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dOLGOzNI aKarNaK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné Biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. petkovits Sándor közreműkö-
désével a Bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán z.

25 éV
Két dátum: 1989 és 2014. Az első 
Vaihingen an der Enz és Kőszeg test-
vérvárosi szerződés megkötésének dá-
tuma. Azóta eltelt 25 év. Ezt az idősza-
kot köszöntik a Szőlő Jövésnek Könyve 
ünnepségsorozat keretében. Eljön-
nek hozzánk a német város vezetői, 
képviselői. A szerződés aláírása előtt 
Vaihingen vezetése – a partnerség ki-
építésének szándékával – több magyar 
várost is felkeresett. Kőszegre először 
1985. november 20-án érkeztek. A ti-
zedik évfordulón Heinz Kälberer főpol-
gármester így nyilatkozott: „Megpró-
bálok objektív maradni: sokat utaztam 
Magyarországon, sok várost bejártam, 
de Kőszeg az egyik legszebb város.” Az 
első látogatást követően alakultak ki 
az „egyesületek” közötti kapcsolatok. A 
német városba először (1986) a tűzol-
tók utaztak el. A partneri viszony azóta 
is „kevésbé a küldöttségek látogatásán 
alapul, inkább az emberi kapcsolatokra 
épült”. Ennek mozgató rugója – a foly-
tatás szándékával – a városok vezetése:  
Heinz Kälberer, aki Kőszeg díszpolgára 
(2002), Wilfried Nestle, aki „Kőszeg 
Európai Kapcsolatokért Kitüntető Okle-
vél” első tulajdonosa, és a jelenlegi fő-
polgármester Gerd Maisch. Kőszeg vá-
ros vezetői – preininger Ferenc, Básthy 
Tamás, Kuntner Ferenc, Huber László 
is – a kapcsolatok építését szolgálták. 
Egy-egy baráti kézfogás alkalmából 
mindannyian vehettek át Kőszegnek 
szóló ajándékot. A teljesség lehetősége 
nélkül: Vaihingen egy millió forintjá-
ból állították fel először az oroszlános 
kutat (1996), megérkezett Kőszegre 
a létrás tűzoltóautó, a várárokban ját-
szótér épült, ágyakat kapott az idősek 
otthona, sokszáz diák töltött el néhány 
hetet az untesteinbachi táborban. Az 
eredeti kötésű Szőlő Jővésnek Könyve 
1990-re betelt, az újat a testvérváros 
adományozta. 
(A múltat idézzük a 12–14. oldalon.)

Kámán zoltán
fotó: Johannes dietz (Vaihingen)

VAIHINGEN AN DER ENZ
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Állatokról, kutyákról

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: május 7.

bástHy béLa alpolgármester: április 16., május 21.
dr. zaLáN GábOr jegyző: május 14.

dr. NaGy edINa aljegyző: április 23., május 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

GIczy József önkormányzati képviselő: 
április 23-án (szerdán) 16 és 17 óra között tart fogadóórát.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz péter
Nyomdai munkák: Lapcom zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
IssN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés 
feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatko-
zó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A bank a kamatvál-
toztatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes. További 
részletekrôl érdeklôdjön honlapun-
kon (www.sopronbank.hu), vagy 
bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

Zsiráf
Fix Forint
betéti akció

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

2017. december 29-ig tartó futamidôvel

3,60% EBKM 3,42%

4,35% EBKM 3,94%
2019. december 31-ig tartó futamidôvel

Március 27-én a képviselők új ön-
kormányzati rendeletet alkottak a 
kedvtelésből tartott állatok tartá-
sának szabályairól, hiszen, amit a 
korábbi helyi rendelet tartalmazott, 
azt magasabb szintű törvények sza-
bályozzák. Az előterjesztés felhívta 
ezekre a szabályokra a figyelmet:
– az állat elhagyásának és kitéte-

lének tilalmára,
– veszélyes állat tartásának keret-

feltételeire,
– eb veszélyesnek minősítésére,
– állatvédelmi bírság kiszabására,
– az állatok oltásának elvégez-

tetéséről, és annak igazolására 
szolgáló dokumentumok beszer-
zéséről,

– más állatok, továbbá az ember 
irányába fennálló veszélyeztetés 
tilalmára,

– arról, hogy ebet kizárólag pórá-
zon lehet vezetni közterületen 
– kivéve a futtatásra kijelölt te-
rületeket – olyan személy által, 
aki képes a kutya vezetésére, 
irányítására, féken tartására.

A kutyafuttatásra kijelölt területek 
változatlanul maradtak, a kóbor 
állatok befogásával kapcsolatos 
feladatokat továbbra is a Kőszegi 
Városüzemeltetési és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. látja el. 
Külön téma volt az utcákon időn-
ként ottmaradó kutyaürülék. Gyar-
mati Kálmán arról tájékoztatta a 
képviselőtársait, hogy pl. Tapolcán 
az utcákon helyeztek el szemetes 

gyűjtőket, illetve nylonzacskókat a 
begyűjtés céljára, amely módszer 
az általa látottak alapján jól műkö-
dik. Azt kérte, tegyenek erre próbát 
Kőszegen is. A felvetésre dr. Zalán 
Gábor jegyző válaszolt, és elmond-
ta, hogy már korábban megkeres-
ték azokat az önkormányzatokat, 
amelyek ilyen gyakorlattal ren-
delkeznek. A használatukról szóló 
vélemények általánosan negatívak. 
Ezért nem tett javaslatot a hivatal 
hasonló rendszer bevezetésére. Je-
len helyzetben a tettenérés jelent-
heti a perdöntő bizonyítékot. Viszont 
egy következő szabályozásban 
megfontolás tárgyává teszik, hogy a 
sétáltatást végző személynél legyen 
a felszedésre alkalmas nylonzacskó, 
amit köteles bemutatni.

•
Való igaz, vannak felelőtlen embe-
rek, akik a kutyájuk maradékával 
megsértik az arra járókat. Ugyan-
akkor sok a jó példa, de egyetlen 
negatív hozzáállás is kárt okoz. A 
tett helyszínén járók, az esemény 
tanúinak figyelmeztető hozzáállása 
segítheti a változást.

Kz

Az új önkormányzati rendelet 
az alábbi kiegészítő szabályo-
kat tartalmazza:  

3.§
(1) Ha a kutya harapós, vagy 

támadó természetű, a lakó-
ház, lakás vagy egyéb terület 
bejáratán jól látható helyen a 
harapós kutyára utaló figyel-
mezető táblát kell elhelyezni. 

(2) Tilos a lakóépületek közös 
használatú helyiségeiben, il-
letve a lakáshoz tartozó erké-
lyen, loggián ebet tartani.

(3) A több lakó által használt közös 
udvaron kutya bármely lakó 
kérésére csak elkerítve tartha-
tó. Ez esetben az ebet úgy kell 
elkeríteni, hogy az udvaron a 
közlekedést, az onnan megkö-
zelíthető közös helyiségekek, 

kapubejárók stb. használatát 
ne akadályozhassa.

(4) Oktatási, egészségügyi, szociá-
lis, kulturális létesítmények te-
rületére, bölcsődébe, óvodába, 
iskolába, ügyfélforgalmat lebo-
nyolító közintézmény épületé-
be, strandokra ebet – a vakve-
zető és mozgáskorlátozottakat 
segítő kutya és a fegyveres és 
rendészeti szervek szolgálati 
ebek kivételével – még pórá-
zon sem szabad bevinni, kivéve 
ha ehhez az intézmény működ-
tetője hozzájárul. 

(5) Vendéglátó üzletekbe és szó-
rakozóhelyekre ebeket kizáró-
lag az üzemeltető engedélyé-
vel, pórázon szabad bevinni.

(6) Köztéri szökőkutakban ebet 
itatni, fürdetni tilos.

A képviselő-testület biztosítja 
a JVMK részére „A helyi önkor-
mányzatok könyvtári és közmű-
velődési érdekeltségnövelő tá-
mogatására” szolgáló pályázaton 
való induláshoz szükséges 1,5 
millió Ft önerőt a céltartalékból.



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2014 . ápr IL I S  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

3

Vá
r

O
SH

áZ
A

A kötvény igaz története
Kőszeg város önkormányzatának 
nincs adósságállománya, mert két 
részletben a kormány átvállalta 
azt. Először 538 millió 752 ezer 
Ft-ot, amiről 2013. március 5-én 
Huber László polgármester és Ko-
vács Ferenc a megyei közgyűlés 
elnöke tartott sajtótájékoztatót. 
Ezt az összeget, illetve az akkor 
még megmaradó hitel átvállalá-
sát az Orbán Viktor miniszterelnök 
kézjegyével ellátott bizonyságlevél 
tanúsítja. Ez év március 26-án ezt 
a bizonyságlevelet adta át ágh pé-
ter országgyűlési képviselő Huber 
László polgármesternek Sárváron a 
Nádasdy-vár dísztermében.
Bizonyságlevél:
÷Sohasem szabad megfeledkez-
ni arról, hogy felelősséggel tar-
tozunk a hazánkért, és ennek 
minden egyes településéért. Az 
ország települései drámai mér-
tékben eladósodtak, a szakadék 
szélére jutottak. 2010-ben össze-
fogtunk és két év alatt gyökeres 
változásokat vittünk véghez, meg-
újítottuk Magyarországot. Így ma 

már elég erősek vagyunk ahhoz, 
hogy megvédjük városainkat, fal-
vainkat, és a bennük élő emberek 
biztonságát. 2012 decemberében 
döntést hoztunk, hogy kiszaba-
dítjuk városainkat és falvainkat 
az adósságcsapdából. A döntés 
értelmében a magyar kormány 
Kőszeget 759 millió 742 ezer 254 
Ft adósságból maradéktalanul ki-
váltotta. Ez a bizonyságlevél tanú-
sítja az összefogás erejét, amellyel 
megmentjük az itt élők otthonát, 

szeretett környezetét, amellyel mi 
magyarok felemeljük és sikeressé 
tesszük Magyarországot.”
Mit jelent a városnak, az önkormány-
zatnak a hitel átvállalása? Március 
27-én erről beszélt Huber László 
polgármester a testületi ülésen. Az 
idei évben közel 15 millió lett volna 
a törlesztő részlet, a közeli eszten-
dőkben pedig elérte volna az évi 
ötven millió forintot. A városvezető 
hangsúlyozta, hogy a hiteltörlesztés 
idei elmaradása okán hozhatta meg 
a képviselő-testület a kommunális 
adó kétezer forinttal való csökkenté-
sét. A képviselő-testület 2008-ban 

a várható fejlesztések okán bocsá-
tott ki 500 millió forint értékben 
svájci frank alapú kötvényt. Ennek a 
kötvénynek és a hiteleknek a fenn-
maradó részét vállalta át kormány. 
Ezt az összeget az önkormányzat az 
elmúlt években kizárólag a város 
fejlesztésére használta fel. Ebből a 
pénzből származott több fejlesztés – 
így például a belváros, a Jurisics-vár, 
az egykori KrESZ-park területén a 
sportcentrum – önrésze, amely le-
hetővé tette, hogy Kőszegre további, 
milliárdos nagyságrendű pályázati 
pénzek érkezzenek.

Kámán z.

Rövid hír 
Takács Sándorné Írottkő utcai 
lakos részére a képviselő-testület 
engedélyezte az ingatlan mellett 
található füves területen három-
kerekű elektromos mopedjének 
tárolására alkalmas zárt tároló el-
helyezését. Az asszony csak külső 
segítséggel tudta a lakásba be-, 
majd onnét kivinni a közlekedésé-
hez nélkülözhetetlen járművét.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az, hogy túl vagyunk az év egyik 
nagy eseményén – a további éle-
tünket alapvetően meghatározó 
országgyűlési választásokon –, az 
bizonyára sokak számára meg-
nyugvást és bizakodást kelt, mivel 

Magyarország folytathatja az előző 
négy évben elkezdett nemzetépítő 
és gazdaságerősítő munkát. Úgy 
gondolom, hogy Kőszegen is az 
emberek többsége ezt érzi, és ezt 
várja. Ez a várakozás nem alap-
talan, és nemcsak az országos 
kedvező makrogazdasági adatok 
miatt, hanem a Kőszeg és környéke 
előtt álló óriási – legalább 100 éve 
nem tapasztalt – fejlődési lehető-
ség miatt is. A város komoly esélyt 
kap arra – és ezzel bizonyára élni 
is fog –, hogy a térség kiemelkedő, 
meghatározó oktatási, tudományos, 
kulturális és turisztikai központja le-
gyen. Ennek hozadékaként funkciót 
kapnak üres ingatlanjaink, és ez 
által megmentjük a végső pusztu-
lástól páratlan épített örökségün-
ket. A tartósan és az átmenetileg 
ide érkezők miatt a vendéglátás 
és a szolgáltatások iránt jelentő-
sen meg fog nőni a kereslet, ami új 
munkahelyeket teremt, és a város 
lakosságmegtartó képessége nőni 
fog. Az, hogy mindez így legyen, 
óriási összefogásra és együttműkö-
dési kézségre lesz szükség a projekt 
szereplői és a város lakossága kö-
zött. Az önkormányzat részéről ezt 
megígérhetem, melyhez remélem 
Önök is csatlakozni fognak.
Ebben bízva, maradok tisztelettel:

Huber László
polgármester
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Amikor mások...
Március 27-én a képviselő-testület 
előtt számolt be Méhes Lajos elnök 
a Kőszegi polgárőr Egyesület el-
múlt évi munkájáról. Huber László 
polgármester megköszönte a tag-
ságnak a város érdekében végzett 
önzetlen munkáját, példamutató 
segítségét. Kiss péter bizottsági 
elnök elismeréssel vette tudomá-
sul a létszám növekedését, amely 
azt mutatja, hogy szakmai, emberi 
közösséget alkot az egyesület. Erre 
utalt Básthy Béla alpolgármester is, 
hiszen az ostromnapok időszakában 
is megmutatták csapatuk összetar-
tó erejét, miközben jó szolgálatot 
tettek a programok megvalósításá-
ban. Költségkímélő módon ellátták 

