja, hogy hasonló 
minősítéssel Magyarországon csak 
öt zenekar rendelkezik. Az ered-
ményhirdetéskor hangzott el a di-
cséret: „Negyvennyolc évet megér-
tem, de amatőr zenekart még nem 
hallottam így zenélni” – mondta Dr. 
Szabó István tanszékvezető egyete-
mi tanár. Mindez a műsorválasztás, 
a zenekar és a karnagy elismerése-
ként hangzott el.
Zenészeink előtt mozgalmas időszak 
áll.  Szombathelyre szól egy meghí-

vás a Szent Márton kör-
menetre, 23-án pedig 
Wörterbergbe utaznak 
Dohos László vezetésé-
vel. (A szereplés napján 
dől el, hogy a kőszegi 
opera milyen helyezést 
ér el.) A július is több 
fellépést hoz, melyekről 
a következő számunk-
ban számolunk be.

Tóthárpád F.

Múzeumi programok
Májusban az Arany Egyszarvú Pati-
ka múzeumpedagógiai foglalkozta-
tó és virtuális oktatóközpontban két 
alkalommal is vendégeskedtek ér-
telmi fogyatékkal élők. A több funk-
cióval bíró teremben maximum húsz 
fő befogadására nyílik lehetőség. A 
programok hozzájárulnak különböző 

kompetenciák, készségek és képes-
ségek fejlesztéséhez. A fogyatékkal 
élők számára, a tárgyalkotó, az ér-
zékszervekre ható tapasztalati úton 
való speciális programok kiváló le-
hetőségeket jelentenek, az ismeret-
szerzéssel egybekötött élményekkel 
teli és szórakoztató időtöltéshez. 
„ Aktívan részt vettek a feladatok 
megoldásában, érdeklődőek és 
nyitottak voltak. Örömünkre szol-
gált, hogy maradandó élményeket 
adhattunk. A foglalkozások ered-
ményét és sikerét bizonyítja, hogy a 
közeljövőben még több ilyen jellegű 
programra is sor kerül” – mondta 

Kutrovits Mónika, kulturális szerve-
ző. Tartanak tanórai és tanórán kí-
vüli foglalkozásokat is. A múzeumi 
órák és a tematikus foglalkozások 
az iskolák helyi tantervébe illesz-
kedve, kerülnek megrendezésre. A 
művészeti programokat az óvodai 
csoportoknak is ajánlják. 

A napközis jellegű nyári táborok 
egy-egy hetes foglalkozásként ke-
rülnek megszervezésre a múzeum 
adta ismeretszerzési lehetőségekre 
építve, és a kikapcsolódás jegyé-
ben. (Túra, kézműves-, tárgyalkotó 
foglalkozások és csapatjátékok.) A 
résztvevők betekinthetnek az in-
tézmény nagyközönség által nem 
látogatható területeire is. „Bízunk 
abban, hogy programjaink által a 
múzeumlátogatások és az értékek 
megóvásának igénye megmarad!” 
– mondta a múzeum programokért 
felelős munkatársa.
 N-EJ.

Csökkent a felsőoktatásba jelent-
kezők száma. Mintegy 15 ezerrel 
kevesebben célozták meg idén a 
diplomát. Úgy tűnik, ma már nem 
a divat, hanem a praktikum ve-
zérli a pályaválasztást. Ezzel kap-
csolatban hallottam a következő 
történetet. Mint máshol, Kőszegen 
is módjuk van a gyerekeknek arra, 
hogy megismerkedjenek különböző 
szakmákkal. Egy-egy „tanulmányi 
kirándulás” elég, ha csak a szom-
szédos nagyberuházásig vezet. Így 
tette az egyik általános iskolánk 
hatodik osztálya is. Megnézhették, 
kipróbálhatták, milyen érzés va-
kolni, húzni a betont, vésni stb. A 
gazdag tapasztalatszerzés után el-

hangzott a kérdés: – No, mi leszel, 
ha nagy leszel? A egyik fiú megszó-
lalt: – Nem megyek főiskolára!
A másik kontrázott:  – Én kőműves 
leszek! 
A jelenlévő mester büszkén kihúzta 
magát, hiszen épp ő mutatta meg a 
szakma szépségeit. 
– No, és miért? – kérdezte. 
– Hogy olyan nagy autóm legyen, 
mint a bácsinak – szólt a válasz. 
Kis csend után odafordult a mellet-
te álló kislányhoz: – És te? 
– Én az ő barátnője leszek, hogy ne 
kelljen dolgozni!
Ennyi a (tan) mese arról, miként 
alakul a pályaválasztás.

TáF

Pályaválasztás

Máriához
Május közepén harmadik alkalom-
mal indultunk egy csoporttal az 
Árpád-házi iskolából Máriacellbe. 
Az első zarándoklaton, mikor  
megpróbáltunk egy  általános is-
kolai diákcsoporttal eljutni gyalog 
Máriacellbe, iskolánk mint útkereső 
vett részt.  Az örömök, a legyőzött 
nehézségek, a tartalmasan együtt 
töltött idő mind-mind arra sar-
kallt bennünket, hogy teremtsünk 
hagyományt. Tavaly az ismétlés 
örömével és nehézségeivel szem-
benézve jártuk ismét végig „Mária 
útját”. Idén harmadszor tettük meg 
a zarándoklatot, és most végre 
érezhettük, hogy sikerült megvaló-
sítani azt, amiben reménykedtünk: 
hagyományt teremtettünk. 
Jó volt viszontlátni az alkonyati 
derengésben Kirschlag várát, a 
Semmering mellett elterülő csodá-
latos alpesi réteket, Schwarza folyó 
smaragdzöld vize felett húzódó Rax 
és Schneeberg fenséges sziklacsú-

csait és a hegyek közt megbúvó 
máriacelli kegytemplom tornyát. 
A zarándoklat mozzanatait előre 
vártuk: a vezetőnk, Petkovits Sán-
dor iránymutató szavait, (A za-
rándok az nem teljesít, hanem 
kiteljesedik), a természet hatalmas 
templomában átélt szentmiséket, 
amikor Sándor verbita atya mon-
datai különös megerősítést kaptak 
a lombokon átszűrődő napfényben, 
a sziklák csúcsán álló fák ágainak 
hajladozásában, vagy a vihar dö-
römbölésében. Vártuk a csendet, 
amikor a természet hangjait fi-
gyelve, befelé tekinthettünk, hogy 
Máriával imádkozva meríthessünk 
erőt.
Amikor harmadszor hajthattunk 
térdet Mária kegyszobra előtt, a 
minket fogadó atya is hangsúlyoz-
ta, hogy a zarándokutak nem sike-
rülhetnének csak az emberi erőre 
támaszkodva. 
Mi hisszük, hogy ebben az erőben 
bízva, sikerül hagyományunkat to-
vább vinni.

A. n.
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Hírözön
Adj vért!  
Ismerjük a cím-
ben megjelenő 
felszólítást. So-
kan hallgatnak 
is rá, és vannak 

sokan, akik oda sem figyelnek, ha 
meglátják a plakátot. Pedig: „na-
gyon fontos lenne, hogy minél töb-
ben jelenjenek meg a véradáson, 
hisz a vérkészletet tartani kell, arról 
nem is beszélve, hogy elkezdődnek 
a szabadságok, viszont a gyógyító 
vérre a kórházaknak akkor is szük-
sége van” – mondta el lapunknak 
György Béláné szervező. Kőszeg 
város véradása 2013. június 20-án 
8.00 – 17.00 óráig lesz a Jurisics-
vár Művelődési Központban. Kelle-
nek a segítségnyújtó kezekre, hiszen 
Vas megye heti szükséges vérkész-
lete 260–270 egység, és Kőszeg 
mindig is a legaktívabbak között 
„szerepelt”. Kérünk mindenkit: aki 
teheti, segítsen, legyen úgy most is!
Köszöntések: Az elmúlt időszak-
ban képeslappal üdvözölte szüle-
tésnapjuk alkalmából Huber László 

polgármester úr Purger Józsefné 
Husvét Erzsébetet (91) és Kerék 
Antalné Bedics Erzsébetet (92).
A pedagógus nap alkalmából a 
Berzsenyi Dániel Főiskola vissza-
menőleges hatállyal Tihanyi Tibor 
úrnak magas szintű oktató, nevelő, 
szervező munkájáért az intézmény 
több éves szolgálatáért, humánu-
máért címzetes főiskolai docensi 
elismerést adományozott. Az el-
ismerés a jelenlegi állapot szerint 
címzetes egyetemi docensi elisme-
rést jelent. Gratulálunk! 

A Kőszegi Városvédő Egyesület 
június 5-én Tiszteletbeli Városvédő 
oklevéllel jutalmazta Németh Jánost, 

Horváthné Kutasi Máriát, Rákóczy 
Pétert, Alasz Lászlót és Stubán Ta-
mást. Az elismeréseket Básthy Béla 
alpolgármester úr adta át. 
A kőszegdoroszlói Pogány-
hegyre idén már ötödik alkalom-
mal csábított Pünkösd vasárnapján 
a Nyitott Pincék bortúra. Sokan 
előre jelentkeztek a nagyszerű bo-
rokat kínáló programra. Tizennégy 
pincetulajdonos fogadta a vendé-
geket: Alasz Gábor, Ávár Imre, Ber-
tók János, Bognár József, Haramia 
Géza, Haramia István, Hod Lász-
ló, Kampits Ernő, Kutschi István,  
Mihácsi István, Nagy Kálmán, Né-
meth András, Parai György és 
Petrovics István öregbítette Pogány 
hírnevét. Joó Tamás polgármester úr 
köszönetét fejezte ki a segítőknek 
is – Jagodicsné Bodovics Veroni-
kának, Farkas Elvirának, Pongrácz 
Katalinnak, Németh Tamásnak, az 
Írottkő Natúrparkért Egyesületnek 
– az áldozatos munkáért.  
Ezen a vasárnapon közel ötszázan 
népesítették be a kicsiny kis „falut”. 
Úgy tűnik, hamarosan azon is el 
kell gondolkodni, mekkora az a tö-
meg, amekkorát még „elbír” a hegy 
úgy, hogy még megtartja páratlan 
hangulatát.