– máskülönben – a biztonsági szol-
gálat által elvégzendő feladatokat. 
Méhes Lajos elnök elmondása 
szerint pénzügyi támogatást az 
önkormányzattól – 2013-ban 300 
ezer Ft-ot – kaptak, illetve pályá-
zat útján a Megyei- és az Országos 
polgárőr Szövetségtől. Számukra 
a legnagyobb kiadást a szolgálati 
autó költsége, illetve a 47 polgár-
őr baleseti biztosítása jelenti. 
Amikor nincs „hadra fogható” jár-
művük, vagy egyidőben, többre 
van szükség, akkor a tagok a saját 
járműveikkel végzik önkéntes mun-
kájukat. A tevékenységük értékes, 
hiszen a város tömegeket mozgató 
rendezvényein mindig szolgálatot 

látnak el. Akkor is, amikor mások 
éppen szórakoznak. Nemcsak Kősze-
gen szolgálnak, hanem a polgárőr-
séggel nem rendelkező települések 
– Nemescsó, pusztacsó, Kőszegpaty, 
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, 
Bozsok, Velem, Cák – rendszeres el-
lenőrzését is elvégzik.  A városbejá-
rás során jelezték a tulajdonosnak a 
nyitva maradt ajtót, a rendőrségnek 
a felfeszített raktárt, a téli hidegben 
magányosan sétálót, részt vettek 
a havazás idején az útlezárásban. 
Cák polgármesterasszonya is tőlük 
értesült a pincesorhoz vezető úton 
lévő földomlásról. Figyelemmel kí-
sérik, amikor a postások viszik ki 
a nyugdíjakat, vigyázták az iskola 
szeptemberi indulásakor a diákok 
közlekedését…

Kz

A képviselők egy beszámoló során 
tárgyaltak a polgármesteri keret 
2013. évi felhasználásáról. Az év 
közben beérkező igények alapján 
összesen 17 szervezet vagy tevé-
kenység kapott segítséget ebből a 
pénzügyi alapból. Ezek odaítélésé-
ről Huber László polgármester át-
ruházott hatáskörben döntött. 
Mindez – túlnyomó részben – „tá-
mogatási döntés” alapján valósult 
meg, amely azt jelenti, hogy az 
összeg erejéig az önkormányzat át-
vállalta (saját névre szóló számlák 

alapján) egy bizonyos tevékenység 
vagy rendezvény megvalósítását. 
A támogatási szerződéssel ellen-
tétben ez a közvetett forma sok 
adminisztrációs munkától mentesí-
tette a hivatalt, ugyanakkor olyan 
események segítésére is lehetőség 
nyílt, amelyekre más módon nem 
kerülhetett volna sor. Így pld: jó-
tékonysági koncertek szervezése, 
könyvkiadás, hagyományos he-
gyi futóverseny megrendezése. A 
polgármesteri keretből 2013-ban 
993 447 Ft került felhasználásra.

Polgármesteri keret Kerékpárút
Március 27-én Básthy Béla alpol-
gármester a vasfüggöny nyomvo-
nala mentén megvalósuló kerék-
párútról tájékoztatta a képviselőket 
egy – a témáról szóló – megbeszélés 
alapján. Az út Ólmodnál lép be a ha-
táron, és Szentpéterfánál tér vissza 
osztrák területre. A szakaszon meg-
lévő kerekpárút része lesz – további 
bővítés, átépítés mellett – a tíz or-
szágot átszelő hálózatnak, melynek 
költségvetése 1,4 milliárd EUr. 
A magyar oldal projektfelelőse a 
Nyugat-pannon Nonprofit Kft.
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A szennyvíz elszállítási kötelezettségről  

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 UTAZÁSAINKBÓL
Karintia – Bled csodálatos tóvidéke – 2014.05.02–03. 
UTOLSÓ HELYEK!  ár: 29.600 ,- Ft / fő  

Északi fővárosok – Skandináv körút busszal és hajóval –
2014. 06. 01 – 08.  
Berlin, Koppenhága, Stockholm, Helsinki, Oslo. ár: 242.000,- Ft/fő

Nyárköszöntő Velencétől a szlovén tengerpartig – adriai 
hajózással – 2014. 06. 20 – 23. ár: 79.000,- Ft / fő

London autóbusszal, brüsszeli városnézéssel – 2014.07.19–26. 
ár: 169.000,- Ft / fő

Párizs, Loire kastélyok és a TGV gyorsvasút – 2014.08.06–12.   
ár: 148.000,- Ft / fő

Romantikus út hajózással a Rajna-vidéken – 2014.08.22–26.  
ár: 114.000,- Ft / fő

A varázslatos Toszkána és Elba szigete – 2014.09.25–10.01.  
ár: 142.000,- Ft / fő

Törökország csodája: Kappadókia  –  2014.10.06–13.
NAGYON KEDVEZŐ ÁRON! ár: 135.000,- Ft / fő + járulékos 
költségek
Többnapos utazásaink minden esetben tartalmazzák a félpanziós 
ellátást és az utasbiztosítást is!

eXcLusIVe eGyNaPOs KIráNduLásuNK:
Nyári Napforduló ünnepe a Dunán – hajóról esti tűzijátékkal  
2014.06.14.  ár: 28.600,- Ft / fő

Bővebb információk irodánkban,
illetve kőszegi információs pontunkon!

utazási iroda

Egy korábbi felmérés szerint a Kő-
szegi hegyekben élők 2012-ben 
egy alkalommal sem rendelték 
meg a szennyvígyűjtő aknájuk tar-
talmának elszállítását, holott ezen 
a területen nincs kiépített csator-
na, vízvezeték viszont igen. Tény, 
hogy az ivóvíz felhasználása során 
biztosan keletkezett szennyvíz. Az 
is tény, hogy 2012-ben a hegyol-
dalban lévő József-forrás, illetve a 
Kövi-dűlői kút vízét megvizsgálta 
az áNTSZ, és a sérülékeny vízbá-
zis okán nem engedélyezte ezek 
használatát, különös tekintettel a 
nem szabványos szennyvízgyűjtők 
és kivezetők miatt fellépett fertő-
zésveszélyre. A felvetett állapotokra 
keresték a képviselők és az előter-
jesztők a valós megoldást, hiszen a 
tiszta víz nagy érték, és egyre na-
gyobb lesz a jelentősége az itt élők, 
netán unokáink számára. 
Március 27-én a képviselő-testület 
önkormányzati rendeletet alko-
tott a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséről 
és ártalommentes elhelyezéséről. 
Ennek 4. §-a az ingatlan tulajdo-
nosának kötelezettségét határozza 
meg. Ezek szerint:
÷A tulajdonos köteles a közszol-
gáltatást szükség szerint, de 
legalább évente egy alkalommal 
igénybe venni úgy, hogy éven-
te a tényleges vízfogyasztása 
legalább 60 %-ának megfelelő 
háztartási szennyvíz közszolgál-
tatóval történő elszállítását köte-
les számlával igazolni, kivéve, ha 
a tulajdonos okirattal igazolja, 
hogy a tényleges vízfogyatásából 
szennyvíz nem keletkezett. Ez a 
szabály érvényes az üdülőingat-
lanok és az időlegesen használt 
ingatlanok tulajdonosaira is.”
A rendelet 2014. április 1-jén lé-
pett hatályba, és született egy át-
meneti rendelkezés is. Így 2014-
ben a tulajdonosnak a rendelet 
fenti kötelezettségét azzal az elté-
réssel kell teljesítenie, hogy 2014. 
április 1. utáni tényleges, vagy az 
erre vonatkozó adat hiányában az 
időarányos vízfogyasztása legalább 
60 %-ának megfelelő háztartási 
szennyvíz közszolgáltatóval törté-
nő elszállítását köteles számlával 
igazolni. 

Még az elfogadás előtt a képviselők 
felvetették a rendelet betartásának 
ellenőrizhetőséget. Az előadó al-
jegyző elmondása szerint az önkor-
mányzat hivatala minden év első 
negyedévében megkapja a Vasivíz 
Zrt.-től a vízfogyasztás adatait. Az 
ingatlan tulajdonosának pedig be 
kell mutatnia a szennyvíz elszállí-
tását bizonyító számlákat, amelyek 
tartalmazzák a mennyiséget is. Ez 
alapján ellenőrizhető a „60%” el-
szállítása. Ha a környezetvédelem 
vagy a vízgazdálkodás szabályait 
megszegi az ingatlan tulajdono-
sa, akkor szankció alkalmazható: 
a vízügyi hatóság közszolgáltatási 
bírságot szab ki, valamint szabály-
sértés kezdeményezhető. 
A rendelet 2.§ (4) bekezdése ki-
mondja:
÷A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjté-
sét, szállítását és ártalmatlanító 
helyre történő elhelyezéssel kap-
csolatos közszolgáltatás teljes 
körét a Kőszegi Városüzemelte-
tő és Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kos-
suth L. u. 3.) jogosult és köteles 
ellátni Kőszeg Város teljes köz-
igazgatási területén.”
A kft.-n kívül nem végezheti el más 
ezt a tevékenységet. 
Az elmúlt év decemberétől a Kő-
szeg Város Önkormányzata kizá-
rólagos tulajdonában lévő Kőszegi 
Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. rendel-
kezik a – nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz – kötelező 
közszolgáltatás ellátásához szüksé-
ges feltételekkel. Vagyis a kft. – az 
önkormányzat támogatásával – 
vásárolt egy db MTZ gyártmányú 
BELOrUSZ 820 típusú traktort, 
amelyhez tartozik egy AGrOGÉp 
gyártmányú, DETK128 típusú 7 
m3 űrtartalmú szippantó tartály. 
A nonprofit kft. a szolgáltatást díj 
megfizetése ellenében végzi el. A 
rezsicsökkentés erre a díjtételre is 
vonatkozik. Így a szennyvíz elszá-
molására vonatkozó díjtétel 1 714 
Ft/m3 + áfa, amely 414 Ft/m3-rel 
kevesebb , mint a szolgáltató által 
kalkulált összeg. 
A kalkuláció szerint éves szinten 
előreláthatólag 3500 m3 szennyvíz 

szippantása, szállítása, és ártalmat-
lanítása válik szükségessé, amely a 
szolgáltatást igénybevevők által ki-
egyenlített díjon túl évi 1 449000 
Ft többletköltséget, vagyis veszte-
séget jelent a kft.-nek. Básthy Béla 
álláspontja szerint ezt az összeget 
az önkormányzatnak kell magára 
vállalnia.
A döntést a képviselők azért hoz-
ták, mert a Kőszegi hegyekben élők 
2012-ben egy alkalommal sem 
rendelték meg a szennyvíz gyűjtő-
aknák tartalmának elszállítását.



Egy felvetés: az érintettek hogyan 
szereznek tudomást a változásról? 
Ők élhetnek ugyanabban a nyuga-

lomban, mint korábban, a szenny-
víz pedig folydogál, szivárog tovább 
a maga útján. Egy-egy tájékoztató 
levél ezen biztosan segítene. A kö-
vetkező időszakban a fejlemények-
ről tájékoztatjuk az olvasókat.

Kámán z

Majális lesz a Lóránt Gyula 
Sporttelepen felállított rendez-
vénysátorban, illetve szabad té-
ren több civil szervezet rendezé-
sében. A májusfaállítást sok-sok 
gyermekműsor, sportprogram, 
labdarúgó mérkőzés, főzőver-
seny követi. A zenéről a Kvarc 
Együttes, az Unikum Együttes 
és Nótár Mary gondoskodik, 
színpadra lép a BE-JÓ. A ren-
dezvény ingyenes! 
Info: 0670/605-2114.
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mindenki maga dönti el, hogy ehhez csatlako-
zik, vagy távoltartja magát ettől. Én az utóbbit 
választottam, nem szoktam bekiabálni, mert il-
letlen dolognak tartom. Sokszor a levezető elnök 
érzi feszélyezve magát a rendreutasítás miatt, 
neki esik nehezére. Vannak, akik erre rájátsza-
nak, hogy úgysem fognak szólni érte. próbálják 
egymást túllicitálni. Ez árt a parlament tekinté-
lyének, rossz példa a társadalomnak. Végül is 
nem az ellenségek ülnek egymással szemben, 

akik a választóiktól kapták a mandátumukat, 
hanem aki ott van, az valakit képvisel, joga 
van elmondani a véleményét, de nincs joga a 
hely szellemétől idegen módon, kulturálatlanul 
megtenni. Aztán a folyosón ez már nem min-
dig érződik. A kocsma és a parlament között sok 
különbség van, de a kocsma javára szolgál, ha 
ökölharcra kerül sor, akkor kihívja az udvarra az 
ellenfelét, hogy ott végezzék el a piszkos mun-
kát. Vannak, akik a parlamentben ezt is bent 
próbálják elvégezni.   
– Kereszténydemokrata politikusként képvi-
selte a 3-as választókörzetet. A tizanhat év 
alatt 30 körüli az egyéni indítványainak a 
száma.
– Soha nem számoltam össze, mert a parla-
menti tevékenység során az egyéni indítvá-
nyok nem igazán egyéniek. Ezek mögött mind 
frakcióegyeztetések vannak, és aki beterjeszti, 
annak a nevéhez kötődik. Legföljebb a függet-
len képviselők esetében beszélhetünk teljesen 
egyéni indítványról. Nagyon nagymértékben 
függ a képviselő személyiségétől, hogy meny-
nyire akar felszólalni, de vannak frontemberek, 
meg vannak a háttérben őt erősítő emberek. 
Én nem akartam frontember lenni, nem tar-
tottam fontosnak, hogy mindig én mondjam ki 
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Kávészünet Básthy Tamással
 Tizenhat év a parlamentben – a politikáról másképp

Ez nagyon hosszú idő volt, eléggé igénybe 
veszi az embert fizikailag is. A majdnem 
felével nagyobb körzetben mégiscsak új 
emberként kellene bemutatkozni. Ennyi 
idő után meggondolja az ember a kora 
miatt is, meg a feladatok okán is, hogyan 
döntsön.  Már négy évvel ezelőtt is felme-
rült benne a távozás gondolata, de akkor 
még kérték, hogy maradjon, valószínűleg 
annak ismeretében, hogy következik ez a 
változás. A  ciklus végén a frakcióvezető 
megköszönte a képviselők munkáját, kü-
lönösebben  nem köszöntek el egymástól, 
hiszen lesznek, akik folytatják a munkát, 
támogatják pártjuk politikáját. csak a mi-
nőségben történik változás, a család az 
marad. Eleinte, amikor polgármester is 
volt még, háromhetes ciklusban működött 
a parlament. Az első héten három nap a 
parlamentben dolgozott, második héten a 
bizottsági munka folyt, a harmadik hét a 
választókörzeti tevékenységé volt. Aztán 
változott ez a felállás, de akkorra már meg-
szűnt a kettős feladat, a helyi politikából 
kimaradt. Az eltelt időben sok víz lefolyt 
mind a Gyöngyösön, mind a Dunán. Csak 
a budapesti utak száma meghaladta az évi 
százat. Az eltelt időszakról beszélgettünk 
politizálás nélkül.

– Mikor kezdődött a politika iránti érdeklő-
dés?
– Már kisgyerek koromban, amely egészen sa-
játságos helyzetben telt el. Az érdeklődés kime-
rült abban, hogy figyelt az ember és nem be-
szélt, ha jót akart. Már akkor érzékeltem, hogy 
a politika a lehetőségek művészete. Később 
láttam, hogy nem csak a lehetőségek, hanem 
a megtévesztések művészete is. Szüleimtől azt 
tanultam – édesapám ludovikás tanár, katona-
tiszt volt –, hogy az emberiség legfőbb bűne a 
hazugság. Minden más bűnnek ez a melegágya. 
Ennek is a legsúlyosabb formája, amikor az 
ember a családjának, vagy a választóinak hazu-
dik. A politikai hazugság nem bocsánatos bűn. 
Osztályidegen voltam, édesapám foglalkozása 
miatt. Felsőfokú iskolába is csak segítséggel 
juthattam be, csak később végezhettem el az 
egyetemet. Utólag bölcs nyugalommal tudok er-
ről is beszélni. Amikor mindenki influenzás, csak 
abban lehet reménykedni, ha a többiek kibírják, 
akkor én is. 
– Mi a véleménye a kultúrált politikusnak a 
parlamentben uralkodó stílustalan stílusról?
– A parlamenti képviselők a televízió nyilvá-
nossága előtt sok olyan dolgot követnek el, ami 
kifelé szól. Nem jól van ez így. A legjobb, ha 

azt, amit ki kell mondani. rengeteg ügyet kell 
az embernek képviselnie, de nagyon szomorú 
lennék, ha az ügyek a kormányzati, vagy ható-
sági szinteken csak akkor nyernének elintézést, 
ha mögéjük tudnánk állítani egy hatékony, 
vagy kevésbé hatékony országgyűlési képvise-
lőt.   Amivel egyetértettem, támogattam, arra 
az illetékeseknek felhívtam a figyelmét. polgár-
mester koromban is azt mondtam mindig, ha 
öten toljuk a kátyúba süllyedt szekeret, utána 
senkinek sincs joga azt mondani, hogy „na, 
fiúk, kitoltam a szekeret. A képviselőség is, a 
polgármesterség is csapatmunka. Ha így van, 
akkor ne osztozzunk a sikeren, mert a sikernek 
sok gazdája van, nem úgy a balsikernek”.
– A négy ciklusból kettő kormánypárti, kettő 
ellenzéki státuszban zajlott. Melyik volt izgal-
masabb? 
– A kormánypártiság azért izgalmasabb, mert 
a döntéshozó felelősség nagyon fontos, súlyos 
dolog. Ellenzékből könnyebb bírálni, de itt van 
egy másik nagy dilemmám, miszerint nagyon 
helytelen magatartás az – bármelyik ellenzék-
ben lévő erőről legyen szó –, ha azért bírálja a 
döntéseket, mert a másik hozta. A kormányzati 
felelősség mindenképpen nehezebbé teszi a 
munkánkat és aláhúznám, hogy az ellenzéki is, 
de a kormányzati mindig nagyobb.  
– A politikusi munka sok mindentől elvette 
az időt.
– Így van, ez is motivált abban, hogy vissza-
vegyek ebből a munkából. Nagyon sok res-
tanciám van a családommal szemben.  Végülis 
a közéleti munka nem véletlenül  köz élet, 
első a köz, utána jön az élet. Ha a Jóisten úgy 
akarja, akkor az élet még tartogat lehetőséget 
arra, hogy hasznossá váljak a családomnak is, 
négy gyermekem, tizenkettő unokám van. Civil 
nagypapára is szükségük van, de inkább azt 
mondanám, a nagypapának rossz, ha keve-
sebb időtt tölthet velük, mint szeretne. Amikor 
rangsorolnia kell, úgy kezd, hogy az unokám! 
Sándor György humoralista azt mondta: a fi-
ataloké a jövő, nemrég még nekünk ígérték!  
Az ember számbaveszi az eredményeit, a hi-
báit, megragadott-e minden lehetőséget. Ha 
azt nézem, melyik volt a legszebb időszak az 
életemben, a gazdaságban töltött időt látom 
annak. A szándékaim a cselekedeteimmel ösz-
szefüggésben voltak. Aki vetett, az aratott – 
normál körülmények között, aki előkészítette a 
talajt. A politikusnál lényegesen más a helyzet. 
A polgármesternél is így van, de már sokkal 
kisebb a hatékonysága. Ott egy képviselő-tes-
tület szándékát testesíti meg a vezető. A gaz-
daságban az ember olyan, mint a kertész, aki 
virágot nevel, majd leszedi és vázába teszi. A 
polgármesterség és méginkább a képviselőség 
olyan, mint amikor valaki fát ültet és nem biz-
tos, hogy megéri, amikor a fa hasznosul, vagy 
termést hoz.  

Kiss János
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
tel./fax: 94/361-869

Napszemüvegünknek nem csak di-
vatosnak kell lennie, hanem más, 
a szemet védő értékekkel is bírnia 
kell. Nem elég a megfelelő UV szű-
rés, bizonyos esetekben a polari-
zált hatású napszemüveg lencse a 
hagyományoshoz képest rengeteg 
előnnyel bír. A polarizált napszem-
üveg sajátos tulajdonságának kö-
szönhetően a vízszintes felületről 
visszaverődő fénysugarakat blok-
kolja, így védi a szemet a zavaró 
csillogásoktól, vakításoktól. A szem 

nem fárad el, kellemes, kontrasz-
tosabb látást biztosít viselőjének, 
ideális lehet fényérzékeny emberek 
számára is. Sok tevékenység során 
megkönnyíti életünket, például 
a téli sportok, síelés, havon vagy 
jégen történő viselés esetén; au-
tóvezetés során, amikor a csillogó 
aszfaltról visszaverődő zavaró fé-
nyeket küszöbölhetjük ki vele vagy 
a horgászat, vízi sportok esetleg a 
víz mellett eltöltött szabad idő válik 
még kellemesebbé. A vízfelszínről 
visszaverődő napsugarak ugyanis 
nem jutnak át a polarizált lencsén, 
így szemünk elé tárulhat a „víz 
alatti világ”, mely különösen nagy 
élmény. A mai modern szemüveg-
lencse gyártásnak köszönhetően 
dioptriás kivitelben is készíthető 
polarizált napszemüveg, illetve 
fényre sötétedő polarizált szem-
üveglencsék is rendelhetőek. 

Kőhalmi-Szalay Mónika

Polarizált napszemüveg

Lőtér, ahol lőnek
A fegyverropogás hírét sms-ek vit-
ték be a köztudatba. A Dr. Nagy 
László EGYMI kertje mögött, a 
várost elkerülő út túloldalán, attól 
150 méterre található az egykori 
MHSZ lőtere, amelynek a nagyob-
bik hányadát a Nemzetközi rendőr 
Szövetség (IpA) tulajdonba kapta 
az államtól. Ezt követően társa-
dalmi munkában a romhalmazban 
lévő területet felújították, konyhát, 
vizesblokkot alakítottak ki. Ettől 
kezdődően ismét a lövészet, illetve 
baráti, társasági összejövetelek cél-
jait szolgálja. 
Lövések évek óta eldördülnek, az 
sms-ek néhány hónapja jelen-
tek meg először. A városházára is 
érkezett panasz, amikor éppen a 
Terrorelhárítási Központ (TEK) 
rendőrtisztjei az éves lövészeti gya-
korlatukat végezték. Március 27-
én a testületi ülésen Huber László 
polgármester elmondta, hogy a hi-
vatal, az önkormányzat lövészetre 
vonatkozó engedélyt nem adhat ki, 
mert ez nem tartozik a hatásköré-
be, viszont képviselni kell a lakos-

ság indokolt 
érdekeit. 
Egyik por-
tás bácsit 
az érkező 
tompa zajok 
nem zavar-
ják, viszont a 
közelben lakó, éjszakai műszakban 
dolgozó, nappal alvó férfit igen. 
Való igaz, a lövés hanghatásait 
érzékelni lehet: van, akit zavar, és 
van, akit nem. A toleranciaképes-
ség lehet kicsi és nagy. Más példa: 
van horgász, akit zavarnak a futók, 
mert megtörik a csendet.
A lövészetet ellenzők féltik a város 
idegenforgalmát. Ezzel a felvetéssel 
kerestük meg dr. Jónás Zsigmond 
ny. r. ezredest, az IpA helyi vezető-
jét, aki illetékes a lőtér használata 
ügyében. Az egykori rendőrkapi-
tány elmondása szerint 2001-ben 
azzal a feltétellel nyertek pályáza-
tot, hogy a lőtér eredeti funkcióját 
visszaállítják, és alkalmassá teszik 
a fegyveres szolgálatok kötelező 
lövészeteinek a végrehajtására. 

– Nagyon sokat dolgoztunk azért, 
hogy a szétrombolt objektumból 
az utódoknak is maradandót al-
kossunk. Jómagam nyolc év nyári 
szabadságát töltöttem itt el sok 
munkával. Többen dolgoztak a 
felújításon, köszönet érte. Az ob-
jektum üzembeállításával Kőszeg 
is gazdagodott – mondta a ny. r. 
ezredes.
– Hangos sport a lövészet.
– Ezt nem vitatjuk. Azt sem, hogy 
a különböző fegyveres szolgálatok 
saját eszközeikkel való gyakorlása 
közös érdekünk. Csak a profi mó-
don kiképzett emberektől várható 
el a profi helytállás. 
– Mit lehet tenni a zaj ellen?
– Meghívtam a lőtérre az sms író-
ját, aki meglepődött az itteni közös-

ségi tér láttán. Látta a zajvédelmet 
is. Különböző javaslatok alapján 
próbáljuk a hangterjedést gátolni. 
Ehhez segítségre lesz szükségünk. 
Szívesen látjuk azokat is, akiket za-
var a lövészet, még a zajvédelemre 
vonatkozó ötletadás okán is. Máso-
kat is szeretettel invitálok a lövészet 
megismerésére. Kérek mindenkit, 
becsülje meg a befektetett munkát, 
megértésükkel, a tolerancia növe-
lésével segítsék a tenniakarókat. 
Való igaz, a semmittevés nem jár 
zajjal, de nem is visz előre. 

Kámán z.

Rövid hírek
• Március 1-től megkezdte tevé-
kenységét a harmadik közterület-
felügyelő is. A létszám bővítés célja 
volt, hogy hétvégi időszakban se 
maradhasson a közterület ellenőr-
zés nélkül.
• allergia-asztma címmel május 
5-én (hétfőn) 18 órakor Gautier 
Barna tüdőgyógyász főorvos tart 
előadást a Jurisics-várban. az 
Európafórum- Vas Megye Egyesület 
szervezésében.
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Folytatjuk
A választási eredmények kihirde-
tése után interjút készítettünk ágh 
péter országgyűlési képviselővel.
– Választás után mi volt az első 
gondolata? 
– Közel 23 000 választópolgár bi-
zalmát sikerült elnyerni, ami nagy 
felhatalmazás, de óriási felelősség 
is. Az első gondolat a köszöneté. 
Hálás vagyok annak a majdhogy-
nem 3000 kőszegi polgárnak, aki 
a Fidesz mellett tette le a voksát és 
személyemet is támogatta. Köszö-
nettel tartozom annak a több száz 
aktivistának is, akik ebben a hatal-
mas körzetben – amely Kőszegtől 
Celldömölkig tart – segítették a 
sikerünket. Szabadidejüket felál-
dozva dolgoztak azért, hogy a de-
mokrácia legnagyobb ünnepén, a 
választáson minél jobb eredmény-
nyel szerepeljünk. Győzelmet elérni 
azonban csak ott lehet, ahol biztos 
alapokra építjük a munkánkat, így 
szeretném kifejezni elismerésemet 
és végtelen tiszteletemet Básthy 
Tamásnak, aki 16 éven keresztül a 
szó legnemesebb értelmében szol-

gálta az itt élő emberek érdekeit a 
parlamentben. 
– Kőszeg érdekében milyen 
irányban fog elindulni? 
– Nem elindulunk, hanem folytat-
juk a megkezdett munkát! Az el-
múlt időszakban az önkormányzat 
vezetőivel, Huber László polgár-
mesterrel, Básthy Béla alpolgár-
mesterrel együttműködve számos 
sikert tudtunk közösen elérni, me-
lyekről az Önök lapja is folyama-
tosan tudósított. Elég, ha csak a 
városnak a közelmúltban juttatott 
több száz millió forintra gondolunk, 
melyből megvalósulhat – többek 
között – a vár további rekonstruk-
ciója, az egész-
ségház felépíté-
se is.  Ahogy azt 
már a Kőszeg 
és Vidéke több-
ször is megírta, 
most lehetőség 
adódhat arra, 
hogy itt egy 
komoly fejlesz-
tési elképzelés 
indulhasson el. 
A kormány már 
több alkalom-

mal foglalkozott a „Kreatív város, 
fenntartható vidék – új regionális 
fejlesztési stratégia megvalósítása 
Kőszeg példáján” című dokumen-
tummal, amely jelentős lendületet 
adhat ennek a városnak, ahogy er-
ről már Miszlivetz Ferenc professzor 
úr is beszámolt Önöknek. Van tehát 
feladat bőven annak érdekében, 
hogy együtt újabb álmokat tudjunk 
megvalósítani. Ehhez erőt adnak 
mindig azok az eredmények, ame-
lyeket az itt élő emberek, intézmé-
nyek és vállalkozások érnek el, sok-
szor az állami hatóságok segítségét 
igényelve, pályázati lehetőségeket 
kihasználva. 

– Vége a kampánynak. Kemény 
időszak volt ez a pár hónap? 
– A kampányban az ember kap hi-
deget, meleget. A választók azon-
ban nemet mondtak a gyűlölkö-
désre és a hazugságokra. Jómagam 
alázattal és szorgalommal minden 

választópolgár képviselője 
szeretnék lenni. Azoké is, 
akik rám szavaztak és azo-
ké is, akik nem. Így nagy 
tisztelettel mindenkinek, 
aki olvassa ezt az újságot 
áLDOTT HÚSVÉTI ÜNNE-
pEKET kívánok! 