Parlagfű allergiával küzd Magyar-
országon minden ötödik ember. A 
gyomnövény szezonja augusztus 
elejétől szeptember végéig tart. 
Azokon a szántóföldi területeken, 
ahol a nagy mennyiségű csapadék, 
vagy a belvíz miatt a növényzet 
kipusztult, a terület száradása után 
a parlagfű tömeges megjelenése 

várható. Még a virágbimbó kiala-
kulása előtt ajánlatos a kaszálás, a 
növényvédőszeres irtás. Figyelem! 
A parlagfű-mentesítés elmulasztása 
miatt a hatóság eljárást indíthat.
Szentendréről és Gödöllőről is 
érkeztek látogatók Kőszegre, hogy 
tisztelegjenek Ottlik Géza emléke 
előtt. (A gödöllői csoport levelét 
a városi honlapon olvashatják.) A 

Dabasi Baji József Baráti Társaság 
májusban nyugat-dunántúli és 
dél-burgenlandi kirándulása során 
érkezett hozzánk, hogy megismer-
hesse a város nevezetességeit. 
Kőszeg történelmi múltjának és 
egyedülálló szépségének bemuta-
tásában Dr. Fűzfa Balázs a Savaria 
Egyetem tanára és Németh János 
kiváló festőművész vett részt. Köszö-

netünket és hálánkat fejezzük 
ki mindhármuknak odaadó 
és áldozatos közreműködé-
sükért” – számolt be lapunk-
nak V.L. Szentendréről.
Lesz-e elég gyümölcs? Ezt 
latolgatják a pálinkakedve-
lők is. Magyarországon 550 
bérfőzést végző szeszfőzde 
van, a kereskedelmi főzdék 
száma 86. A múlt évben a 
kereskedelmi céllal főzött 

– 50 %-os – pálinka mennyisé-
ge elérte az 1,76 millió litert, míg 
a szabad forgalomba bocsátott, 
bérfőzött – 50 százalékos – párlat 
mennyisége 11,86 millió litert tett 
ki. A gyümölcsfák hamar levirá-
goztak, de bízzunk, hogy lesz mit a 
cefrébe aprítani!

Az oldalt írta: TáF

sokan, akik oda sem figyelnek, ha 

netünket és hálánkat fejezzük 
ki mindhármuknak odaadó 
és áldozatos közreműködé-
sükért” – számolt be lapunk-
nak V.L. Szentendréről.
Lesz-e elég gyümölcs?
latolgatják a pálinkakedve-
lők is. Magyarországon 550 
bérfőzést végző szeszfőzde 
van, a kereskedelmi főzdék 
száma 86. A múlt évben a 
kereskedelmi céllal főzött 

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

CSIZMAZIA GÁBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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„Kőszegi Rekord”
Nyugat-Európában elsősorban 
a foglalkoztatásból kiszorulók 
munkaerőpiacra történő visz-
szasegítésébe, Magyarországon 
ezen kívül a gazdaságfejlesztési 
feladatokba is bekapcsolódik az a 
61 hazai foglalkoztatási paktum, 
amelyek nyugat-dunántúli képvi-
selői az Országos Foglalkoztatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) 
rendezvényén, Szombathelyen 
találkoztak az elmúlt hónapban. 
A „FoglalkoztaTárs – társ a foglal-
koztatásban” című TÁMOP 1.4.7-
es kiemelt program keretében tar-
tott előadást Básthy Béla, ezúttal, 
mint REKORD hálózati elnök. El-
mondta, hogy a REKORD a Paktu-
mok támogatására, közvetetten a 
fenti célok megvalósítása érdeké-
ben jött létre. Kiemelte, hogy mint 
munkaerő-piaci eszköz, az ilyen 
típusú hálózat és ez a módszer 
képes leginkább a megfelelő tá-
mogatásra.  A támogatásra pedig 
szükség van térségünkben is: meg 
kell találni a közös érdekeltségi 
pontokat, hiszen „a foglalkoztatók 

nem a szociális támogatórendszer 
tagjai”. 
Hogy a kőszegi foglalkoztatási 
paktum eredményei mennyire 
bíztatóak, az is mutatja, hogy már 
a harmadik támogatási periódu-
sát éli. Közeleg az idő, amikor „el 
kell dönteni, melyek azok a rend-
szerek, amelyeket véglegesen 
fenn kell tartanunk” – mondta az 
alpolgármester. A követendő kő-
szegi példát részleteiben Rezner 
Hajnalka mutatta be. Reményi 
Anitától, az OFA Nyugat-dunán-
túli régiós szakmai munkatár-
sától pedig megtudtuk, hogy „a 
pályaorientációnak sajátos meg-
közelítése történt Kőszegen és 
térségében”, amely országosan is 
példaértékű. 
Az együttműködés eredményekkel 
kecsegtet, paktum és REKORD-
feladat akad még bőven, annál is 
inkább, mivel számos esetben ki-
mutatható, hogy nincsenek szink-
ronban a képzések, a családok és 
a munkáltatók igényei.

Tóthárpád F.

Roma tervek
Újabb, véradással egybekötött, Ro-
manap szervezését tervezi a Kőszegi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. 
„Ha sikeresen pályázunk, megva-
lósítjuk. Terveim szerint a nap mi-
sével fog kezdődni. Neves egyházi 
személyiségeket is meg szeretnénk 
hívni” – mondta Baranyai Mihály 
kisebbségi elnök. Elmondta még, 
hogy a Romanapot kizárólago-
san a kőszegi romák részvételével 
szerveznék. „Kőszegen a romákkal 
nincs probléma” – hangsúlyozta. 
A lehetőségeikről szólva elmond-
ta: „Lassan oda kerülünk, hogy a 
villanyt le kell kapcsolnunk, mert 

kétszázezer forintos támogatásból 
egy irodát fenntartani képtelenség. 
Még az a jó, hogy az önkormány-
zaton segítenek például a gépelés-
ben.”
A hatvanfős cigány kisebbség fel-
mérést készít tagjainak helyzetéről. 
Baranyai Mihálytól megtudtuk. 
Hatvanöt százalékuk jár dolgoz-
ni Szombathelyre, Lukácsházára, 
és zenélnek. Tervezik egy tizenkét 
fős közhasznú társaság alapítá-
sát. Ehhez keresnek támogatókat. 
Elsősorban szerszámokat várnak, 
esetleg egy leselejtezett teherautót, 
amellyel megoldhatnák a szállítást. 
Már ausztriai kapcsolatokkal is 
rendelkeznek, ahol foglalkoztatnák 
a kőszegieket.

Tóthárpád F

Peresznyei faluünnep
Nem új keletű a szándék, hogy a 
peresznyei tó környékét, az egy-
kori grófi birtokot minden korosz-
tály számára megfelelő közösségi 
hellyé alakítsák. A gyönyörű táj 
mindenkit megragad, de ez nem 
elég, fejlesztéseket terveznek. Pá-
lyázatok segítségével szeretnének 
sportpályát és játszóteret építeni. 
Szükség is van 
mindkettőre. A 
korábbi évek-
kel ellentétben, 
amikor a falu 
elnéptelenedé-
se fenyegetett, 
mára már a 
családok be-
települése jel-
lemzi a falut. Az 
óvoda hangos 
a gyermekzsi-
vajtól, a június 1-jei falunapon is 
számos fiatal házaspár szórakozott 
gyermekével. A bíztató folyamatok 
mellett a gondok sem kerülik el a 
kis települést. „A korábbi évekkel 
ellentétben, amikor jelentős pénz-
maradványokkal zártunk, azóta, 
hogy megváltozott a települések 
finanszírozása, ránk is az jellemző, 
mint más falvakra, hogy az idei 
évben mínusz nyolcmilliós a költ-
ségvetés” – mondta Grüll János 
polgármester úr. 
A hiány ellenére – köszönhetően 
az önkormányzat és a helyi Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzat össze-
fogásának – mégis sikeres faluna-
pot zártak. Az időjárás kedvezett, és 
a nagyszerű vendéglátást sem lehet 
szó nélkül hagyni: háromféle vad 
illetve sertéspörkölt rotyogott a gu-
lyáságyúban. Délelőtt a „pecásoké” 
volt a főszerep, de rendeztek „élő 
csocsót” is. A Nickl Pál által irányí-

tott rendezvényen a helyi énekkar 
mellett fellépett a kőszegi Zora, 
és az undi néptánccsoport. Késő 
délután a profiké volt a színpad: 
musical és operett dalokkal aratott 
sikert két fővárosi művész, este 
perig a helyi Karambolo csapott a 
(tambura) húrok közé. 
Van ebben a kis faluban valami 
különleges, valami titokzatos, va-
lami egyéni, valami, amit csak egy 
szűk közösség egy védett környezet 
nyújthat. Valami: amit még egy gróf 
is megirigyelhetne!

Tóthárpád F.

CIVIL ÉLET



 XXV I . ÉVFOLYAM, 6 . S ZÁM   2013 . JÚN IUS  13 .   KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

23

KŐ
SZ

EG
I 

N
ÉM

ET
EK

KŐ
SZ

EG
I 

H
O

RV
ÁT

O
K

Vjerniki kiseške grupe na Jurskom shodišću

Német nemzetiségi hírek
Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur 
Bründlkapelle 
Május 12-én vasárnap, 3. alkalommal indult a 
gyalogosok kis csoportja 13 órakor Rattersdorfból 
az erdőn keresztül, Oberloisdorfon át a steinbergi 
Mária-kápolnához. A 12 km-es utat énekléssel, 
csendes beszélgetéssel hamar megtette a za-
rándokcsoport. Akik nem vállalták a gyalogos 
utat, busszal és autókkal érkeztek – a rossz idő 
miatt – Dörfl falu 
kis templomába, 
ahol német nyelvű 
misén vettek részt. 
Innen a ligetes 
„Bründelkapelle”-
hez érkeztek, ahol 
agapé és közös 
imádkozás, beszél-
getés tette ezt a 
napot varázslato-
san széppé. 