Kámán z
(A fotó a Chernel utcát mu-
tatja, azt a Európa Házat is, 
ahol 20 évvel ezelőtt volt a 
kezdet, és lehet a jövő ki-
emelt pontja.) 

választópolgár képviselője 
szeretnék lenni. Azoké is, 
akik rám szavaztak és azo-
ké is, akik nem. Így nagy 
tisztelettel mindenkinek, 
aki olvassa ezt az újságot 
áLDOTT HÚSVÉTI ÜNNE-
pEKET

(A fotó a Chernel utcát mu-
tatja, azt a Európa Házat is, 
ahol 20 évvel ezelőtt volt a 
kezdet, és lehet a jövő ki-
emelt pontja.) 
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Ugyanolyan szeretettel
április 5-én – ajándékkal meg-
rakva – kilenc autó érkezett a 
Dr. Nagy László EGYMI udvarára. 
Önkéntes gyűjtőmunka eredmé-
nyeként a 95 fős gyermekotthon 
éves higiéniai, tisztítószer mennyi-
ségét hozták el pápai NATO-bázi-
son dolgozó katonák és a polgári 
alkalmazottak feleségei a „szere-
tet szolgálatában”. Az érkeztetés 
katonai pontossággal zajlott le, 
majd egymás után nyitották ki az 
autók, kisbuszok ajtóit. A „szeretet 
szolgálat” vezetője, Vivian robin-
son Mason látható örömmel adta 

a csomagokat a diákoknak, akik 
– az ajándékozó cso-
port tagjaival együtt 
– az emeletre vitték 
azokat. Egy szoba 
jócskán megtelt a 
dobozokkal. A pa-
kolásban a kisebb 
gyerekek is részt vet-
tek. Közülük is talán 
a legkisebb odajött 
hozzám, és kérdez-
te: „Bácsi, adhatok 
ajándékot?” Majd a 
kezembe adott egy 
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Kőszeg 1. 316 1 3 10 143 0 44 23 1 0 126 2 1
Kőszeg 2. 374 1 1 11 126 0 33 31 1 4 116 2 0
Kőszeg 3. 327 0 1 11 164 0 24 24 1 2 94 0 0
Kőszeg 4. 361 1 1 12 136 0 33 40 1 0 72 1 0
Kőszeg 5. 359 1 2 13 166 0 44 20 0 1 123 1 0
Kőszeg 6. 459 2 3 19 168 0 37 19 1 0 96 1 0
Kőszeg 7. 314 2 1 26 142 0 29 40 3 1 101 1 0
Kőszeg 8. 211 0 0 6 85 1 15 12 0 0 57 2 0
Kőszeg 9. 226 0 2 5 20 0 10 9 0 1 40 0 0
Települések
Kőszegdoroszló 82 0 0 2 13 0 4 7 0 0 34 0 0

Kőszegszerdahely 114 2 0 5 61 0 20 9 1 1 54 0 0

Kőszegpaty 55 1 0 0 26 0 6 4 0 0 20 0 0

Cák 99 1 0 2 21 0 6 3 0 0 23 2 0

Bozsok 126 0 0 0 44 0 15 0 0 0 27 2 0

Velem 119 0 0 0 31 0 9 1 0 0 35 3 0

Lukácsháza 341 1 1 4 76 1 34 6 1 1 106 5 0

Gyöngyösfalu 279 1 1 6 125 0 39 6 0 1 109 6 0

Nemescsó 96 0 0 4 24 0 3 1 0 0 19 2 0

pusztacsó 65 0 0 0 5 1 0 0 0 0 12 0 0

Ólmod 36 0 0 0 9 0 2 0 0 0 10 0 0

Horvátzsidány 253 0 0 3 68 0 17 4 1 0 72 2 0

peresznye 217 0 0 2 22 0 8 1 1 1 35 0 0

Kiszsidány 32 0 0 0 4 0 3 1 0 0 4 0 0

Országgyűlési képviselő-választás eredményei 2014. április 6.

nyuszis rajzot, ugyanolyan szere-
tettel, amivel a sok ajándék érke-
zett az intézménybe. 
A NATO-bázis és az intézmény 

kapcsolata több évre nyúlik vissza. 
Az elmúlt években karácsony előtt 
a gyerekek személyre szabott, 
legtöbbször általuk megálmodott 

ajándékot kaptak 
a „szeretet szolgá-
latá”-tól. Legutóbb 
nagy volumenű ter-
veket fogalmaztak 
meg az üvegház, a 
játszótér, a focipálya 
megújítása érdeké-
ben. Az eseménye-
ket Vivian robinson 
Mason a facebook 
oldalán folyamato-
san rögzíti.

Kz



Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk!

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.

mini          abc        szuper

abc         szuper

szuper

Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. * Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes!  

Nyuszi ül a f
ben.... Akció időtartama:

2014. április 10-től
április 19-ig

Amíg a készlet tart.

www.7forras.hu

Soproni
dobozos sör
klasszikus, 4,5%, 0,5 l, 398,-Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

abc  szuper

abc  szuper

Füstölt Kötözött Lapocka
vcs. (Pick Szeged Zrt.)

mini  abc  szuper

Rama Margarin Kocka
kenhető növényi zsír
250 g, 796,-Ft/kg
(Unilever Magyarország Kft.)

mini  abc  szuper

Szepetneki
Füstölt hátsó csülök
(Poszavecz József egyéni cég)

** Csirkemell filé
előhűtött vagy fagyasztott

mini  abc  szuper

Tojás 
M-es méretű, 10 db
29,90Ft/db (Gyermelyi Zrt.)

bc  c szuper

zuper

mini  abc  c szuper

i  abc  c szuper

199
Ft/db

199
Ft/db 299

Ft/db

949
Ft/kg

899
Ft/kg

1299
Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 – 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 – 22.
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Nem történt feljelentés
Március 27-én Stubán Tamás ezre-
des, a város rendőrkaptánya szá-
molt be a képviselőknek a város 
közbiztonsági helyzetéről. Kőszegre 
továbbra is igaz a biztonságos város 
kifejezés. Különösen érvényes ez a 
nagyrendezvényekre, hiszen a rend-
őrség alapvető célja, hogy senki ne 
váljon szabálysértés, bűncselekmény 
áldozatává. A biztonságban hazatérő 
turista szívesen tér vissza. Az össze-
sítő adatok alapján csökkent a vá-
rosban elkövetett bűncselekmények 
száma. Viszont emelkedett a testi 
sértések és a garázdaságok száma. 
Básthy Béla kérdésére válaszolva 
a rendőrkapitány elmondta, hogy 
ez összefüggésben van az alkohol 
fogyasztásával, egyes vendéglátó-
helyekkel, és a deviáns magatar-
tással. Az elhangzottak szerint, ha 
valakinek „a tízedik fröccs már a fü-
lén jön ki, akkor nem kellene kiszol-
gálni”. A rendőrjárőrök ellenőrzik a 
vendéglátóhelyeket, különösen a 
fiatalkorúak alkoholfogyasztásának 
a megakadályozása érdekében. A 
rendőrség figyel a kiskorúakra, ha 

őket egy-egy bűncselekmény során 
veszélyeztetve látják, akkor értesítik 
a gyermekvédelmi szolgálatot. Az 
elmúlt évben hat ilyen eset történt. 
A kábítószer veszélyes a fiatalok-
ra, több személy ellen folytattak le 
emiatt eljárást. Az ifjúság számára 
az internet is jelenthet problémát 
akkor, amikor ezen keresztül meg-
rendelnek egy-egy készüléket, de a 
pénzükért nem a vártat kapják meg. 
A rendőrség megelőző tevékenysé-
ge során hangsúlyt kap a fiatalok 
oktatása.
Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, 
a megye rendőrkapitánya elmond-
ta, hogy az országban legbiztonsá-
gosabb Vas megye, mert az ismert-
té vált bűncselekmények 1,69%-a 
fordul itt elő. Több megyei rend-
őrkapitány szívesen cserélne vele, 
mégis – mondta –, „a megyei köz-
gyűlésen van egy kőszegi képvise-
lő is, aki minden évben a fejemre 
olvassa a bűnöket”. 
A dandártábornok tájékoztatást 
adott arról, hogy tavaly a rendőrség 
átállt a szolgálatirányító parancs-

noki rendszerre, ezzel együtt a hat 
rendőrkapitányságon megszűntek 
a helyi ügyeletek. A változás nem 
okozott fennakadást a működés-
ben, viszont komoly gondot jelent 
a dizájner drogok elszaporodása: 
„Ma már van a kábítószerekre fi-

zetőképes kereslet.  A főcsapás irá-
nya a terjesztők felé mutat.”
Básthy Béla kérdésére elhangzott, 
hogy a Kőszegi-hegységben tör-
tént táblarongálásokról nem érke-
zett rendőrségi feljelentés.

Kz

Ennyiért nem 
A januári testületi ülésen a képvi-
selők arról döntöttek, hogy megvá-
sárolják a Kőszegfalvi Lakóparkban 
kialakított telkeket. Ha Kőszeg felől 
haladunk a falu felé, akkor a tábla 
után balra vezet egy út, amely a 
readniness Kft. által kialakított la-
kóparkba visz. A kft. a közmű nél-
küli telkek egy részét eladta osztrák 
és magyar magánszemélyeknek, 
de 43 db a birtokában maradt, 
majd a cég felszámolás alá került. 
Jelzálogjoggal a HYpO NOE Lan-
desbank AG mellett Kőszeg önkor-
mányzata rendelkezik. A telkekből 
5 darabot, valamint a 4131 hrsz-ú, 
saját használatú utat a felszámolás 
befejezésével az önkormányzat ter-
mészetben tulajdonba átveszi, mint 

jelzálogjoggal rendelkező. A többi 
telek vásárlására 6,3 millió Ft aján-
lati árat kapott az önkormányzat a 
felszámolóról, amit a képviselők ja-
nuári döntésükkel elfogadtak.
Ezekre a telkekre a jelzáloggal 
rendelkező Landesbank felülvizs-
gálta a vételi árat, és azt 29 mil-
lió Ft-ra emelte. Ezért került újra 
március 27-én a képviselők elé az 
ajánlat. A képviselők fenntartották 
a 6,3 millió Ft vételi ajánlatukat. 
A felszámoló előzetesen olyan tá-
jékoztatást adott, hogy az eljárás 
hosszabbítására nincs lehetőség. 
Így az önkormányzat javára be-
jegyzett végrehajtási joggal terhelt 
ingatlanok természetben átadásra 
kerülnek, ugyanígy a többi a bank 
részére.

Kz

További információk: www.weinidylle.at

SÜDBURGENLAND

A busz Kó́szegró́l 11:00-kor  és 
13:00-kor indul az autóbus z-
állomásról.

Bortavasz
Dél-Burgenland 2014

Bortavasz buszjáratok
Hogy zavartalanul lehessen élvezni a 
borokat, május 3-án és 4-én különjára-
tok indulnak Körmendrdó́l, Kó́szegró́l és 
Szombathelyró́l az osztrák pincékhez. A 
hétvégén az egész borvidékre kiterjedó́  
buszhálózat üzemel, melyet a Bortavasz-
ra szóló jegy birtokában további térítés 
nélkül vehetnek igénybe vendégeink. A 
pontos indulási és érkezési idó́pontokat és 
a megállókat  megtalálja weboldalunkon!

Nyitott pincék napjai több mint
60 dél-burgenlandi borásznál

2014. május 3., szombat és 
május 4., vasárnap 10.00–19.00 óráig

A dél-burgenlandi borászok harmadik alka-
lommal rendezik meg a Bortavasz hétvégét. 
Több mint 60 borász tárja ki kapuit, hogy 
bemutassák a pincéikben rejló́ kincseket.

Ismerkedjen egy hétvégén át
Dél-Burgenland boraival 
és gasztronómiájával!

Árak (beleértve a teljes buszhálózatot)

A rendezvényre csak kétnapos 
jegyet értékesítünk!

Kétnapos jegy: 24,00 €
Ha április 20-ig jelentkezik! 
(www.weinidylle.at)

Az akció után a kétnapos jegy ára 28,00 €
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április 24.  
08.00 Koszorúzás Bechtold István és Szövényi István díszpolgárok 
és Szövényi Ernő sírjánál a temetőben;
08.30 A Vaihingenből érkező szőlőoltvány ültetése a Chernel utcai 
városfalnál; 
09.45 zenés menet a város utcáin a Borok Házától; 
10.15 A szőlőhajtások bemutatása a polgármesternek, új bor-
hölgyek avatása, a szőlőhajtások megáldása a Városháza előtt; 
11.00 Szőlőhajtások bejegyzése a Szőlő Jövésnek Könyvébe és a 
Vas megyei Borverseny eredményhirdetése a Jurisics-várban; 
14.00 Tavaszköszöntő: Der Spielmannszug aus roßwag (fúvós tér-
zene), Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, kézműves játszóház a várban. 
17.00 A Csók István Művészkör és vaihingeni partnereik kiállításá-
nak megnyitója az Írottkő Hotelben;
17.45 Hong Kong Golden Bauhinia Zenei Alapítvány által támo-

gatott művészek koncertje az Írottkő Hotelben. Közreműködik: Sato 
Arisa, Chan Yin Sum, Chun Ho Yan.

április 25.  
10.00 A 25 éves testvérvárosi kapcsolatok ünnepi megemléke-
zése és fotókiállítás megnyitása a lovagteremben; 
15.00 óra XI. Szent György-napi énekkari találkozó a Bersek Jó-
zsef általános Iskola szervezésében, a Dr. Nagy EGYMI dísztermé-
ben. Fellépnek a Hong Kong Golden Bauhinia Zenei Alapítvány által 
támogatott művészek is; 
17.00 In Memoriam Krieg Ferenc című kiállítás megnyitása a 
Kőszegi Művészeti Egyesület szervezésében a Művészetek Házában. 

április 26.  
18.00 Kőszeg Város Fúvószenekara Tavaszi Hangversenye a várban.

Szőlő Jövésnek Könyve ünnepségsorozat eseményei

Diákcsere
A kőszegi Béri Balog Ádám Ál-
talános Iskola és a Vaihingen/
kleinglattbachi Ottmar Mer-
genthaler Reáliskola kapcsolata.
Az iskola partnerkapcsolatai több 
mint 25 éves múltra tekintenek 
vissza, német nyelvterülethez kö-
tődnek. A legidősebbek, a 13–14-
éves tanulók, (a 7. és 8. osztály) 
Kőszeg német testvérvárosának, 
Vaihingen an der Enznek egyik vá-
rosrészében, a Kleinglattbachban 
található Ottmar Mergenthaler 
Reáliskolával ápolnak partneris-
kolai együttműködést. 