Deutsche Messe am 13-en Mai in 
der Herz-Jesu Kirche
Minden év május 13-án a német önkormány-
zat, a kőszegfalvi önkéntes tűzoltók, a német 
ajkú hívek, énekesek közreműködésével német 

nyelvű a fatimai mise, amelyet ebben az évben 
Beledből érkezett plébános úr mutatott be. A 
Jurisics téren álló Mária-szoborhoz három nyel-
ven énekelve ment a körmenet, ott a Lorettói-
litánia elimádkozását követően a Mária-tisztelő 
hívek újra visszatértek a templomba. 

Heimattreffen in Güns 
Minden év tavaszán – immár 21. alkalommal – 
más-más helyszínen találkoznak a Vas megyében 
és a szomszédos Zala megyében élő németek. 
Május 25-én Kőszeg, a Jurisics-vár lovagterme 
volt méltó helyszíne a két megye hagyományos 
„Heimattreffen” „Szülőföld” találkozójának. A 
Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 

kőszegi Alpensänger és a Kőszegfalvi Nem-
zetiségi Kórus tagjai, Kőszegfalva lakói nagy 
összefogással készültek erre a napra, örömmel 
fogadták a fellépő csoportokat: a Rábafüzesi 
Asszonykórust, a Magyarszentmiklósi Kórust, 
a Szepetneki Királyi énekkart, a Pornóapáti 
Vegyeskart és tánccsoportot, az Alsószölnöki 
Kórust, a Vaskeresztesi énekkart és táncosokat, 
valamint  a Steinbergből érkezett férfi triót. 
A műsor a magyarországi németek Himnuszá-
val kezdődött. Huber László polgármester úr 
köszöntőjét a két kőszegi énekkar közös dala 
követte, majd Friedl Tamás a Vas-Zala megyei 
német önkormányzatok elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. 

Szívélyes vendéglátás, közös éneklés, jó hangu-
lat jellemezte ezt a délutánt. Szép emlékekkel és 
feltöltődve tért mindenki haza. 
                                        Kőszegfalvi Ágnes 

NNÖ elnöke

Divica Marija, moli Boga za nas… 
Kada se protuliće obrne u misec maj priroda već 
u svojoj najlipšoj ponudi čara nas. Uz bezbrojne 
svoje posle najdemo si minute da uživamo lipotu 
naših laptov, vrtov, sinokošov i dubravov/lozov. 
Misec maj je ujedno i marijanski misec. Divica 
Marija je nam i zbog svojega majčinstva jako 
blizu. Na početku maja svečujemo majkin dan 
i čestitamo majkam – kao najdražim osobam –  
sve dobroga i lipoga. Našu  hvalu željimo im isto 
pokazati, svaki po svojoj mjeri i mogućnosti. Isto 

tako kanimo zahvaliti i Divici Mariji  da pomaže 
naše molitve, prošnje i naše poštovanje pripeljati 
k Jezušu i živomu Bogu. U misecu maju kiseška 
Hrvatska samouprava u organizaciji Sandora 
Petkovića dvakrat je pozivala i otpeljala svoje 
vjernike na hrvatska shodišća. 
5-oga maja na gradišćanskohrvatso shodišće u 
Juru k Krvave suze točećoj Blaženoj Divici Mari-
ji, kade je mons. Vjekoslav Huzjak celebrirao pri 
svetoj maši. Otpodne svečanu večernju je peljao 

kiseški opat  Vil-
mos Harangozó 
pred kipom Maj-
ke Božje u kate-
drali. U njegovoj 
organizaciji su 
posjetili  Kisežani 
ovim putem već 
po domon, po-
novljenu opatiju 
u Pannonhalmi.
11-oga maja pod 
peljanjem Šte-
fana Dumovića i 
Tamaša Varhelyija 
oko 86 hodočasnikov je krenulo piše iz Kisega 
u Koljnof na 40 kilometarski put k Putujućoj 
Celjanskoj Mariji. Oko 300 hodočasnikov je na-
punilo koljnofsku crikvu da se zahvalu i pomolu 
majki Božjoj, da si moći i pomoći prosu da si 
svoja zemaljska djela i posle čisto i na vjerskom 
putu peljaju. Da li će  se ove želje u našoj svaki-
dašnjici  ostvariti to visi i od nas vjernikov.
Májusban a kőszegi horvátság két alkalom-
mal is zarándokútra kelt. Május első vasár-
napján Győrbe a Vérrel könnyező Szűzanya 
kegyképéhez, majd egy hét múlva  gyalogo-
san indultak Kópházára az Utazó máriazelli  
Szűzmária üdvözlésére.

Marija Fülöp – HuljevVjerniki kiseške grupe na Jurskom shodišću

K  Putujućoj Celjanskoj  
Mariji ljetos smo u 
Koljnof hodočastili



Június 8. Jurisics vár lovagterem 19.00 óra KŐSZEGI VONÓSOK KONCERTJE

Június 15. Jurisics vár udvar 20.30 óra Louis Velle: RANDEVÚ PÁRIZSBAN AVAGY SZENTELTVÍZ ÉS KOKAIN (A Fogi Színház előadása)

Június 17. Jurisics vár toronyudvara 20.30 óra
(esőnap: 18.) HAJRÁ HÁRY! (A Kőszegi Várszínház és a HOPPart Társulat közös előadása)

Június 18. Jurisics vár lovagterem 10.00 óra TI-TI-TÁ – báb-zene-játék (csecsemőszínház) A Mesebolt Bábszínház előadása

Június 19. Jurisics vár lovagterem 19.00 óra ÉN, SZEGÉNY SUDÁR ANNA – Bálint Márta estje

Június 20. Jurisics vár udvara 20.30 óra 
(esőnap: 21.)

Borges: BALTASAR ESPINOSA UTOLSÓ ÜDÜLÉSE ÉS ÜDVÖZÜLÉSE – passió játék
A Mesebolt Bábszínház előadása

Június 21. Művészetek Háza, Kőszeg
Június 21–Július 7. KUKMA MŰVÉSZCSOPORT (AUSZTRIA)  KIÁLLÍTÁSA

Június 22. Jurisics vár lovagterme 20.30 óra „AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A VALÓDIT!” – Eperjes Károly estje

Június 22. Fő tér 19.00 óra
Fő tér  21.30 óra

UTCASZÍNHÁZ: A vitéz szabólegény (A Mesebolt Bábszínház előadása)
UTCASZÍNHÁZ: BE-JÓ TŰZTÁNCOSOK

Június 23. Fő tér  19.00 óra
Fő tér  21.30 óra

UTCASZÍNHÁZ: SZÉP ORSZÁGUNK VITÉZ IDEJÉBŐL  (Langaléta Garabonciások)
SZEKÉRMESÉK: AZ ARANYHAL (Gulyás László vándormuzsikus-mesemondó előadása)

Június 25. Jurisics vár toronyudvar 19.00 óra
(rossz idő esetén lovagterem) A KAMARAZENE GYÖNGYSZEMEI KONCERT

Június 26. Jurisics vár – JUK  20.30 óra FÜGE produkció – A DOHÁNY UTCAI SERIFF

Június 28. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap július 2.) JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR

Június 29. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap július 1.) „MINKET NEM LEHET ELFELEJTENI” – Voith Ági és Bodrogi Gyula előadása

Július 5. Jurisics vár lovagterem 20.30 óra JÓZSEF ATTILA EST � Galkó Balázs és Gerendás Péter  műsora

Július 11. Jurisics vár udvara 20.30 óra Carlo Goldoni: A KÁVÉHÁZ � A Kőszegi Várszínház bemutatója

Július 12-21. Jurisics vár udvara 20.30 óra Carlo Goldoni: A KÁVÉHÁZ 
TOVÁBBI ELŐADÁSOK: 12-13. (esőnap:14.); 16-17. (esőnap:18.); 19–21. (esőnap:22.)

Július 12. Művészetek Háza, Kőszeg
Július 12–Július 28. IN MEMORIAM DÓCZI LÁSZLÓ és TORNAY ENDRE ANDRÁS – kiállítás

Július 15. Jurisics vár udvara 20.30 óra A FRICI � HOLLÓSI FRIGYES EMLÉKEST

Július 18. Jurisics vár lovagterem  • 19.00 óra Bognár Alexandra:  ÍGY SZERETNEK ŐK..., ÉS ÍGY SZERETÜNK MI...

Július 23. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(rossz idő esetén lovagterem)

OPERA AMORALE � amorális opera egy elvonásban, a(e) Bizottság nyomában 
(Gergye Krisztián Társulata)

Július 24. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap 25.) HYPPOLIT – avagy a nagypolgári villa mellé jár az ezüst kiskanál (Orlai Produkciós Iroda előadása)

Július 26. Kőszegi Várszínház 19.00 óra „RAPED EUROPEANS“ – A Kőszegi Várszínház és Gergye Krisztián Társulatának közös előadása

Július 27. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap 28.) Lőrinczy Attila: KÖNNYŰ PRÉDA � A Szentendrei Teátrum vendégelőadása

Július 29. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap 30.) A little BEATLES pictures show  – BOLOND A HEGYTETŐN

Július 31. Jurisics vár udvara 20.30 óra
(esőnap augusztus 1.) Johann Strauss: A DENEVÉR

S�ínre viss�ük a nyarat!

Információ, jegyrendelés: JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ 
Tel.: 06 94 360 113 • Fax: 06 94 563 244 • E-mail: info@kos�egivars�inha�.hu • Honlap: www.kos�egivars�inha�.hu
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Újra a várban!
„Emlékszik?” – teszi fel a kérdést 
a várszínház idei programfüzete, a 
háttérben a várudvaron felállított 
tömött széksorok képével. Hogyne 
emlékeznénk?  Utoljára 2010-ben, 
a Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül című vígjátéknak tapsolhattunk 
a belső várudvaron. Az „idegenben” 
bemutatott „capriccio és chioggiai” 
nagyszínpadi előadások után idén 
ismét a régi miliőben várja nézőit a 
kőszegi nyári szabadtéri színpad. 
Az évadot a Kőszegi Vonósok nyi-
tották, lapunk megjelenésének 
hétvégéjén pedig – Straub De-
zső rendezésében a „Randevú 
Párizsban…”-nal Thália papjai újra 
birtokba veszik a kőszegi deszká-
kat. (A programot lásd a szemközti 
oldalon.)
Carlo Goldoni kőszegi sikere töret-
len: július 11-től vele, A kávéház 
című művével kezdődnek a Kőszegi 
Várszínház saját nagyszínpadi be-
mutatói. Az előadással, mintha a 
2000. év „terecskéje” elevenedne 
meg: pletyka, intrika, elkeseredett 

és kárörvendő, ügyeskedő „úriem-
berek és úrhölgyek” igyekeznek 
boldogulni valamely kisváros, talán 
Kőszeg főterén. A ribillióra bősége-
sen van ok és alkalom, s hogy mi 
kerekedik ki a kusza eseménysorból 
– azon kívül, hogy megtudhatjuk 
azt is, hogy a legfőbb érték a hozo-
mány –, hát járjon utána mindenki 
maga! Lesz rá alkalom. Znamenák 
István rendezésében hét estén 
pezsdül fel a játéktér. Az intrikák 
alakítói és áldozatai pedig: Hevér 
Gábor, Epres Attila, Takács Géza, 
Formán Bálint, Sárközi Nagy Ilona, 
Parti Nóra, Bánfalvi Eszter, Kovács 
Zsolt, Némedi Árpád, Sebesi Tamás, 
Kricsár Kamill és Marton Róbert 
lesznek.
Az először 1750-ben színpadra vitt 
darab mellett – mint a 2012-es 
szezonban is – a Mesebolt Bábszín-
házzal és Gergye Krisztián társula-
tával közösen készített előadásokat 
is megtekinthetünk. Lássuk hát! 
Függöny fel!

Tóthárpád Ferenc

Ki legyen a következő?
A múlt hónapban felavattuk Ottlik 
Géza szobrát, és várhatóan szep-
temberre Liszt Ferencnek is emléket 
állítunk. Az örömteli esemény re-
ményt ébreszt, hogy kialakulhat vá-
rosunk Jurisics téri szoborparkja. Ki-
vel lehetne, kellene folytatni a sort? 
Faludi Ferenc (1704 – 1779), Torkos 
László (1839 – 1939), Rájnis József 
(1741 – 1812), hogy csak a hazai 
irodalmi élet néhány kőszegi kép-
viselőjét említsük. Faludi – aki az 
egykori jezsuita rendház vezetője, 
majd a gimnázium igazgatója volt – 
születésének 310. évfordulóját ün-
nepeljük jövőre. A kőszegi születésű 
Torkos László nevét Jókaival együtt 
emlegették: 175. születésnapjá-
ra, és halálának 75. évfordulójára 
2014-ben emlékezünk. Kőszegi 
Rájnis József, a klasszikus triász 
tagja, ugyancsak maradandó élet-
művet hagyott az utókorra, és a sort 
folytathatjuk: Kincs István, Kőszegi 
Imre, Németh Imre … nevével, de 
a kőszegi leánylíceumban érettsé-
gizett (1936) például Gazdag Erzsi 

is. S hogy egyet a „végleg elfele-
dettek” közül is említsünk: Tudja-e 
még valaki, hogy Ludwig Sámuel 
(1801 – 1869) költő, újságíró, egy 
kőszegi könyvkötő család sarja, 
1837-ben Amerikába költözött, de 
a szabadságharc hírére hazajött. 
Cincinattiben hunyt el. Ha szobrot 
nem is kaphat, azért a nevét (és 
másokét is) érdemes megjegyezni, 
mert az idő halad – ha nem is olyan 
lassan, mint az Ottlik szobor talap-
zatán a csiga –, a feledés homálya 
mindent eltakar. 

Tóthárpád F.

Megjelent a várszínház idei prog-
ramfüzete, annak első és utolsó 
oldalán egy-egy fénykép. Keres-
sük azokat a múlt évi színházláto-
gatókat – akik reményeink szerint 
ebben az évadban is eljönnek a 

Na, ki van ott? Kőszegi Várszínházba –, és akik 
felismerik magukat a fotón. 
Keressük a képen szereplő ar-
cok „gazdáit”! Fáradjanak be a 
Jurisics-vár irodájába, ahol érté-
kes ajándékot kap minden „arc”, 
ha valóban szerepel a képen!
http://www.koszegivarszinhaz.hu/
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A Dance Jam és a titok
A Balog iskola felújítása a Dance 
Jam táncosainak is kedvezett, bár 
csak a próbaterem nyílászáróinak 
cseréjére kerülhetett sor. Az össze-
fogás ered-
ményeként 
végül mégis 
egy szép 
és modern 
helyiségben 
készü lhet-
nek a ver-
senye i k r e . 
(Igaz ez még 
akkor is, ha 
a 100 m2-es 
terem mé-
retei szűkös-
nek bizonyulnak a nagyprodukciók 
koreografálásához.) Szülői segít-
séggel, irányítással került a pado-
zatra balettszőnyeg, illetve Hajszán 
János  felajánlásaként egy teljes 
felületet lefedő tükörfalat is be-
építettek. Már csak a balettrudak 
hiányoznak, ha azt is sikerül besze-
rezni, akkor válik igazán teljessé a 
számos serleget, győzelmi relikviát 
is rejtő terem. 
A táncosok immár 24 éve élvezik 
az iskola támogatását. „Cserébe” 
számos büszkeségre okot adó ered-
ményt mondhatnak magukénak. 
Legutóbb május 25-én tértek haza 
egy országos bajnokságról. A na-
gyon erős, és népes mezőnyben hét 
versenyszámmal indultak, és mind 
a héttel tovább is jutottak az Eu-
rópa-bajnokságra. A szerencse nem 
mindig kedvezett a csoportnak, 
három esetben is csak fél ponttal 
maradtak le a jobb helyezésről. Az 
eredmények így is dicséretesek: két 
második, három harmadik és kettő 

hatodik helyezést gyűjtöttek be a 
kőszegi lányok.
A szép sikereket felmutató csoport 
három szövetség tagja, mindhá-

romban versenyeznek is a lányok. 
„Már februárban elkezdjük a sze-
zont, rendszeresen részt veszünk a 
Táncpedagógusok Országos Szö-
vetsége, a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség és az IFMD Tánc-
szövetség versenyein” – mondta 
Földesiné Németh Csilla művészeti 
vezető.
Az őszi VB-re öt produkcióval 
készül a Dance Jam. Az egyik te-
hetség, a 3. osztályos Vámos Bar-
bara a korcsoportjában, de a nála 
idősebbek között, 2. helyezést ért 
el. Az eredményes munka azon is 
lemérhető, hogy miként alakul a 
táncosok létszáma. Az „öregek” a 
tanulmányaik miatt időről-időre el-
hagyják a csoportot – a szőnyegre 
lépők száma mégsem fogy. Hogy 
miért? A „titkot” nem kell megfej-
teni, ismerjük mindannyian, hiszen 
megtapasztalhattuk június 9-én a 
táncosok Együtt az úton című, 89 
főt színpadra állító produkcióival.

Tóthárpád F.

Csillogó érmek, 
csillogó tekintetek
Áprilisban rendezték a II. Berhida 
Pearl Dance Országos Amatőr 
Táncversenyt, melyre 29 egyesület 
jelentkezett 142 produkcióval, köz-
tük a BE-JÓ Táncegyüttes is.  A leg-
szebb eredmények: A ÷Pom-pom 
őrület” második a 7–8. osztályos 
korcsoport ÷Zorró tánca” harmadik 
helyezést ért el.
„Köszönöm Dudás Katalin, kedvenc 
varrónő anyukánk munkáját, a kí-
sérő BE-JÓ-s anyukák segítségét, 
és a BE-JÓ versenytáncosaim ma-
ximális, hibátlan előadásmódját, 

győzni akarását. Büszke vagyok 
rájuk. Köszönjük a Szülői Munka-
közösségtől Fucinné Dorner Anikó 
SZM-elnökasszony által kapott 
anyagi támogatást az utazáshoz” 

– nyilatkozta Horváth Márta művé-
szeti vezető. 
Április 27-én újabb elismerésben 
részesült a BE-JÓ. A VIII. Citistar 
Selencion Jótékonysági Díjátadó 
Gálán Szombathelyen a legma-
gasabb szintű elismerési formát, 
a Citistar Selencion Arany Csillag 
fokozatot vehették át. A „menet” 
folytatódott: a nyár első hétvégéjén 
még két táncfesztiválon szerepeltek. 
Vépen a VII. Hatosfogat Fesztiválon, 
3 arany, 4 ezüst és 2 bronz minő-
sítést ért el a három korcsoport, 

Budapesten pedig a XXIV. Zuglói 
Táncfesztiválon (a képen) 1430 
versenyző és 239 versenyszám 
között öt produkcióval 2 arany, 1 
ezüst és 2 bronz minősítéssel zárt.

Kicsivel is nagyot
A közelmúltban újabb versenye-
ken vettek részt a Kőszegi Makett 
Klub és Egyesület tagjai. Ahogy 
azt megszokhattuk, 
ismét trófeákkal 
tértek haza.
Áprilisban a Moson 
Modell show ren-
dezvényén Fodróczi 
Ádám bronz, 
Fodróczi Márk 
arany, Kiss Gábor 
pedig két bronz-
érmet is szerzett. 
Egy hónappal ké-
sőbb, Celldömölk-

ről Fodróczi Ádám két ezüsttel, 
Fodróczi Márk arannyal, Kiss Gábor 
ezüsttel és arannyal tért haza.   
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Ki kicsoda…

Királyság-terem Kőszegen

Jenkei Ede harmadik könyvének 
bemutatóját rendezték május 24-
én a teniszpálya új klubhelyiség-
ében. Már a 17 órára meghirdetett 
találkozót megelőzően, hosszú sor 
várakozott, hogy hozzájuthasson 
a mintegy 1200 kőszegi sportolót 
bemutató – dedikált – „Ki kicsoda 
a kőszegi sportéletben” című kiad-
ványhoz. A szerző ezúttal nem egye-
dül dolgozott. Az összeállításban és 
az előkészítésben az unokája, Kiss 
Márton volt a társa. A megjelenés 

Kőszeg városának és a Kőszegi 
Sport Egyesületnek köszönhető.