Az első diákcsere 24 évvel ezelőtt 
került megrendezésre. A két iskola 
közti kapcsolatfelvétel éve 1989, 
tehát éppen 25 éve volt, amely 
Heinz Kälberer akkori főpolgár-
mester úr közvetítésével jött létre, 
az első diákcserére pedig l990-ben 
került sor. Ezt követően, kezdetben 
évente találkoztak a két iskola ta-
nulói. 1993 óta azonban – anyagi 
okok miatt – kétévente kerül lebo-
nyolításra a diákcsere. 
Ilyenkor a tanulók 14–16 napot 
töltöttek együtt, ebből 7–8 na-
pot Kőszegen, majd ezt követően 
ugyanennyit a testvérvárosban, Né-
metországban. A résztvevők száma 
15–20 fő iskolánként, tehát 30–40 

A kezdetek
– Kőszeg az 1980-as években fel-
ismerte, hogy Európa az emberek, 
a népek közötti kapcsolatépítés 
egy fontos szakaszához érkezett – 
mondta preininger Ferenc, amikor 
a testvérvárosi kapcsolatok 25 éves 
évfordulója kapcsán kérdeztem. 
Az egykori tanácselnöktől meg-
tudtuk, hogy másfél évtizedes 
tevékenysége „egyik legszebb 
fejezete a baráti együttműködés 
kiépítése, a lakosság közvetlen 
kapcsolatainak életre hívása volt”.  
Vaihingen an der Enz vezetői és az 
egész város lakossága baráti kezet 
nyújtott. A kapcsolat kezdeti lé-
pései a hagyományápolást jelen-
tették, és elsőként Kőszegfalvára 

(Swabendorf)  vezettek. A kultu-
rális kapcsolatok hosszú sora a 
Német nemzetiségi Asszonykórus 
vendégszereplésével kezdődött, 
és miután 1989-ben aláírták a 
testvérvárosi szerződést, folyta-
tódott. Vaihingen an der Enzben 
bemutatkoztak: a borászok, a 
Gyümölcstermelők Egyesülete, 
a Kőszeg Város Fúvószenekara, 
a méhészek, a kórusok, a Ciróka 
Együttes, a Tabulatura Együttes, a 
gimnázium tanulói, a LATEX spor-
tolói, a nyugdíjasok…, és ez így 
ment évről évre.  
– Tisztelet és elismerés illeti mind-
azokat, akik e negyedszázad alatt 
fontosnak tartották – és ma is an-
nak tartják – a testvérvárosi barát-
ságot. Azt gondolom, hogy Kőszeg 
városa nyerte a legtöbbet, hiszen 

ezzel a lépésével az európai kultú-
ra és gondolkodás szilárd bástyája 
maradt – zárta beszélgetésünket 
preininger Ferenc.
(Németh Iván korabeli felvételén 
elől Heinz Kälberer főpolgármester 

és preininger Ferenc, hátul jobb-
ról balra: péterfi Ferenc a Kőszegi 
pártbizottság első titkára, dr. Bors 
Zoltán Vas megye Tanácsának elnö-
ke és dr. Varga Tibor VB titkár.)

Tóthárpád F.

tanuló összesen. A diákcsere tartal-
ma évente változott, mindig más-
más népismereti, országismereti 
téma került feldolgozásra. 
Mindkét ország programján szere-
pelt 2–3 kirándulás. A magyaror-
szági kedvelt, visszatérő úti célok: 
a Balaton-Felvidék, Sopron és a 
Fertő-tó, újabban Gyöngyösfalu 
Holdfényliget. Ezen kívül Kőszeg és 
környéke megismerése, és a csalá-
dok által szervezett programok.
A németországi kínálat is hasonló, 
egy napot Stuttgartban, a tartomá-
nyi fővárosban, egy másik napot 
egész napos autóbuszos kirándu-
lással töltött a csoport. Ismerkedés 
Vaihingennel, fogadás a főpolgár-

mesternél és természetesen iskolai 
program, részvétel a tanórákon is 
szerepelt mindkét országban.
Az évek során több mint 200 ma-
gyar tanuló jutott el a diákcsere 
keretében a testvérvárosba és tölt-
hetett ott egy tartalmas hetet. (Kár, 
hogy a csereprogram ennyi év után 
pillanatnyilag szünetel.)
1999-ben a 10 éves évforduló 
alkalmából Kőszegen az Európa 
Házban „Jubileumi konferencián” 
összegezték az érintettek az első 
évtized tapasztalatait. 2009-ben 
Vaihingenben a 20 éves diákcsere 
került mérlegre a kleinglattbachi 
iskola jubileumi konferenciáján. 

Folytatás a 13. oldalon
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Összegezve a tanácskozások ta-
pasztalatait:
A diákcserék, a közös programok 
mindig igen eredményesnek bizo-
nyultak, jó lehetőséget biztosítottak 
a tanulóknak nyelvismeretük bőví-
tésére, nyelvgyakorlásra, a külön-
böző nyelvi készségek fejlesztésére; 
fejlődött kommunikációs készsé-
gük, bővült szókincsük az autenti-
kus nyelvi környezetben. Alkalmuk 
nyílt saját tapasztalatszerzés által a 
mindennapok kultúrájának, iskolai 
életének összehasonlítására.
Fejlődött szociális kompetenciájuk, 
új barátokat szereztek, társas kap-
csolataik bővültek. Kiléptek régió-

jukból, kipróbálták – életkoruknak 
megfelelő szinten – a nemzetközi 
együttműködés alapvető formáit 
és gyakorlatát. Ugyanakkor meg-
tapasztalták, hogy egy hasonló, de 
mégis másfajta kultúrával, a más 
országbeli fiatalokkal való találko-
zás nem mindig egyszerű, és nem 
konfliktus- és problémamentes. 
Ezáltal jó tapasztalatokat szerez-
hettek a konfliktuskezelés terén 
is. Ami nagyon fontos, újabb mo-
tivációt kaptak a nyelvtanuláshoz, 
és nem utolsó sorban jól is érezték 
magukat.

cser Márta
diákcsere projektvezető

Építik a jövőt
„Én úgy gondolom, hogy az ön-
kéntesség értékét, szerepét, jelen-
tőségét a vaihingeni tűzoltóktól 
tanultuk meg, vettük át” – mondta 
Seper András, azoknak a kősze-
gi tűzoltóknak a képviseletében, 
akiknek az önkéntes tevékenysége 
példaértékű.
A két város lánglovagjainak a kap-
csolata nem 25 évvel ezelőtt kez-
dődött. Az első csoport 1986-ban 
látogatott el a német városba. Csak 
ismerkedtek, talán még a szándék 
sem fogalmazódott meg a test-
vérváros felvételéről. A szakmai, 
a baráti kapcsolat már akkor ki-
alakult. Az egyenrangú partnerség 
az évek során személyessé vált, és 
nemcsak a vezetők között. Egy-egy 
Vaihingen-i látogatásnál elvárják 
a német társak, hogy a családok-
nál töltsék el azt a pár napot. Az 

ifjúsági tűzoltókon keresztül építik 
a jövőt. Több, mint tízszer szervez-
tek számukra tábort nemcsak a két 
városban, hanem Ausztriában is. 
Az első táborozók közül már töb-
ben aktív tűzoltók, és ez alapoz-
hatja meg a személyes kapcsolato-
kat. A németek felszereltsége jobb, 
így a technikai bázist többnyire ők 

biztosították, vállalták a táborozási 
költségek nagyobbik részét. Majd 
2010-ben két sátrat is ajándé-
koztak a kőszegi ifjúságiaknak. 
Abtsdorfer See közelében 2013-
ban a tábor keretein belül olimpiát 
rendeztek. A győztes kupája két 
személyt ábrázolt labdával, amit 
kettévágtak. A kupa két részre sza-

kadt, de mindig összetartozik.
Amikor 1993-ban a 22 méter ma-
gasra emelhető létrás tűzoltóautó 
megérkezett Vaihingenből Kőszeg-
re, sokat fejlődött a városi tűzol-
tók technikai felszereltsége. A fotó 
mutatja, amikor Heinz Kälberer 
főpolgármester átadja az ajándékot  
Básthy Tamás polgármesternek. Ez 
a jármű életet menthet, barátságot 
hordoz, az eltelt 20 évben már több 
alkalommal vetették be a kőszegi-
ek riasztásnál.
„Évente két-három alkalommal 
találkozunk, találkoznak a tűzoltó-
ink személyesen” – mondta Seper 
András. A Vaihingen-i tűzoltóság 
évfordulóira elutaztak a kőszegiek, 
és a viszontlátogatás is megtörtént 
a városi tűzoltóság 125. illetve 135. 
évfordulójára. Seper András célként 
tűzte ki, hogy a német tűzoltók is 
vállalják a janicsárok szerepét az 
Ostromnapokon.

Kz

Borászok: lépésről lépesre
– A németek szakmai tudásának 
megismerésével, azok átvételével 
hatalmas lépéseket tett előre a 
kőszegi borászat – mondta Láng 
József borosgazda, a Szőlőtermelők 
Szövetkezetének elnöke, amikor a 
Vaihingen an der Enz várossal való 
kapcsolatukról kérdeztem.
–’89-ben utaztunk ki először a 
testvérvárosba – idézte fel emlékeit 
Láng József. – Bizony nem tudtuk, 
alig volt ismeretünk arról, hogyan 
működik egy borbemutató. richard 

Hachenberger, a Horrheim-i bormú-
zeum alapítója, borszakértő ebben 
sokat segített. Tőle láttuk, tőle ta-
pasztaltuk meg, hogy a bor jelleg-
zetességeit ismertetni kell a jelen-
lévőkkel. Az első látogatásunkkor 
tartottam először előadást a kősze-
gi borvidékről, bizony alaposan fel 
kellett készülnöm. Ebben az idő-
szakban – a többi borosgazdához 
hasonlóan – 300 szőlőtőkém volt, 
és akkor találkoztunk személyesen 
a több hektáron termelő német 

gazdákkal. A különbség lehangoló 
volt, amit meg is fogalmaztunk. 
richárd akkor nekünk azt mondta: 
„Ne csüggedjetek, most itt láttátok 
a célt, lépésről lépésre haladjatok 
előre.” Ezt tettük az évek során, s 
lám már többen hektáros nagy-
ságrendű szőlősgazdák vagyunk. 
A német kollégák borászati tudá-
sának átadása fantasztikus értéket 
jelentett nekünk, kőszegieknek. 
A borok házában állítottuk ki tő-
lük kapott első borszűrőnket, amit 
’90-es években csellel hoztak át 
a határon. A lábakból le kellett 
vágni egy darabot, hogy a busz-

ba elférjen a csomagok között. Az 
adomány külön értéke, hogy Armin 
Nonnenmacher a nagyapja szűrő-
jét, mint családi emléktárgyat adta 
oda nekünk.
És gondoljunk bele abba, hogy a 
határnyitásig micsoda lehetőséget 
jelentett a nyugatra történő uta-
zás. Egy másik világot ismertünk 
meg, mint az áFÉSZ Szőlő és Gyü-
mölcstermelő Szakcsoportjának 
tagjai. Amikor először kiértünk már 
barátként, ismerősként fogadtak 
bennünket, hiszen ők megelőzően 
többször jártak nálunk. 

Folytatás a 14. oldalon
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zenéltek Vaihingen központi és if-
júsági zenekarával, az ensingeni, 
a horheimi és a kleingladbachhi 
zenekarral is. A szorosabb kapcso-
latok kialakulását segítette, hogy a 
zenekar tagjai családoknál kaptak 
elhelyezést.
– Az a feltétel nélküli barátság, 
amit megtapasztaltunk, később 

Testvérvárosi kapcsolatunknak 
köszönhetően Kőszeg Város Fú-
vószenekara az elsők között mu-
tatkozhatott be Vaihingen an der 
Enzben. Zenészeink azonban már 
1970-ben vendégeskedtek nyuga-
ton. Első kapcsolatuk Leibnitzhez 
fűződik. Segítségükkel kötöttek 
újabb ismeretséget Buchloe vá-
rosával 1983-ban. Ezt követően, 
1988-ban jutottak ki először ké-
sőbbi testvérvárosunkba, Vaihingen 
an der Enzbe. 
– Az akkori főpolgármester, a ké-
sőbbi események legerősebb „mo-
torja”, Heinz Kälberer nagy hatást 
gyakorolt a magyar küldöttség 
tagjaira. Közvetlensége számos 
esetben megmutatkozott. például 
egyszerűen végigjárta azt a paj-
tát, ahol a fogadás volt, még a 
szivarjával is megkínált bennünket 

– mondta Bakos György a zenekar 
elnöke, amikor felidéztük a múltat. 
Azóta, ha nem is rendszeresen, de 
több alkalommal megfordultak 
fúvósaink a német városban (fel-
vételünkön). A 25 évet áttekintve 

A zene (is) összeköt családok közti barátságokat ered-
ményezett, a munkakapcsolatok 
kialakulásában is segített – emlé-
kezett Bakos György.
Irigyelte is mindenki a kőszegi ze-
nészeket, a kiutazó művészeti cso-
portokat – akik közül ki kell emelni 
a Hajnalcsillag Néptáncegyüttest –, 
még akkor is, ha néha a kiutazási 
engedélyért „meg kellett küzdeni”.
1999-ben rendeztek Vaihingenben 
egy nemzetközi minősítő fúvósze-
nei fesztivált, ahol a kőszegi zene-
kar kitűnő minősítést kapott. Érde-
kességként említendő: a kötelező-
en előadandó zenemű kottáját egy 
órával az előadás előtt kapta meg a 
művészeti csoport, de megoldották 
a feladatot. Máig sokak számára 
emlékezetes a rendezvények szer-
vezettsége, a segítőkészség – akár 
ha „csak” kölcsönhangszerre volt 
szükség – és a fogadócsaládok 
vendégszeretete, barátsága.

Tóthárpád F.

A magyar csoportot fogadta Heinz 
Kälberer főpolgármester a városhá-
zán. átadtuk borász kollégáinknak 
Karner Lajos festményét, amely a 
Kálváriát, Kőszeget, és a szőlővel 
borított hegyet jelenítette meg. 
A kapcsolatunk azóta is tart, több 
esetben személyessé vált. Leg-
alább tízszer jártam Vaihingenben, 
mindig családoknál töltöttem azt 
a pár napot, és el is várták, hogy 
ne menjek szállodába. Így a gaz-
dák életét közelről ismerhettem 
meg. Először lenyűgözött Armin 

Nonnenmacher gazdasága, az évek 
során nemkülönben Bastian Walz 
és Albrecht Fischer tevékenysége. 
Nemcsak velük, hanem másokkal 
is stabil kapcsolatokat alakítottunk 
ki. Az is igaz, hogy a két város nagy 
eseményei: Maientag, Strassenfest 
és Szent György-napja, a Szüret a 
szőlészeti munkák csúcsidőpontjára  
esik, amely nehezíti a találkozáso-
kat. Mégis működik, és ennek így 
kell lennie, folytatni, építeni kell az 
értékes barátságot!

Kámán z.