A magyarországi egyházak jogál-
lását 2012. január 1-jétől a 2011. 
évi CCVI. törvény szabályozza. A 
nyilvántartásban szerepel a Ma-
gyarországi Jehova Tanúi Egyház 
is, amelynek kőszegi tagjai a Gá-
bor Áron utcában építették fel az 
ország számos településén már 
működő „Királyság-termüket”. Az 
ingatlan hazánk más településeiről 

érkező önkéntes építési csoportok 
segítségével május 25-én készült 
el. A három éve működő kőszegi  
gyülekezet sokak érdeklődését fel-
keltette. A Jehova Tanúival kapcso-
latban pro és kontra – néhol harcos 
– vélemények fogalmazódnak meg. 
A téma a kőszegieket is érdekli. 
Lapunk Kóczán Sebestyén gyü-
lekezeti felvigyázót kérdezte az 

A kőszegi sport 100 éves jubi-
leumi rendezvényeinek záró ak-
kordjaként megjelenő adattárat 
és a szerzőket Huber László kö-
szöntötte. „Ez a könyv azért nem 
szorul különösebb bemutatásra, 
mert önök írták” – mondta, ami-
kor azokra utalt, akik oly sokat 
tettek az elmúlt évszázadban, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy 
„ezzel a könyvvel gyarapodott a 
kőszegi ékszerdoboz.”
1932-ben Kőszegen játszott a 
Ferencváros. Jenkei Ede meg-

szállottsága a sport iránt ekkortól 
határozható meg. 1957-ig maga 

is aktív labdarúgó volt, majd 
1981-ig, mint edző tevékeny-
kedett. A sport mellett, tudatos 
gyűjtő- és kutatómunkát végzett. 
Hatalmas adattárának csak kis 
töredékét foglalta össze legújabb 
munkájában. A nevével jelzett 
három könyvvel, és a Történelmi 
és Művészeti Antológia (TÉMA) 
Kőszegről négy kötetében meg-
jelent munkáival szinte teljes ké-
pet ad a kőszegi sportélet elmúlt 
évszázadáról. A Ki kicsoda… 
megvásárolható az Ottlik Géza 
Könyvesboltban.

Tóthárpád F.

építkezésről: „A Jehova Tanúinál 
(www.jw.org/hu) nincs egyházadó, 
tized vagy gyűjtés, így az építkezést 
teljes mértékben a tanúk nemzet-
közi önkéntes adományaiból 
finanszírozták. Az épület a 
helyi gyülekezet ötvennyolc 
aktív hírnöke részére biztosít 
helyet a jövőben az összejö-
vetelek részére” – nyilatkoz-
ta. Lesz ünnepélyes átadás és 
nyílt nap is, és az érdeklődők 
„a Királyság-teremben  in-

gyenes bibliai témájú előadásokat 
hallgathatnak júliustól, hetente két 
alkalommal” – tudtuk meg. 

Tóthárpád F. 

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Mester Katalin és Kila István fia Gábor Bence; Stejer-Nyilas Zsuzsanna 
és Nyilas László Zoltán lánya Liza; Kovács Mercédesz és Gyarmati Ri-
chárd lánya Emília; Czuczi Krisztina és Maroskövi Gyula lánya Szonja;  
Farkas Gabriella és Novákovits Dénes lánya Lili; Szárnyas Zsolt és Ma-
ráz Kinga lánya Leila és fia Ábel (ikrek); Simon Zoltán és Csikós Andrea 
lánya Panka; Virág Antal és Tama Adrienn lánya Csenge; Frank Péter 
és Durmics Júlia fia Vince; Vida Attila és Szabó Nikoletta fia Simon; 
Kóczán Gábor és Poór Klaudia lánya Róza; Takács Róbert és Hergovits 
Edit fia Máté.

HÁZASSÁG
Maitz Viktória – Frőhlich Krisztián, Petkovics Réka Viktória – Hütter 
Csaba, Horváth Timea – Neuwirth Miklós, Dr. Mangliár Dóra – 
Csitkovics Gábor Zsolt, Geröly Szilvia – Jagodics Roland, Krug Mária 
Ilona – Biróczki Péter.
 
HALÁLOZÁS
Németh Jánosné szül: Venyigei Erzsébet, Klafszki Antal, Sulyok Ferenc, 
Maitz Józsefné szül: Paszner Mária, Zsoldos Károlyné szül: Molnár Ka-
talin Mária, Dancza Jánosné szül: Szigeti Ilona, Kerékgyártó Imre.
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Programajánló
VÁRSZÍNHÁZ

Június 15.  20.30 Louis Velle: Randevú Párizsban avagy 
Szenteltvíz és kokain. Előadás a várudvarban. Be-
lépőjegy: 2500 Ft. A Fogi Színház előadása.

Június 17.  19.00 Hajrá Háry! Előadás a Jurisics-vár toronyud-
varában. Belépőjegy: 2000 Ft. (esőnap 18.)  A Kősze-
gi Várszínház és a HOPPart Társulat közös előadása.

Június 18.   10.00 TI-TI-TÁ - báb-zene-játék a vár lovagtermében. 
Belépőjegy 1500 Ft (egy gyerek és egy felnőtt). Csecse-
mőszínház - Szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadá-
sa. Rendező: H. Nagy Katalin, alkotótársa: Rumi László.

Június 20.  20.30 Baltasar Espinosa utolsó üdülése és üdvö-
zülése. Passiójáték felnőtteknek. A Kőszegi Várszínház 
és a Mesebolt Bábszínház közös előadása a Jurisics-
vár udvarán. Belépőjegy: 1500 Ft. (esőnap 21.)

Június 22.   20.30 „Az igazat mondd, ne csak a valódit!” 
a lovagteremben. Belépőjegy: 2000 Ft. Előadja: 
Eperjes Károly, közreműködik Négyesi Katalin gor-
donkaművész.  

Június 22. Ingyenes utcaszínházi előadások a Fő téren.   
 19.00 óra A vitéz szabólegény – Mesebolt Bábszín-

ház előadása; 21.30 óra BE-JÓ Tűztáncosok.
Június 23.   További ingyenes előadások: 17.30 óra Szép or-

szágunk vitéz idejéből – Langaléta Garabonciások; 
19.00 óra Szekérmesék – Az aranyhal – Gulyás László 
vándormuzsikus-mesemondó előadása.

Június 25.  19.00 A kamarazene Gyöngyszemei koncert a vár 
toronyudvarán (rossz idő esetén lovagterem). Belé-
pőjegy: 1500 Ft.

Június 26.   20.30 FÜGE produkció – A Dohány utcai seriff 
– a JUK-ban. Belépőjegy: 2000 Ft. Alkotók: Kovács 
Márton és Mohácsi János.

Június 28.  20.30 Jézus Krisztus Szupersztár. A Szigetszínház 
előadása a várudvaron. (esőnap július 2.) Belépő-
jegy: 3500 Ft.

Június 29.  20.30 „Minket nem lehet elfelejteni” – Voith Ági 
és Bodrogi Gyula zenés estje a Jurisics-vár udva-
rán.(esőnap július 1.)  Belépőjegy: 3000 Ft.

Július 5.  József Attila-est – Galkó Balázs és Gerendás Pé-
ter műsora a lovagteremben. Belépőjegy: 2000 Ft.

Július 11., 12–13. (esőnap 14. vasárnap), 16–17. (esőnap 18. ), 
 19–20–21. (esőnap 22.)  
 20.30 Goldoni:  A kávéház – A Kőszegi Várszínház 

bemutatója a várudvaron. Belépőjegy: 3000 Ft.
Július 12–28.   In Memoriam Dóczi László és Tornay Endre And-

rás kiállítása a Művészetek Házában.
Július 18.  19.00 Bognár Alexandra: Így szeretnek ők..., és 

így szeretünk mi... a  lovagteremben. Belépőjegy: 
1.000.-Ft

Június 21. 18.00 A KUKMA Művészcsoport Illúzió című kiál-
lításának megnyitója a Művészetek Házában.

Június 22.  16.00 „Nagykorúak lettünk!” A BE-JÓ Táncegyüt-
tes évadzáró műsora a Dr. Nagy László EGYMI II. 
épületi dísztermében. 

Június 22–23.  Kétnapos mountainbike túra a Hochwechselre az 
Alpannónia turistaúton. Részvétel csak előzetes je-
lentkezés esetén! Infó: www.alpannonia.at

Könyvtári hírek
A nyári szünetben, június 18-tól a könyvtár a nyári nyitvatartási rend 
szerint fogadja látogatóit. A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 
óráig, szombaton 8.30-12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől 
péntekig 13.00-17.00 óráig látogatható, szombaton zárva tart. Június 
24-28-ig, az olvasótábor ideje alatt a gyermekrészleg zárva lesz, 
de a felnőttrészlegben leadhatók a visszahozott könyvek.   
A május havi alsós rejtvény (Grimm-kvíz) nyertese Németh Nóra (Árpád-
házi, 2.b). A felső tagozatosok rejtvényét (Májusi versmegfejtő) Ipkovich 
Krisztina (Árpád-házi, 6.a) és Tóth Kristóf (Árpád-házi, 5.b) oldotta meg 
hibátlanul. A nyertesek jutalmukat a gyermekrészlegben vehetik át. 
Lezárult az Unaloműző című rejtvénylap megfejtőinek versenye. A ki-
lencvenhat alsó tagozatos tanuló közül harminchatan tartottak ki mindvé-
gig és fejtették meg mind az öt rejtvénylapot. Közülük tízen, akik a leg-
több pontot gyűjtötték, könyvjutalmat kapnak a tanévzárón. A többiek 
szintén bizonyítványosztáskor vehetik át elismerő oklevelüket.
A díjazottak: I. Mozsár Alexandra (Balog, 3.b), II. Marton Zsolt (Ár-
pád-házi, 3.a), III. Schwahofer Dominik (Bersek, 3.b),  IV. Zacsik Nóra 
(Bersek, 4.b), V. Kolnhofer Csenge Sára (Bersek, 2.b), VI. Serlegi Réka 
(Árpád-házi, 4.a), VII. Varga Bence (Balog, 2.b), VIII. Kumánovich Ale-
xandra (Balog, 3.a), IX. Bruckner Zsaklin (Balog, 2.b), X. Zsigmond 
Boglárka (Bersek, 3.a).
Július 5-től tekinthető meg a gyermekrészlegben az a kiállítás, amelyet 
a TRIOLA Művészeti Iskola növendékei által egy TÁMOP-os pályázat ke-
retében készült gyermekmunkákból rendeznek. 

Újra látható lesz ágota Kőszeg Körképe a könyvtárban! Megnyitó jú-
nius 20-án, csütörtökön 17.30 órakor.

Rendezvény: 
Június 26.  (szerda) 17.00 óra: Könyvtári olvasókör. A résztvevők 
Jane Austen Büszkeség és balítélet című     
regényéről beszélgetnek.
Az Agykontroll-klub és a Baba-mama játszóház alkalmai elmaradnak 
a nyári szünetben.

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna
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Vaihingenben jártak
Május 17. és 22. között Gyarmati 
Kálmán vezetésével a Kőszegfalvi 
Baráti Kör és a Kőszegi Utánpótlás 
Futball Club részt vett Vaihingenben 
a Maientag-on. A látogatás aktua-
litását a falu alapításának 300 éves 
évfordulója adta. A küldöttséget 
fogadta a testvérváros vezetősége. 
A német barátságot, vendégsze-
retet most is megtapasztalták  a 
kőszegiek.


A Kőszegi Utánpótlás Futball Club 
vezetőségének sikeres pályázata 
adott lehetőséget arra, hogy 29 kő-
szegi, sportoló gyermek – edzőik és 
néhány kísérő szülő társaságában 
– a Vaihingen-i gyermek focicsapat 
meghívására a pünkösdi hétvégén 
a testvérvárosban edzőtáborozha-
tott. Az utazás költségét az egye-
sület viselte, hozzánk csatlakozott 
az a városi delegáció is, amelyet 
Gyarmati Kálmán képviselő veze-

tett. Május 17-én a 
megérkezés estéjén 
Gerd Maisch főpol-
gármester úr fogadott 
bennünket. A követke-
ző napokban az ottani 
gyermek focisták csa-
ládjainak a vendég-
szeretetét élvezhettük. 
Jártunk strandon, az 
Entztalbadban, de a 
legkedvesebb „főha-
diszállás” a megun-
hatatlan focipálya volt. Rendeztek 
sorversenyeket, a felnőttek is kihív-
ták a kőszegi edzőkből, szülőkből  
„verbuválódott” alkalmi csapatot 
egy meccsre. A vasárnap délutánra 
tervezett körmérkőzéseket elmosta 
az eső. Pünkösdhétfőn, a Maientag 
rendezvények keretében megtar-
tott felvonuláson a vaihingeni gye-
rekekkel együtt, a magyar zászlót, 
a kőszegi táblát magasra emelve 

vonultuk fel a hangulatos utcákon. 
Nem maradhatott ki a népszerű vi-
dámpark meglátogatása sem. Este 
részt vettünk a záró rendezvényen 
a Fő téren, ahol – mint a Maientag 
ideje alatt végig – hatalmas kősze-
gi zászló lengett. Búcsúvacsorára 
ismét a főpolgármester úr hívott 
meg bennünket, ahol jelen volt 
több vezető tisztségviselő is. A 
Vaihingenben töltött napok alatt a 

vendéglátóink mindent megtettek 
azért, hogy jól érezzük magunkat, 
ezért szeretnénk ezt a meghívást 
majd viszonozni, és a kőszegi Ló-
ránt Gyula Sporttelepen focizni a 
Vaihingen-i gyerekek csapatával. 
Ezúton mondunk köszönetet a ven-
dégszerető családoknak, Vaihingen 
városnak az ott eltöltött szép na-
pokért.

Kondics Sándor elnök

Világbajnok
Göndöcs Balázs – az ELTE-n prog-
ramozást tanuló kőszegi diák – a 
testépítést hobbyként kezdte, aztán 
versenysportolóként folytatta, majd 
2012-ben junior kategóriában a 
sportág világbajnoka lett. Meg-
előzően a hazai versenyeket meg-
nyerte, így jutott ki Németországba 
a nagy megmérettetés-
re. Ezen a versenyen 
győztes az lehet, akinél 
a test szimmetrikusan 
épül fel, zsírtalan, az iz-
mok domináns szerepet 
játszanak, és mindezt a 
szakavatott zsűri a leg-
jobbnak minősíti. A test 
állandó karbantartása 
mellett, a verseny előtti 
húsz hét kemény kihívás 
a sportoló számára. Ba-
lázs naponta „sok órát” 
töltött el edzőteremben, 
miközben, az étkezése 
szigorúan szabályozott 
volt, az energia, vízfel-
vétele pedig korlátozott. 
A világbajnokság előtti 
időszakban húsz kg-ot 
fogyott. Elmondása sze-

rint a test versenyállapotát néhány 
napig lehet tartani, majd ezt köve-
tően a szervezet folyamatosan visz-
szaáll eredeti működésére. 
A győzelem kemény kihívást je-
lent, próbára teszi az akaraterőt. 
Göndöcs Balázs akaratereje példa 
arra, hogy a Bersekben kezdett, a 
gimnáziumban folytatott hobbyból 
világbajnoki cím is elérhető.

Kámán Zoltán

Asztalitenisz
A fennállásának 20. évforduló-
ját az idén ünneplő kőszegi SOS 
Gyermekfaluban szervezett pro-
jekt célja, hogy nevelőszülői gon-
doskodásban élő fiatalok számára 
csoportfoglalkozást, egészségfor-
máló, szabadidős tevékenységet 
kínáljon. Ezek mind lelki „jól-lé-
tükhöz” adnak megerősítő élmé-
nyeket, „jól vagyok a testemben”, 
„elfogadható vagyok másoknak, 
magamnak” érzését hozhatja a 
gyermekeknek. A zárt csoport, 
stabil csoport-keretek, az elfoga-
dó, ítélkezés-mentes, megtartó 
érzelmi légkörben 
folyó csoportmun-
ka alatt mintegy 
észrevétlenül ta-
nulnak meg a ka-
maszok magukra 
és egymásra oda-
figyelni.  
A pályázat kereté-
ben hetente kettő 
alkalommal Terplán 
Zoltán testnevelő 
tanár tart edzést a 
gyerekek, fiatalok 
számára, aminek 

a március 15-i hosszú hétvégén 
kézzelfogható eredménye is meg-
mutatkozott. Az első alkalommal 
megrendezett Kőszeg Vár Kupa 
amatőr asztalitenisz versenyen a 
Gyermekfalu képviseletében in-
duló Kiss Alexandra az általános 
iskolás lány korcsoportban, míg a 
középiskolás lányok között Kovács 
Viktória ért el első helyezést.  
A projektet a TÁMOP 5.2.5/A-
10/2-2010-0040 „Projekt az 
SOS-gyerekek reintegrációs esélye-
inek növeléséért” elnevezésű támo-
gatás révén sikerült megvalósítani 
az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával.
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Labdarúgás: Bajnok a Kőszeg

Sűrű hónapjuk volt a labdarúgóknak: a soros mérkőzéseken kívül a kora „ta-
vaszi” hóviharok miatti halasztott mérkőzésekből is pótolni kellett. A Kőszegi 
SK a Vasszécseny és a Rábapaty elleni két győzelemmel nyomatékosította, 
hogy igényt tart a bajnoki címre. A Vasszécseny ellen Szolyák mesternégyest 
ért el. A riválisok eredményei úgy alakultak, hogy a Jánosháza elleni, ha-
zai rangadón célba is érhettek. Küzdelmes mérkőzésen uralta a mérkőzést 
Neudl Gábor csapata, de komoly lehetőségei inkább az ellenfélnek voltak. 
Mindez azonban a 84. percben már nem számított. A mérkőzés közben 
megérkező fúvósegyüttes indulóiból új erőt merítő csapat Kovács András 
találatával megszerezte az aranyérmet érő gólt. Az utolsó percek nehezen 
akartak eltelni, de a hármas sípszó után jühetett a pezsgő, az örömtánc, a 
fiesta. Két nap múlva újabb meccs következett. Nem sikerült maximálisan 
koncentrálni, így Rumban maradt a három pont. Kemenesmagasiban még 
szaporodott a győzelmek száma, de az utolsó mérkőzésen a Király-nak fon-
tosabb volt a győzelem. A bajnokságot átszervezik. A kőszegiekre osztályo-
zó vár. A hogyan továbbról (sikeres osztályozó esetén) még nincs döntés. A 
magasabb osztály mellett a megyeiben maradás is lehetséges.

Eredmények: Kőszegi SK-Vasszécseny 4:1 (2:0) gólok: Szolyák (4), Rábapatyi 
KSK-Kőszegi SK-0:2 (0:1) gólok: Szolyák, Sárdy, Kőszegi SK-Jánosháza KSK 
1:0 (0:0) gól: Kovács A., Rum KSC-Kőszegi SK 4:2 (3:0) gólok: Horváth D. (2), 
Kemenesmagasi SE-Kőszegi SK 0:3 (0:2) gólok: Szolyák, Takács, Sárdy, Király 
SZE 3:1 (2:0).

Szomorú hónapjuk volt a kőszegfalvi drukkereknek. A közvetlen rivális 
Herény elleni döntetlen nem jelent vigaszt. Az ellenfelek két alkalommal 
is hatszor zörgették meg a kőszegfalvi hálót. Külön fájdalom, hogy Söpte 
és Lukácsháza is hazai közönség előtt köszönt be hatszor. A Csepreg elleni 
0:1 volt a legtisztesebb eredmény, de az egygólos vereségért sem jár pont. 
A Kőszegfalva a bajnokságot befejező 15 csapatból az utolsó helyen áll. 
Előrelépésre csak matematikai esély van.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Herény-Alfavill 0:0 (0:0), Újperint SE-Kőszegfalvi 
SE 3:0 (1:0), Kőszegfalvi SE-Csepregi SE 1:0 (0:0), Kőszegfalvi SE-Söpte SE 
2:6 (1:4) gólok Németh R., Mihácsi, Felsőcsatári KSK-Kőszegfalvi SE 3:0 (0:0, 
Kőszegfalvi SE-Lukácsháza SE 2:6 (0:2) gólok: Németh R., Gugcsó P.