Vaihingen an der Enz
A város jelenét mutatjuk be néhány fotóval. A magasba emelkedő vár csodálatos pano-
rámát nyújt a zöldövezetből is. Középen Thomas Hitschler, aki a Maientag-on V. Károlyt 
személyesítette meg, és eljön hozzánk idén is az Ostromnapokra. 
Foto: Hans-Joachim rösner és Johannes Dietz. Köszönjük a segítségüket!



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2014 . ápr IL I S  15 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

15

EG
YE

B
EK

Az Európafórum- Vas Megye Egye-
sület tájékoztatja Önt arról, hogy 
elindul a 2014. őszi önkormányzati 
választáson. Ezért városunkban a 
nyolc egyéni választó körzetben 
képviselő-jelölteket állítunk. Egye-
sületünknek olyan polgárok a tag-
jai, akik hitelesek, önzetlenül tettek, 
tesznek és kívánnak tenni a jövő-
ben is a közéletért.  A választáson 
való részvételünkkel hozzá akarunk 
járulni ahhoz, hogy megvalósulhas-
sanak az igazi, civil társadalmi kez-
deményezések. Így nemcsak baráti 
összejöveteleken cserélhetünk esz-
mét arról, hogy az 1990-es évektől 
gyár, üzem nem létesült a városban, 
a meglévők pedig szemünk láttára 
megszűntek.  
A polgárokban a következező kér-
dések merülhetnek fel ezzel kap-
csolatban önkéntelenül is:
•  Miért szavazzak az egyesület 
tagjaira? • Mit adott az egyesület a 
város közösségeinek? • Ők is csak 
ígérgetnek a helyi választások kö-
zeledtével? • Megélhetési politiku-
sok szeretnének lenni?
Egyesületünk ezeket a kételyeket 
biztos módon el tudja oszlatni, hi-
szen nem a választás idején alakult, 
hanem évek óta aktívan, elhivatot-
tan keresi meg azokat a személye-
ket, csoportokat, akik rászorulnak a 
segítségre. Ezt az elvégzett munka 
bizonyítja, amelyet most bemuta-
tunk azért, hogy mindennapos elhi-
vatottságunkat is láthassák, amikor 
nem a választás idejét éljük.
Mit tettünk hosszú éveken át?
Környezetvédelmi program: 
– A Gyöngyös-patak mentén min-
den év tavaszán és őszén össze-
gyűjtjük a szemetet. 
– A kőszegi horgászegyesület szer-
vezésében segítettünk a Csónaká-
zótó környékének szebbétételében. 
Szociálpolitikai program: 
– Felajánlást tettünk a Dr. Nagy 
László EGYMI gyermekotthonai-
nak farsangi báljára. A felajánlott 
fánkkal 98 állami gondozott gyer-
meknek tettük színesebbé a szóra-
kozását.
– Ugyancsak ebben az intézmény-
ben a Speciális Szakiskola tetőtéri 
kollégiumának tűzkárt szenvedett 
felújítási munkálataihoz nyújtot-
tunk 98 000 Ft-os anyagi segít-

séget egy jótékonysági koncert 
bevételeiből. 
– Elvégeztük a jótékonyság je-
gyében a Chernel Kálmán Városi 
Könyvtár vizes blokkjainak festését, 
amellyel az intézménynek 100 000 
Ft-ot sikerült megtakarítania.  
egyházpolitikai program:
– Jótékonysági koncertet szervez-
tünk azért, hogy hozzájárulhassunk 
az árvízkárt szenvedett evangélikus 
templom felújításához. A munkák 
során felmerülő anyagi kiadások 
csökkentéséhez közel 300 000 Ft 
gyűlt össze e nemes célra.
egészségpolitikai program:
– Meghívásunkra éveken át jöt-
tek a Szombathelyi Markusovszky 
kórház osztályvezető és főorvosai 
Kőszegre különféle orvosi témájú 
előadásokat tartani. Ennek célja az 
orvos és a beteg közti közvetlenebb 
kapcsolat elősegítése volt. Mivel a 
célt sikerült megvalósítanunk, foly-
tatni kívánjuk a programot.
sportpolitikai program:
– Jótékonysági koncertet szervez-
tünk, amelynek bevételét, 100 000 
Ft-ot a Dél-Koreai olimpiára utazó 
Kőszeg Wink padlóhoki Sport Club 
részére ajánlottuk fel. 
Oktatáspolitikai program:
– Meghívtuk prof. dr. Gadányi Ká-
rolyt, aki „A tanítóképzőtől az egye-
temig” címmel tartott előadást.
– Bánó Zoltán, a Tankerület igazga-
tója meghívásunkra fórumot tartott 
a „A közoktatás változásairól” cím-
mel. 
Kultúrpolitikai program:
– Megrendeztük Berényi Sándor 
alkotó festményeinek bemutató 
kiállítását.
– Az egyesület megalakulásakor is-
merkedő adventi estet tartottunk a 
városban működő civil szervezetek 
részvételével.
– „Kőszegi emberek, kőszegi bo-
rok” címmel szervezett rendezvé-
nyünkön az érdeklődők megismer-
hették a helyi borosgazdáknak a 
tevékenységét és termelt borait.
– Aktívan részt vettünk a város 
társadalmi életében: a Kistérségi 
Napokon, a városi koszorúzásokon, 
az Orsolya-napon.
– Jótékonysági koncertet szervez-
tünk a Be-Jó Táncegyüttes javá-
ra. A koncertből befolyt összeget, 

56 000 Ft-ot az utazásokkal járó 
anyagi terhek csökkentésére aján-
lottuk fel.
ezeket a programokat folytat-
ni fogjuk, és megválasztásunk 
esetén két dologban szeretnénk 
munkát vállalni az önkormány-
zati képviselő-testületben:
– A bezárt Kőszegi ruhaipari Zrt. 
dolgozóinak megmentésére 198 
aláírást gyűjtöttünk össze. Ennek 
tudatában a jelöltjeink támogatni 
fogják a munkahelyteremtést. Ezt 
azért is fontosnak tartjuk, mert új 
vállalkozások betelepítésével ma-
gasabb lesz az iparűzési adóból 
befolyt összeg, amely városunkat 
további fejlesztésekhez juttathatja. 
– Fontosnak tartjuk, hogy a kisebb 
civilszervezetek, művészi csoportok 
kaphassanak anyagi támogatást. 
Leginkább a Be-Jó, és a Dance 
Jame Táncegyüttesnek van szüksé-
ge támogatásra, mert ezek tagjai 
a város általános iskoláinak tanu-
lói. Az ő családjaik anyagi terhei-
nek enyhítésére megválasztásunk 
esetén nagy gondot kívánunk for-
dítani, azért is, mert ők a legfőbb 
rendezvényeken lelkesen képviselik 
városunkat.

Amennyiben az eddig megismert 
programunk alapján úgy gondolja, 
hogy az egyesület további mun-
káját szívesen támogatná, azt a 
2014. őszi önkormányzati válasz-
táson szavazatával megerősítheti. 
Amennyiben vállalna képviselői 
jelöltséget, kérem jelezzen a követ-
kező e-mail címre: pfeiffertibor@
hotmail.com. Továbbá szívesen 
várjuk tanácsaikat, elképzeléseiket, 
ötleteiket arról, hogy színesíthetjük 
még jobban Kőszeg város életét.
Köszönjük eddigi és jövőbeli 
bizalmukat!   
Tisztelettel! 

            Pfeiffer Tibor
európafórum-  Vas Megye

Egyesület elnöke
Fizetett politikai hirdetés

Tisztelt Választópolgár!  X

Cáki tavasz!
A tavasz a megújulás ideje Cákon 
is. Örömünkre szolgál, hogy végre 
elkezdhettük a negyven éve épült 
kultúrházunk felújítását. Tavaly 
a Leader pályázaton 5 345 098 
Ft-ot nyertünk. Ez egy csepp a 
„tengerben”, amit örömmel fo-
gadtunk, ugyanis nagyobb összegű 
pályázati pénzhez nem lett volna 
önerőnk. Egy vizesblokk kialakí-
tása, és az elektromos vezetékek 
felújítása nem halasztható. Fon-
tos az ajtók, az ablakok mázolása, 
a falak helyreállítása, a színpad 
használhatatlan, a palatető málik, 
a fűtés korszerűsítéséről csak ál-
modozhatunk. Bárki feltehetné 
a kérdést: miért nem a tetővel 
kezdtünk. Ennyi pénzből nem lehet 
a tetőt felújítani. Ha az állami tá-
mogatás, a kompenzáció az ősszel 
érkezik, akkor most más keretek 
között dolgozhatnánk. A munkákat 
augusztusig szeretnénk befejezni. 
Kifestettük a hivatalt, az orvosi 
vizsgálót és az előterét, valamint a 

könyvtárat. Megcseréltük a hivatal 
és a könyvtári helyiséget. Mindket-
tőt jobban lehet használni. 
április 18-án igazi tavasznyitoga-
tóra készülünk. Hívunk mindenkit, 
aki a húsvéti készülődés közben 
pihenni szeretne a családjával.

Paukovics Józsefné
polgármester

április 18. (péntek)
Helyszín: könyvtár (10–12 óra); 
Húsvéti népszokások, filmvetítés, 
húsvéti témájú alkotások, népi ját-
szótér, körhinta, lovagi torna.
Helyszín: Cáki pincesor, (14–18 
óra); Csiri-biri torna, papírszínház 
kicsiknek, kézműves foglalkozá-
sok, nemezelés, selyemfestés, népi 
ügyességi játékok, íjászat, számhá-
ború, muffin-sütő verseny. 

Lakossági apró
KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLeK eLadó. 
telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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április 5-én kerestük fel a Kőszegi 
ruhaipari Zrt. újonnan kinevezett 
cégvezetőjét, Szinger Tibort, aki 
elmondta, hogy visszavárják a cég 
régi varrónőit. Találkozásunkkor 
huszonöten dolgoztak a hatalmas 
teremben, de április 14-től ötven 
főre bővül a termelői létszám. 
Ez a történet akkor kezdődött, ami-
kor 2013. október 31-el a Triumph 
AG végleg elhagyta a kőszegi telep-
helyet, és nem adott többé bérmun-
kát. Ezt követően a varrógépeiket is 
elvitték. A dolgozók az utolsó napon 
hazafelé indultak, a cégvezetés a 
jövő útját kutatta, mert minden-
képpen el akarták kerülni a cég 
megsemmisülését. Bérmunkáztató 
partnert kerestek, és számítottak 
arra is, hogy lesz érdeklődő a ter-
mek bérbe vételére is. Az utóbbira a 
vártnál többen jelentkeztek. Az első 
sikerélményt a bérmunkáztató part-
ner megtalálása jelentette. A svájci 
székhelyű CALIDA Magyarország 
Kft. – varrodai kapacitásuk bővíté-
sére – keresett megbízható partnert. 
Ennek eredményeként az elmúlt év 

októberében beindult a termelés 
Egyházasfaluban, a zrt. telephelyén 
50 fővel. Ezzel lekötötték az ottani 
kapacitást. A cégkeresés partnert 
hozott Kőszegre is, mert idén bein-
dult a próbatermelés egy olasz cég 
számára, fürdőruhákat kezdtek el 
varrni. A felvételünk ezt a munkát 
mutatja. Amikor az újság az olvasó 
kezébe kerül, akkor már a CALIDA 
megrendelésére varrnak a dolgozók. 
Ugyanis a kft. elégedettsége újabb 
megrendeléseket hozott a Kőszegi 
ruhaipari Zrt. számára. Ezért szük-
séges a varrodai kapacitást növelni.

A Ruhaipari Zrt. visszavárja régi dolgozóit
– A CALIDA Magyarország Kft.-vel 
határozatlan időre szóló bérmun-
kaszerződést kötöttünk. Az egymű-
szakos termeléshez lesz megren-
delésünk. A kalkulációk szerint 50 
termelői létszámmal biztosítható a 
következő évtől a nyereséges terme-
lés, melynek indítása költségigényes 
– mondta Szinger Tibor cégvezető.
– A termelés indításához rendelke-
zésre áll az induló tőke?
– Igen, van pénzügyi tartalék, a vég-
kielégítésekre nem használtuk fel az 
összeset. Viszont a feladat hatalmas, 
biztosan szükségünk lesz segítségre. 

Amikor a Triumph AG részére ter-
meltünk, akkor a cég biztosította a 
termeléshez szükséges varrógépe-
ket. Jelenleg a saját, régi gépeinkkel 
tudunk dolgozni. Szükség lesz pót-
lásra, felújításra, vagy újak, esetleg 
használtak beszerzésére.

Kámán z

Sárga zsákok
Az elmúlt év nyarán kezdődött 
meg a sárga zsákokban a szelek-
tív hulladékgyűjtés. Mostanra az 
eredmények példamutatóak – kap-
tuk a tájékoztatást Kovács István 
városgondnoktól. páros héten a 
kommunális hulladék elszállítá-
sának napján külön autóval viszik 
el a kapu elé kirakott sárga zsáko-
kat. Kérik, hogy a zsákokba csak 
azokat a hulladékfajtákat tegyék 
bele, amit az oldalán feltüntettek. 
Ugyancsak kérés, hogy az eredeti-
leg élelmiszert tartalmazó fémdo-
bozokat, műanyagokat öblítsék ki, 
mert a megerjedt ételmaradék kel-
lemetlenségeket okoz a feldolgozás 
során. A városgondnok köszöni a 
kőszegiek hozzáállását.
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SZOT-üdülő
Az elmúlt lapszámban beszámol-
tunk arról, hogy az egykori SZOT-
üdülő területén, a Kastélykert 
lakóparkban 122 új lakás épül.  
Az építkezést elkezdő pilis Invest 
története büntetőperrel fejeződött 
be, majd a felszámolást követően 
került a terület a Fodor Invest & 
Trade Kft. tulajdonába, amelynek 
ügyvezetője Kerekes péter. A la-
kásértékesítéssel foglalkozó vezető 
szerint a kft. tulajdonosait az emlé-
kek is visszahozták Kőszegre. Közü-
lük egy asszony a SZOT-üdülőben 
gyógyult gyermekkorában. Ez is se-
gítette a kastélynak és a területnek 
a vásárlását. A felszámolás tíz éve, 
a „magány” látszik az épületen, 
amit a „természet birtokba” vett, 

olyannyira, hogy az esőcsatornából 
fa nőtt ki, a bejáratot alig lehetett 
megközelíteni. Ezért megkezdték 
az épület állagmegóvását, különö-
sen az esővíz elleni védelmet. A fel-

mérések alapján az épületszerkezet 
stabil, és lehet rá „jövőt építeni”. 
A terület – a gondozása révén – 
visszakapta az „őspark” jellegét. 
A háború után (1948 –1957) az 

oroszok állomásoztak itt, majd a 
gyermekeket szolgálta 1957–1992 
közötti években. Van remény arra, 
hogy új funkciót kap az impozáns 
épület. 