Magabiztos győzelmekkel köszörülte ki a Gencsapáti elleni csorbát a 
Kőszeg II. Sokatmondó, hogy legkisebb arányban a bajnokságból törölt 
Kőszeghegyalja ellen a szabályok szerint 3:0-lal jóváírt mérkőzésen nyer-
tek. Mivel a gencsiek kétszer is ixeltek, öt pontra hízott az előny. A júniusi 
rajt viszont sajnos rosszul sikerült. A Vasasszonyfa mindhárom pontot ott-
hon tartotta. A kőszegiektől adminisztrációs hiba miatt hiányzott ugyan a 
gólerős Kovács Zsolt, de a négy bekapott gól nem írható ennek a számlá-
jára. A listát vezető Kőszegnek a sorsa továbbra is saját kezében van, de a 
4. Perenye és a 7. Vát ellen nehéz mérkőzések várnak rá. 

Eredmény: Kőszegi SK II.-Bucsu KSK 6:3 (3:1) gólok: Németh K. (2), Kovács 
Zs. (2), Horváth N., Kelemen, Horvátzsidányi SC-Kőszegi SK II 3:7 (1:3) gólok: 
Kovács Zs. (3), Németh K. (2), Horváth N. (2), Kőszegi SK II.-Gyöngyösfalu 
Acsád-Meszlen SE 5:0 (3:0) gólok: Németh K. (2), Horváth N. (2), Debrece-
ni, KőszegiSK II.-Kőszeghegyalja SC 3:0 játék nélkül, Kőszegi SK II.-Cák 8:1, 
gólok: Németh K. (2), Horváth N. (2), Kovács Zs., Debreceni, Östör, Pónácz, 
Vasasszonyfa-Kőszegi SK II. 4:2 (2:1) gólok: Horváth P. és 1 öngól.

SPO
RT

Asztalitenisz: Megyei bajnok a Kőszeg II.
Az Kőszegi SK NB III-ban szereplő gárdája hazai sorozattal fejezte be a 
szezont. Vereséggel kezdték ugyan, de a második helyezett Celldömölk 
III elleni vereségre számítani lehetett. Az 5. Haladás és a 6. Héviz elleni 
győzelemmel viszont értékes skalpokat gyűjtöttek a kőszegiek. Sajnos a 
táblázaton így sem sikerült feljebb kapaszkodni: 15 ponttal a 11. helyen 
zárták a bajnokságot. Sovány vigasz, hogy előttük négy csapat is 16 pont-
tal áll, s a 6. Héviz is csak kettővel több pontot termelt. (A 8. helyen álló 
Győri Elektromos még játszik a tabella harmadikjával.). A kiesők száma 
még nem végleges, de az előzetes információk szerint a csapat megőrzi 
NB-as tagságát. Ha mégis két kieső lenne, pikáns helyzet állna elő, hiszen 
megyei bajnokként a Kőszeg II. szerzett jogot az NB-as indulásra. 

Eredmények: Kőszegi SK-CVSE-Switelsky-Wewalka III. 7:11, Kőszegi SK-
Szombathelyi Haladás VSE 10:8, Kőszegi SK-Héviz SK II. 10:8.

Szinte hibátlan tavaszi 
szezont futott a megye-
iben a Kőszeg II. Igaz 7 
győzelem mellett ősz-
szel is csak egy veresé-
get kellett elviselniük, 
de tavasszal csak egy 
döntetlen rontotta az 
összképet. Kétszer-két-
szer 12 illetve 10 pont 
különbséggel nyertek. 

Egyszer-egyszer 8-7 illetve 6 pontnyi előnnyel. Csak a 2. helyen végző 
Celldömölk V-tel játszottak 9:9-et. Tanulmányai miatt többnyire a II. csa-
patban szerepelt Terplán Zoltán játékos-edző, aki a megyei bajnokságban 
játszott mérkőzésein veretlen maradt. Az NB III-ba feljutó csapat tagjai. 
Markovits András, Ihász Tibor, Karádi László, Franck Vannesson, Terplán 
Zoltán. Az aranyérmek ünnepélyes átadására június 14-én kerül sor.
Reméljük, hogy jövőre a két kőszegi csapat az NB III-ban rangadózhat!

Szinte hibátlan tavaszi 
szezont futott a megye-
iben a Kőszeg II. Igaz 7 
győzelem mellett ősz-
szel is csak egy veresé-
get kellett elviselniük, 
de tavasszal csak egy 
döntetlen rontotta az 
összképet. Kétszer-két-
szer 12 illetve 10 pont 
különbséggel nyertek. 

Gazemberek győztek
Harminckét forduló után idén is egyetlen győzelem döntött a városi amatőr 
teke-csapatbajnokság győzteséről. Idén eggyel kevesebb csapat nevezett. 
Négy teljes kör 144 lejátszott mérkőzésén több mint 400 ezer fa dőlt. Az 
első négy helyen ugyanazok a csapatok osztoztak, akik az előző kiírásban 
is a legjobbak voltak, de a győzelmet a tavaly a dobogóról is leszoruló 
„Gazemberek” szerezte meg. Kőszegpaty idén is második helyen végzett, 
az előző bajnok a dobogó harmadik fokára kapaszkodott fel. A Cimborák 
szorultak le ezúttal a győzelmi emelvényről.

Végeredmény: 1. Gazemberek 32 mérkőzés/ 23 győzelem/ 2 döntetlen/ 7 
vereség/ 162-94 játszma/ 47213:45188 fa/ 48 pont. 2. Kőszegpaty 32/ 22/ 
3/ 7/ 159-97/ 45429:44808/ 47 pont, 3. Zöld Sasok 32/ 22/ 1/ 9/ 161-95/ 
46895:44975/ 45 pont.

A bajnokság legjobbjai a 24-ek bajnokságán egyéni versenyben is meg-
mérkőztek. Szegedi Jenő (Junior) 555 fával győzött, Szabó János (Gazem-
berek) 533 fa és Schwachofer László (Cimborák) 528 fa előtt.
Tanítványok, játékostársak, tekerajongók tízedik alkalommal emlékeztek 
versennyel Szalay Zoltánra a kőszegi tekesport jelentős alakjára Szalay 
Zoltán játékosra, edzőre. Három kategória – férfi igazoltak, férfi amatőrök 
és nők – küzdöttek meg a győzelmi trófeákért.

A X. Szalay Zoltán Emlékverseny dobogósai: igazolt férfiak 1. Bagi Imre 
566 fa, 2. Sárközi Lajos 553 fa, 3. Biczó Miklós 537 fa, amatőr férfiak 1. Sze-
gedi Jenő 548 fa, 2. Haramia Csaba 544 fa, 3. Varga Tibor 531 fa, nők 1. Polgár 
Gyöngyi 492 fa, 2. Martina Vegenbauer 446 fa, 3. Abért Gáborné 432 fa.
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Tenisz OB I.
Két évet töltött a legmagasabb osztályban a 
Kőszegi SK tenisz csapata. Az előző szezon rosz-
szul sikerült, a szerencse sem szegődött a csapat 
mellé, Kiestek a Szuper Ligából. Idén – az OB 
I-ben – újra megkísérlik, hogy a legjobbak közé 
kerüljenek. A bajnokság rendszere változik. Az 
OB I-ben két nyolccsapatos csoportot alakítottak 
ki. Körmérkőzés (mindenki játszik egy mérkőzést 
mindenkivel) után a csoportok első két helye-
zettjei az érmes helyekért folytatják. Keresztjáték 
után a nyertesek jutnak a döntőbe, a vesztesek 
a bronzéremért játszanak. A győztes jut fel a 
Szuper Ligába. A mérkőzések két párosból és öt 
egyéniből állnak. Először a párosokat játsszák. A 
kőszegiek az első három mérkőzésen még nem 
tudtak a legerősebb felállásban pályára lépni, 
több vendégjátékosuk még egyéb kötelezettsé-
gének tett eleget. Két győzelem és egy vereség 
az eddigi mérleg. Az esély a jó helyezésre meg-
maradt. A júliusi folytatásban várhatóan már 
mindenki rendelkezésre áll, így Koltay Árpád 
szakosztályvezető a hibátlan folytatásban bízik. 
A nyitányon a budaőrsiek ellen az első három 
egyes után „megjött” a győzelem. A Top Sport Ta-
tárt nem sikerült megszorítani. A veszprémi Tró-
fea ellen viszont szettet sem veszített a csapat.

Eredmények. Kőszegi SK-Budaörsi SC 4/3 győ-
zött: Jarc Roc, Úr Csaba, Lipták János, és a Roc-
Devecseri Olivér páros. Top Sport SE-Tatár TC-
Kőszegi SK 5/2 győzött: Roc és Maitz Pál. Kőszegi 
SK-Trófea SE 7/0 győzött, Roc, Enxedi János, Úr, 
Lipták,Kovács Marcell, a Rok-Devecseri és az 
Enyedi-Úr páros.

Diáksport
Atlétika
Fájdalmasan kevesen indultak a középiskolások 
megyei diákolimpiai döntőjén. A Jurisich gimná-
zium 8 arany, 8 ezüst és 10 bronzérmet szerzett. 

Bartalos Dávid triplázott: a VI. korcsoportban 
távol-, hármas- és magasugrásban egyaránt 
országos döntős szinttel győzött. 

Megyei bajnokok a Jurisich gimnáziumból: V. 
kcs. gerelyhajkítás Kiss Erik 35,40, VI. korcsoport 
távol- hármas és magasugrás Bartalos Dávid 632, 
14,05, 184, gerelyhajítás Schmidt Angéla 25,28 
illetve Molnár Gergely 36,08, 400 m Veszprémi 
Ádám 59,5, és a 4x400 m JMG 3:56,5.

Bartalos Dávid hármasugrásban állt rajthoz az 
országos döntőn június 1-jén a Puskás Ferenc 
Stadionban. A kellemetlen esős időben is egyen-
letes, jó sorozatot ugrott. 14,20 méterrel orszá-
gos bajnoki címet szerzett. Győzelmével Alexin 
Tamás, Kóczián Csilla, Kasper István társaságá-
ba került a kőszegi diáksport arcképcsarnoká-
ban. A bajnok edzői: Lengyák György és Kocsis 
Zsuzsa, testnevelője: Hani Tibor. Banga Beatrix a 
Balog iskola korábbi tanulója két aranyat szer-
zett szombathelyi iskolájának.

***

Három korcsoportban sikerült megrendezni az 
általános iskolások körzeti többpróba versenye-
it. Az alsó két korcsoportnak a Balog iskola, a 
III-nak az Árpád-házi, a IV-nek a Bersek volt a 
házigazdája. A VDSB a III. korcsoportnak talált  
legnehezebben időpontot, de végül az időjá-
rás közbeszólt. A tanév végi iskolai program és 
feladatdömping miatt a verseny egyelőre el-
maradt. A korosztály legjobbjai sem maradnak 
érem nélkül. A tervek szerint az új tanév elején 
a régi korcsoportnak megfelelően megrendezik 
a versenyt. A győzelmek zömét a Balog iskola 
szerezte meg. A Bersek egy csapat és két egyéni 
bajnoki címet gyűjtött. A legkisebb különbség-
gel (7 pont) Kádár Klaudia/BA II. kcs, a legna-
gyobbal Csizmazia Kornél/BE (38 pont) nyert. 
Csapatban az I. korcsoportban a balogos lányok 
csupán 25 pont előnnyel végeztek az élen, a fiúk 
viszont 233 pontot vertek a másodikra.

Győztesek (fiú,lány korcsoportonként növekvő 
sorrendben) Csuka Levente/BA, Göbölös Evelin/
BA, Ecker Dávid/BA, Kádár Klaudia/BA, Csizmazia 
Kornél/BE, Horváth Anikó/BE. Csapatban a IV. 
korcsoportos fúknál a Bersek iskola nyert, a többi-
ben a Balog lett a bajnok.

A megyei döntőn két kőszegi iskola a Bersek 
és a Balog szerepelt. Csapatban ezüstérmes 
lett a Balog II. korcsoportos leány, bronzérmes 
a Bersek III. korcsoportos leány csapata. Egyé-
niben Csizmazia Kornél, a Bersekből szerzett 
érmet. A IV. korcsoportban a dobogó második 
fokára állhatott.
A III. és IV korcsoportban egyéni versenyszám-
okkal is rendeztek megyei versenyt. Hat verseny-
számban avattak aranyérmest a kőszegi körzet-
ből. A Balog iskola hat második és egy harmadik, 
a Bersek egy harmadik helyezést is gyűjtött.

A kőszegi körzet megyei bajnokai: III. kcs. 
600 m Csizmazia Adél/BE 1:50,1, IV. korcsoport 
100 m Kóbor Bálint/CSE 11,9, kislabdahajítás 
Csizmazia Kornél/BE 65,30, 100 m Csóka Eszter/
BÜ 13,4 és 1500 m Maszlov Rebeka/BA 5:46,0.

Az országos döntőn, Budapesten a III. korcso-
portban Csizmazia Adél 600-on 1:52,79-cel 25. 
lett. IV. korcsoportban 300-on Sárközi Dominik 
41,46-tal 21.,  kislabdahajításban Csizmazia 
Kornél 60,81-gyel 23., Maszlov Rebeka 1500 
méteren 5:59,82-vel 21. helyezést ért el.

Pillisz Ákos kerékpárbajnok
Pillisz Ákos a Balog iskola tanulója országúti ke-
rékpározásban két országos diákolimpiai bajno-

ki címet, (5 km-es 
egyéni időfutam és 
összetett) és egy 
második helyezést 
(8 km-es tömeg-
rajtos mezőnyver-
seny) ért el a „B” 
kategória II. kor-
csoportjában.

-haniti

Tenisztábor!
Az utánpótlásnevelés jegyében idén is lesz-
nek tenisztáborok a Dr. Nagy László Gyógy-
pedagógiai  Intézmény pályáin. Az első tábor 
kezdete június 14. Feltételek, információ 
jelentkezés Tihanyi Tibornál a 94/360-551, 
a 30/943-1025, vagy a 20/394-9209 te-
lefonszámokon.

Kosárlabda: Kilencedikek
Két „tervezett” győzelemmel kezde a hajrát a 
Kőszegi SK kosárlabda csapata. A sereghajtó 
Viktória elleni idegenbelin kissé nehezebben 
született meg a vártnál, de végül érvényesítette 
a papírformát a KSK. Az EPCOS csak egy ne-
gyedben tudta felvenni a versenyt a kőszegiek-
kel, akik a győzelemmel megelőzték ellenelüket 
a táblázaton. A Celldömölk győzelme áprilisban 
még meglepetésként hatott: az előző kiírásban 
oda-vissza verte őket a Kőszeg. A finisre ki-
derült, idei sikerük nem a véletlen műve volt. 
A bajnokság meglepetéscsapataként negye-
dik helyen bejutatottak a „final four”-ba, ahol 
bronzérmesként zárták a szezont. Barabás Krisz-

tián hiányát megérezve, szörnyű kezdés után 
a visszavágón is a kemenesaljaiak akarata ér-
vényesült. A Game Over évek óta a bajnokság 
élcsapatai közé tartozik. A bajnokság korai sza-
kaszából elhalasztott mérkőzésen, hazai pályán 
is biztosan hozták a bajnoki sorozatot záró mér-
kőzést. A Kőszegi SK, a tervezettől és remélttől 
kissé elmaradva 9. helyen végzett a 14 csapatos 
megyei bajnokságban (Szombathely Város és 
Városkörnyék Bajnoksága). A végső győzelmet 
a sárvári S.A.K.K. szerezte meg.

Eredmények: Viktória Bútorház-Kőszegi SK 
47:52 (13:9, 10:17, 11:14, 13:12), Kőszegi 
SK-EPCOS 82:53 (24:17, 11:13, 22:15, 23:3), 
KEMKO (Celldömölk)-Kőszegi SK 72:48 (27:7, 
12:11, 17:20, 16:10), Game Over-Kőszegi SK 
84:50 (18-9, 19-12, 25-16, 22-13)
Tabella: 9. Kőszegi SK 28 mérkőzés, 9 győzelem, 
17 vereség, 1427:1617 kosárarány, 45 pont.
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Egyebek – tarkán

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minõsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés 
további szerzõdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabály-
zata és a Sopron Bank Általános Üz-
letszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 
Az akció visszavonásig érvényes. To-
vább részletekrõl érdeklõdjön bank-
fiókjainkban!www.sopronbank.hu

KÔSZEGI fiók,
Várkör 6.,
Tel.: +36 94/562-030

Helio
Fix Forint
kamat akció
3 hónapos lekötéssel, 
kamatprémiummal

EBKM 5,50%
A nem akciós 3 hónapos forint 
betéti kamatláb jelenleg
4,00%, EBKM 4,00%

• A városban hatvan régi kő-
szegi roma, cigány él, akik in-
tegrálódtak – mondta Baranyai 
Mihály. Aztán arról beszélt, hogy 
ők nem akarnak semmi mást, mint 
a két-három évvel korábbi nyu-
galmat, békét visszakapni. Meg-
győződése, tapasztalata szerint 
kölcsönös a tisztelet a városlakók-
kal, ha nem így lenne, nem kérnék 
meg őket különböző munkára, pl. 

a hulladékvas elszállítására. A be-
szélgetés estéjén csörgött Baranyai 
Zsolt telefonja, és rögtön elindult 
egy árbevételt hozó munkára, 
mert szüksége van a jövedelem 
kiegészítésére. Egyik alkalommal 
szemére vetették, hogy azért van 
csak rokkantsági nyugdíja, mert 
egész életében nem dolgozott. 
Az is igaz, hogy betegségeinek a 
száma „végtelen”. Apa és fia elfo-

gadja, ha cigánynak vagy romának 
nevezik őket, mert „magyar romák 
vagyunk” a szemléletük, de a „ci-
gányozást”, a sértő, a fényképpel 
ellátott gúnyos megjegyzéseket 
nem bírják elviselni. Azt sem, ha 
a lányokat inzultálják, vádolják. 
Emiatt terjedt el hírként a vá-
rosban a „vascsövesnek” titulált 
verekedés, amiről aztán bírósági 
végzés alapján tudósítottunk, és 
a megállapítás szerint PVC-csővel 
történt a megelőző inzultus miatti 
ütés. Éjszakai zörgetés okán is ke-

veredett Zsolt hangos vitába, ezt 
követően a bíróság mindkét felet 
pénzbüntetésre ítélte.
A városban Misi bácsit rangidős 
vezetőként ismerik, elutasít minden 
törvénybe ütköző cselekedetet, ez 
ellen minden tőle telhetőt meg-
tesz. Az udvarukból három hónapja 
„költözött el” a távolról érkezőket 
is befogadó személy, azóta béké-
ben élnek. Ők békét, nyugalmat 
akarnak. Tudják, hogy ezért nekik is 
sokat kell tenniük, de nemcsak ne-
kik. A jobb kéz barátságos nyújtá-
sát bármikor elfogadják. Arra kérik 
a kőszegieket, hogy gondoljanak 
vissza azokra az időkre, amikor a 
cigányok, a romák és a magyarok 
gond nélkül éltek egymás mellett.
• A Dévai gyermekotthonnak 
gyűjtött adományok szállításra vár-
nak. Aki tud, segítsen: pénzzel, ben-
zinnel, fuvarral. Tel: 70/772-3762
• Az alapvető problémák akkor 
kezdődnek, amikor a munkanél-
külinek nincs annyi pénze, hogy 
elutazzon Szombathelyre a dolgo-
zót kereső céghez a bemutatkozó 
találkozásra. Ilyenkor csak a „köl-
csön” segít.

Kámán Z.