Alakuló ülés és fórum
Velem: Március 20-án tartotta 
alakuló ülését a megválasztott 
képviselő-testület. Szél Józsefné 
polgármester és a négy képviselő 
(Bíró László, ifj. Kern István, rába 
ákos, Szabó Zoltán) 19 fő érdeklő-
dő jelenlétében tette le a hivatali 
esküt. Ifj. Kern Istvánt választották 
meg alpolgármesternek. A polgár-
mester havi tiszteletdíját 150 ezer 
Ft-ban állapították meg, amelynek 
felvételéről Szél Józsefné lemon-
dott, csak a 45 ezer Ft költség-
átalányt veszi fel. A képviselők 30 

ezer Ft díjazásban részesülnek. Szél 
Józsefné polgármester beszélt a 
testület fő céljairól. Velem jó hírne-
vét, vonzerejét szeretnék növelni, a 
helyi demokrácia érvényre juttatá-
sát azáltal, hogy jobban be kellene 
vonni a lakosságot Velem jövőjének 
meghatározásába.
Március 29-én ennek jegyében 
zajlott le a lakossági fórummal egy-
bekötött faludélután 75 fő részvéte-
lével, amiért rába ákos mondott kö-
szönetet. A polgármester sorra vette 
a célokat, így a demokrácia jegyé-

ben, ahol lehet, kikérik a lakosság 
véleményét. Nagyobb kultúrházra, 
és sportlétesítményre van szükség. 
Az önkormányzat eszközparkjának 
bővítéseként jó lenne egy nagyobb 
saját gép, mert akkor helyi lakos 
végezhetné a hóeltakarítást. Új ren-
dezvény lesz a Gesztenyevirág-túra, 
amit a Búcsú-napjának délutánján 
kívánnak megtartani, ha a lakosság 
elfogadja. Ezt követő hétvégén jú-
nius 21-én lesz a falunap, a Velemi 
Tűzoltó Egyesület 120. évfordulójá-
nak ünneplésével együtt. Fontos a 
helyi termények piacra juttatása. A 
gesztenye értékesítése egy karizma-
tikus pont, hiszen tavaly 130 Ft-ot 

adtak kg-ként a felvásárlók, a sze-
zon végén már át sem vették. Ezért 
került a tervek közé egy kisebb fel-
dolgozó üzem létesítése.
Stipsics Lászlóné jelezte, hogy gesz-
tenye-feldolgozóval az áFÉSZ is 
próbálkozott. Balázs Gusztáv kérte, 
hogy a Gesztenyeünnepen csak a 
velemiek árulhassanak gesztenyét. 
Hersics Attila emlékhelyet javasolt 
az elhurcoltaknak, kivégzetteknek. 
A halottasháznál egy előtetőre 
lenne szükség. Geröly Ferencné azt 
szeretné, ha a Szent Viden végzen-
dő társadalmi munkára azok is el-
mennének, akik eddig nem.

Kz

A fa útja 
A múlt hónap beszámoltunk arról, 
hogy felújítják a Felső Gyöngyös-híd 
mellett lévő Nepomuki Szent János-
kápolnafülkét. Szabó Gábor tervező 
előírta, hogy az eredetileg ültetett 
hársfákat kell újra telepíteni, és ezért 
ki kellett vágni a nyírfákat. A felada-
tot elvégezte, hasábokra fűrészelte a 
városgondnokság, és felajánlották – 
rászorulóknak – tüzelésre. Ennek 
szervezését Szabó László, az ingye-
nes fuvart Frank János borosgazda 
vállalta. A téli tüzelésre alkalmas 
fa jó helyre került. Két asszonyhoz, 
Évához és Máriához, akiknek „nem 
kenyerük a segítség elfogadása”. A 

ház oldalához rakták össze a bok-
szolók az általuk összehasogatott fát 
Gombai János (fotó) vezetésével. Az 
edző, aki Csingi bácsi mellett tanul-
ta meg a szakma fortélyait, öröm-
mel mutatta a munka eredményét, 

a két köbméternyi tűzifát. A fotózás 
közben Éva asszony „aranyos em-
berek”-nek nevezte a sportolókat. 
Varsányi áron elmondta, hogy a 
bokszolók szívesen segítenek más-
kor is, másoknak is.

Kámán z

A „Kórház utcai kiskertek” 
néven ismert területet, a 2115, 
2112/4 és 2112/6 hrsz-ú in-
gatlanokat jelenleg „szokás-
jog” alapján, bérleti díj fizetése 
nélkül használják. Kérjük a 
területek használóit, keressék 
fel ügyfélfogadási időben a 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztályon (Jurisics tér 8.) 
Schlögl Krisztián vagy Németh 
Ildikó ügyintézőket mielőbb, de 
legkésőbb április 30-ig adat-
felvétel ügyében. Az érintettek 
szokásos bérleti díj ellenében, 
szerződés alapján továbbra is 
használhatják a területeket.
Kőszeg Város Önkormányzata
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Peresznye: Március 29-én a Kas-
télypark területén játszóteret, sport 
és fitneszpályát avattak fel. A falu 
végén lévő zöldövezetet szebbé 
tette az önkormányzat. Grüll János 
polgármester fogadta a díszvendé-
geket, dr. puskás Tivadart Szombat-
hely polgármesterét, illetve Básthy 
Tamás országgyűlési képviselőt.
A Himnusz hangjai után az óvo-
dások bizonyították az ének és 
a tánctudásuk mellett a horvát 
nyelv ismeretét is. Az ifjúsági tűz-
oltó lányok versei után Grüll János 
köszöntötte a falu lakosságát, és a 
vendégeket. Visszatekintésként el-
mondta, hogy a képviselő-testület 
2002-ben döntött a sportcentrum 
kialakításának szándékáról, de a 

megvalósításra csak a 2007–2013 
EU-költségvetés időszakában ke-
rülhetett sor. Az építés 22,6 millió 
Ft-ba került, ebből az Európai Unió 
és Magyarország kormánya 14,93 
millió Ft támogatást nyújtott, az 
önkormányzat pedig 7,63 millió 
Ft önerőt biztosított. A falu számá-
ra eredményes volt a 2007–2013 
költségvetés időszaka, hiszen ezek-
ben az években 125 millió Ft beru-
házás valósult meg a településen. 
Felújították a templomot, átépítet-
ték faluházat, megvalósult egye-
sületi illetve vállalkozói beruházás 
is. A polgármester figyelmeztetett 
arra, hogy a falun élők helyzete 
az elmúlt 20–30 évben jelentősen 
változott. Egyre több embernek lett 

125 millió Ft beruházás jobb az anyagi helyzete, és egyre 
többen ülnek – mozgást nélkülözve 
– a számítógép előtt.  Az életmód-
váltást figyelemmel kisérve dön-
töttek a képviselők a multifunkci-
onális játszótér létrehozásáról. Itt a 
gyermekek számára hétféle játék 
áll rendelkezésre, a fitnesz pályán 
négyféle lehetőség van a test erő-
sítésére, a bitumenes sportpálya a 
labdajátékokra nyújt lehetőséget. 
A faluvezető kiemelte az építés-
ben részt vevőket, közülük is külön 
Horváth Lászlót, aki a változások 
miatt háromszor tervezte át a léte-
sítményt jelképes összegért.
Dr. puskás Tivadar Szombathely 
polgármestere elmondta: az ország 
számára fontos, hogy vannak össze-
tartó közösségek, amelyek segítik a 
fejlődést, a sportolás, a testmozgás 
javítja az élet minőségét. A falu 
teljesítményét méltató szavai után 

Polgárőrök
Gyöngyösfalu: A polgárőr egyesü-
let 2001-ben alakult, jelenleg 25 
rendes és 5 fő pártoló taggal mű-
ködnek, és várják az újak érkezését.  
Tavaly két fő, Szalai Tamás és Tóth 
Emil kapott elismerést az átlagon 
felüli munkájáért – kaptuk a tájé-
koztatást Benczik Gábor elnöktől. 
Majd így fogalmazott: „Az elmúlt 
évben tudomásunk szerint jelentő-
sen csökkent – nullához közelítve 
– a faluban elkövetett számottevő 
súlyú bűncselekmények száma. 
Ennek ellenére is, úgy gondoljuk, 
hogy a továbbiakban is szükség 
van jelenlétünkre, szükség van a 
rendőrséggel, a lakossággal való 
szoros együttműködésre.”
A faluban elkövetett törvénysérté-
sekről konkrét információt nem, de 

útmutatást a járőrözés – időbeli, 
térbeli és témabeli – megszerve-
zéséhez kapnak a Kőszegi rendőr-
kapitányságtól, különösen a körzeti 
megbízottól. Együttműködési meg-
állapodást kötöttek a kapitányság-
gal, ezért élőbbé vált a kapcsolat, 
előre megismerik a fokozott rendőri 

ellenőrzés időpontját, emelkedik a 
közösen ellátott szolgálatok száma. 
A polgárőrök 798 órában végeztek 
járőrfeladatot a település közigaz-
gatási területén, illetve a közvetlen 
szomszédságban. Ezen felül hét ki-
emelt rendezvény lebonyolítását 20 
fő 81 órában segítette. A rendkívüli 
téli időjárásban négyen dolgoztak 
húsz órát a közlekedés biztonsága 
érdekében. Az önkéntes munkáju-
kért elismerést érdemelnek.

Kz

Gadó Gábor, a kőszegi mentőállo-
más vezetője bemutatta a helyi tűz-
oltók által vásárolt defibrillátort. Az 
átadás óráiban a falu húsz lakosa 
ismerte a készülék kezelését, de a 
cél az, hogy minden harmadik em-
ber rendelkezzen ezzel a tudással.
Básthy Tamás – szavai szerint – ha-
zatér, amikor peresznyére érkezik, 
hiszen 50 évvel ezelőtt itt kezdte el 
mérnöki munkáját. A falu lakói már 
akkor megmutatták: miként lehet 
hűségesnek lenni a településhez. 
Grüll János polgármester ajándék-
kal köszönte meg Básthy Tamásnak 
az elmúlt ötven évben nyújtott 
segítségét. Ezt követően a lakos-
ság hivatalosan is birtokba vette 
a létesítményt, minden eszközt el-
foglaltak, a kondérból finom illatok 
szálltak a levegőbe. Késő délutánig 
jutott idő beszélgetésre, játékra.
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Lukácsháza hírei
Március 17-én lakossági fórum volt a Közössé-
gi Házban a Kőszegdoroszló határában tervezett 
kamionterminálról, amiben – úthasználat okán 
– Lukácsháza is érintett. Virág János polgár-
mester tájékoztatta a nagyszámú érdeklődőt a 
kamionos cég tervéről. Időnként szenvedélyes 
hangulatúvá vált a fórum, és egyértelművé vált, 
hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai, a vár-
ható környezeti terhelés miatt, nem támogatják 
a cég terveit. 
Március 20-án az önkormányzat és a – nyílt köz-
beszerzést elnyert – Szárnyas Kft. vezetője aláírta 
az építésről szóló szerződést, amely a „Minőségi 
óvodai nevelés megvalósítása Lukácsházán” pro-
jekt kivitelezéséről szól. Március 26-án elhelyez-
ték az alapkövet, amely a négy csoportszobás – a 
21. század követelményeinek megfelelő – új óvo-
da és a 300 adagos konyha építésének kezdetét 
jelentette. Először Máté Mihályné köszöntötte a 
jelenlévőket, majd az óvodások adtak műsort. A 
projekt történéseit Virág János Lukácsháza pol-
gármestere mutatta be. ágh péter országgyűlési 
képviselő kiemelte: „az alapkőletétel üzenete, 
hogy a jövő elkezdődött”. Ezt követően Tar János 
Gyöngyösfalu és Virág János Lukácsháza polgár-
mestere elhelyezte – a projektben érintettek jö-
vőnek szóló üzenetét – az időkapszulában, amit 
a „jövő generációja”, az óvodások helyeztek el a 
mélyedésbe. Az ünnepséget porpáczi József espe-
resplébános áldása zárta.  
Egyik beruházás megkezdődött, egy másik 
befejeződött. Az alapkőletétel után átadták a 
Közösségi Ház alacsony hajlásszögű tetőépí-
tését, amely az önkormányzat önrésze, illetve 
EMVA támogatásból valósult meg. A Közösségi 
Ház négy ütemre tervezett komplex felújításából 
ez volt a második szakasz. A projekt bemutatá-
sát követően ágh péter a közösség fontosságát 
hangsúlyozta az avató beszédében. 

április 5-én tartották a Közösségi Házban a 
32. Térségi, területi borversenyt, amit a Borba-
rát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete és az Önkor-
mányzat közösen rendezett az EMVA pályázati 
támogatásából. (A borversenyt 1994 óta rende-
zik meg.) Virág János Lukácsháza és Bodorkós 
Ferenc Gencsapáti polgármestere köszöntötte a 
zsűrit, a borosgazdákat, majd megkezdődött 51 
db fehér, 7 db rosé, és 49 vörös bor szakmai 
értékelése. A fehér borok zsűrizését Láng József 
kőszegi borász, míg a vörös borokat Hatos Ist-
ván Kőszeg – Vaskeresztes hegybírója vezette. 
Ezen kívül a gazdák és hölgyek is minősítették a 
versenyborokat.
Értékelés:
Szakmai zsűri – fehér bor: 1. Gergácz István 
rozália; 2. Varga István királyleányka; 3. Kákossy 
Endre zöldveltelini  bora; •  vörös bor: 1.Takács 
József zweigelt; 2. ifj Albert Csaba kékfrankos; 3. 
Albert Csaba cabernet savignonja.

Gazda zsűri – fehér bor: 1. petrovics István 
nemes olaszrizling; 2. Mészáros István musko-
tály-zenit; 3. Gergácz István zöldveltelini bora; 
• A vörös bor: 1. 2. és 3. Albert Csaba cabernet 
savignon, ökörvér cuvee és pinot noir bora.
Női zsűri – fehér bor: 1.Mészáros István 
muskotály-zenit-chardonnay cuvee; 2. Szemes 
Balázs olaszrizling; 3. ifj. Albert Csaba királyle-
ányka bora; • vörös bor: 1. Albert Csaba ökörvér 
cuvee; 2. Takács József zweigelt; 3. Németh Jó-
zsef burgundi bora.
április 27-én berkenye fát ültetnek a nemzedé-
kek parkjában a 2013-ban született lukácsházi 
gyerekek tiszteletére.
Május 3-án a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete az eddigi jó kapcsolatokat ápolása 
jegyében a Zala megyei reziben tesz látogatást. 
Május 17-én rendezik meg a csömötei szőlőhe-
gyen a pincés Kemencés Napok tavaszi esemé-
nyét, az IVÓ- napi hegybejárást.

Esküvői kiállítás 
Március 22 – 23-án rendeztük meg Eskü-
vői torta – és sütemény bemutató vásárunkat 
Bozsokon, a Kerekes Cukrászdában, amely a 
szokásosnál is több érdeklődőt vonzott.
Minden évben valami újdonságot mutatunk be. 
Idén a Vintage, amely  jellemzője: valami régi, 
valami csipke, valami gyöngy, valami ékszer, a 
szabadságot jelentő kert, az elegáns formák.
Nekünk cukrászoknak kihívást jelentett, hogy a 
dekoratőrök által diktált divattrendeket hogyan 
ültessük át a tortákra. Ha az esküvőn a dekoráci-
óban hangsúlyos a csipke, akkor természetesen 
a tortán is legyen csipke. Szívesen használunk 
ehető gyöngyöket a dekoráláshoz. A kiállítá-
son helyet kaptak Édesapám gyűjteményéből 

származó régi szekrények, 
teáscsészék, tányérok, evőesz-
közök, mérlegek, sütőformák, 
amelyek jól kiemelték a vá-
lasztott stílus sokszínűségét.
Egy teljesen új technikát sa-
játítottunk el. Egy speciális 
cukormasszából porcelán mi-
nőségű, de papír vékonyságú 
virágszirmokat készítünk, me-
lyeket egyenként virágdróton 
rögzítünk, majd száradás után 
virággá formázzuk. Az ételfes-
tékkel az eredetivel megszóla-
lásig egyformára festjük a rózsákat, liliomokat, 
orchideákat. A kiállításon liliom volt a sárga tor-
tán és zöld orchidea egy barna tortán.
Fonott kalácsunkat nagyanyánk receptje alapján 

készítjük, a mai napig csak természetes hozzá-
valók felhasználásával, a fogyasztók legnagyobb 
megelégedésére.

banga anikó
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Szombathely, 11-es Huszár út 196.
Tel/fax: 94/327-496

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Gondot okoz Önnek a csemetésben, a kaszálón, a használaton 
kívüli földterületeken, vízparton, gátoldalakon, erdőaljzatban 
megnőtt és elburjánozott fű? ITT A MEGOLDÁS – AS MOTOR” !
A gépek akár 1,5 m-es fűben 50 mm átmérőig minden 
fás szárút mulcsozva képesek vágni.

Szaktanácsadás, gépkipróbálási lehetőség.

A gépek akár 1,5 m-es fűben 50 mm átmérőig minden 

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

A várostrom maketten
A Kőszegi Makett Klub Egyesület 
baráti társaságból alakult. A tagok 
közösségi emberek, akik szeretné-
nek hozzájárulni Kőszeg város mű-
vészeti és kulturális fejlődéséhez. A 
Kőszegi Makett Verseny és Kiállítás, 
amelyet idén hatodszor tartunk, 
évről évre népszerűbb a külföldiek 
körében is. Az egyesület mindezt 
önerőből, illetve a városvezetés és 
a helyi vállalkozók adományaiból 
finanszírozza. Ezúton köszönjük 
nagylelkűséget és azt, hogy látnak 
fantáziát ebben a szép szabadidős 
tevékenységben. 
Céljaink között szerepel, hogy a 
rendezvényünket továbbra is mél-
tó helyen tarthassuk meg. Ebben 
számítunk a JVMK hathatós segít-
ségére. Építjük a várostrom részlet 
kicsinyített mását, amit felajánlunk 
az intézménynek, a széleskörű 
megismertetés céljából. Az egye-
sületünk tagjai Kőszeg hírnevét 
öregbítették több hazai és külföldi 
versenyen, ahonnét értékes díjak-
kal tértek haza. Ennek eredménye-
ként a meglátogatott rendezvények 
szervezői eljöttek hozzánk, és több 

napot töltöttek el a városban.
Nemcsak a versenyekkel töltik 
idejüket a makettezők. Fontos szá-
munkra a folyamatos fejlődés, amit 
az építés, a festés és a különböző 
technikák elsajátítása során lehet 
megvalósítani. A fiatalabb generá-
ció tanításával a tapasztaltabb mo-
dellező is fejlődik. Nagy hangsúlyt 
fektetünk az utánpótlás nevelésére. 
Ennek keretében taníthatjuk egy-
mást a különféle technikai műve-
letekre az élethű makett készítése 
érdekében. Ehhez lenne fontos 
egy állandó klubhelység, amivel 
nem rendelkezünk. Kiss Gábor az 
egyesület elnöke fontosnak tartja 
a rendszeres klubdélutánokat, mert 
csak így tudjuk a fiatalok fejlődését 
biztosítani. 
Nem feledkezünk meg azokról 
sem, akik szeretnének ennek a 
ritka hobbinak hódolni, de nem 
tudják, hogyan kezdjenek hozzá. 
Miattuk vállal az egyesület látvány 
makettezéseket, bemutató órákat, 
szakköröket, teljesítjük az iskolák 
felkéréseit is. Fodróczi Zsolt évek 
óta töretlen népszerűséggel vezeti 

Fertőszentmiklóson a szakkört. A 
fiatal makettezők – a koruk elle-
nére – rangos versenyeken értek 
el kiemelkedő eredményeket. Jeney 
Attila, peidl péter és Zsubrits Gábor 
derekasan kiveszik a részüket az 

éves versenyek szervezéséből. Min-
denkit szeretettel várunk idén is, és 
nemcsak Kőszegről.

Egyesület vezetősége
(Fotó: Kiss Gábor által készített 
parduc-tankot mutatja.)

Anyakönyvi hírek
szÜLetés: 
cák: Székely ármin Tóbiás és Dobozi Nóra gyermeke rege Borsika.
HaLáLOzás:
Horváth József, Molnár László péterné szül.: Bedőcs Marianna, paár 
József László, Kaufmann Ferencné szül.: Kőrösi Mária.

Ólmod
április 5-én közel húszan dolgoztak 
a falu határában lévő, Mária-kép 
melletti pihenő park rendbeté-
tele érdekében. A szorgos férfiak 
kettő darab új vas tartószerkeze-
tű asztalt és padot helyeztek el. A 
kulturált zöldövezet Kőszeg, vagy 
Lutznannsburg felé utazó turistákat 

is szolgálja, és számos vendég pihen 
meg itt egy kis időre. Jó szolgálatot 
tesz a kisgyermekes anyukáknak is. 
Ezen a napon az asszonyok is szor-
goskodtak, dobozolták a Gyökerek 
múzeum tárgyait, amelyeket a „Ga-
lériába”, a Mersicevi házba költöz-
tettek. A községházán megkezdőd-
nek a felújítások, pályázati pénzből 
kicserélik a padozatot, a nyílászáró-
kat, megújul a tetőszerkezet is. 
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Dance Jam
A Dance Jam tánccsoport számá-
ra a tavasz a versenyek idényét is 
jelenti, egy hosszú és kemény ala-
pozó időszakot követően. Ennek 
részeként hétvégi intenzív kurzuson 
vehetett részt két táncpedagógus. 
Érték volt számukra, hogy – a kő-
szegi születésű, ma már országosan 
elismert – Gergye Krisztián a JVMK 
meghívására szülővárosába érke-
zett, és pár órában elkápráztatta 
tánctudásával a Dance Jam-es lá-
nyokat. Ígérte, újra visszatér, hogy 
segítse a tánccsoport munkáját. Az 
ugyancsak neves szakember, Gálik 
Éva egyéniségével nagy hatást 
gyakorolt a diákokra és tanáruk-
ra, akikkel megismertette a Limón 
tánctechnikát.
Március 7-én volt a Dance Jam szá-
mára az első megmérettetés. A cso-
port művészeti vezetője, Földesiné 
Németh Csilla nehéz feladatot vál-
lalt a versenyképes produkciók ki-
választásakor. Ezért segítséget kért 
a szülőktől annak érdekében, hogy 
a városi művészeti szemlén méltóan 
tudják reprezentálni a csoport tánc-

tudását. Az eredmény: négy arany 
minősítést értek el, közülük a „Csak 
ülünk” koreográfia kiemelt aranyat 
kapott, ezen kívül két ezüst és egy 
bronz is az éremlistához tartozik.
Március 19 – 20-án Szombathe-
lyen, az AGOrA Gyermek Művé-
szeti Fesztiválon léptek fel a kő-
szegi táncosok. A benevezett 11 
koreográfiából 9 helyezést ért el. 

Modern tánc kategóriában az alsó 
tagozatosoknál első helyezett lett 
Vámos Barbara – Lakatos Mirella 
duója, a ÷Két kis boszorkány” 
című koreográfiával. Harmadikak 

lettek „A remény hullámain” című 
produkcióval. A felsősök között 
első helyezést ért el  Béres Zsófia,  
Galambos Eliza, Hanák Rebeka 
által előadott „Szívet melengető” 
című produkció, harmadik lett a 
hatodikasok és a hetedikesek „Hó-
bortos hangulat” című műsora.
A középiskolák mezőnyében kü-
löndíjjal értékelte a zsűri Csuka 

Ivett, Németh Anna és Lantos 
Cintia trióját, amely a „Komolyan” 
cím ellenére mosolyt csalt az ar-
cokra. Első helyezettként végzett 
Harsányi Flóra és Takács Laura 

kettőse a „Mondani valamit” című 
tánc, valamint a „Csak ülünk” el-
nevezésű koreográfia bemutatásá-
val. Második helyre sorolta a zsűri a 
÷Nyári szomorúság” című produk-
ciót, harmadikra pedig a ÷BKV”-t.
A sikerektől nem bízhatták el ma-
gukat a táncosok, hiszen a Magyar 
Látványtánc Szövetség is meghir-
dette első idei versenyét. A kapu-
vári területi kvalifikációs versenyen 
a Dance Jam lányai tíz produkcióval 
neveztek. Egy különdíjat, négy első 
helyezést, öt második helyezést, 
valamint egy harmadik helyezést 
szereztek. 
pihenni azonban most sem lehet, 
hiszen előttük áll még az egész ver-
senyszezon, és a táncokat gyakorol-
ni, finomítani kell, hogy a sikersoro-
zat töretlenül folytatódhasson.

KéV

Lakossági apró
réGI PéNzeKet, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
tel.: 06/30-3246-357



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2014 . ápr IL I S  15 .  

22

VEN
D

ÉG
Vár

Ó

Borverseny rekord
Százharmincnyolc, parafa 
dugóval lezárt 7–7,5 deci-
literes, jelzés nélküli, de Vas 
megyei termőhelyről szár-
mazó borral vehettek részt 
a borászok a Vas Megyei Borverse-
nyen április 11-én. Ezt megelőzően 
a szervező Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház klubhelyi-
ségében április 9-én sorolták be a 
borokat. Mint a korábbi években – 
a gazdák jelenlétében –, most is sor 
került nyílt borbírálatra is 10-én. Az 
értékelés Szövényi áron szakmai 
vezetése mellett történt.

A verseny eredményre 
azonban még várnunk kell, 
azt csak Szent György-nap-
kor ismerhetjük meg. 
Változás a korábbiak-

hoz képest, hogy ebben az évben 
óborokkal is lehetett nevezni. (A 
magukat és a boraikat megméret-
tető vasi gazdák mintánként 2000 
forint ellenében vehettek részt a 
versengésben.)
– Összességében a 2013-as borok 
közül 41 fehér, 48 vörös és 13 rosé 
bort hoztak a gazdák. Az óborok 
mezőnye 13 fehér és 23 vörösbor-

ból alakult ki. április 11-én 
a verseny fővédnöke, Ko-
vács Ferenc megyei köz-
gyűlési elnök nyitotta meg 
a mustrát Huber László kő-
szegi polgármester köszön-
tő szavai után – mondta el 
pócza Zoltán igazgató úr. 
Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével a Kőszeg és 
környéke-Vaskeresztes és 
Környéke Hegyközség el-
nöke Mittlné Ódor Anita, 
illetve a Kőszegi Borkirály-
nő Kocsis renáta. A pénteki 
programot szakmai bemu-
tató zárta.

Búcsú
– A szüreti Borkirálynő választás 
után nem sok idő maradt a pihe-
nésre, egyből bele kellett vetnem 
magam a munkába. Másnap már 
köszöntöttem a kőszegi és Kőszegre 
látogató kedves vendégeket a fel-
vonuláson – kezdte beszámolóját 
Nádasdy renáta borkirálynő, ami-
kor az eltelt időszakról kérdeztük.
rövid szusszanás után következett a 
Orsolya-napi főzőverseny, ahol már 
a Kőszegi Borbarát Hölgyek színei-
ben szerepelt, és a sor folytatódott: 
Márton-napi újborkóstoló, Erzsébet-
napi újborkóstoló Csepregen, készü-
lődés a borbálra. Aztán következett 
a szintén hagyományos „Krampuszi” 
és a Borkorcsolya verseny. „remek 
retro műsort sikerült összehoznunk 
a bálon, élveztem minden percét! 
Szerencsére a közönség is díjazta 
erőfeszítéseinket” – mondta renáta. 
Megtudtuk: „Minden rendezvényen 
nagyon jól éreztem magam, nem 
gondoltam volna, hogy ennyi ked-
ves és közvetlen emberrel kerülök 
majd kapcsolatba a borkirálynői 
szereplésem során. Köszönettel 

tartozom a borbarát hölgyeknek 
és a borkirálynőknek, hogy ennyire 
kedvesek, őszinték és befogadóak 
voltak velem.” 
A királynő egyik szeme azonban 
mégis sír! Elszólítja az élet, a „kö-
telesség, a kalandvágy, a tudás-
szomj”. Március végétől Hamburg-
ban folytatja életét, de – ahogy 
ígérte – Németországban is öreg-
bíteni fogja a magyar, s nem utolsó 
sorban a kőszegi borok hírnevét!
Nádasdy renáta szerepkörét ide-
haza a tavalyi királynő Kocsis re-
náta veszi át. A Szent György-napi 
forgatagban már vele találkozha-
tunk újra.

táf.

ból alakult ki. április 11-én 
a verseny fővédnöke, Ko-
vács Ferenc megyei köz-
gyűlési elnök nyitotta meg 
a mustrát Huber László kő-
szegi polgármester köszön-
tő szavai után – mondta el 
pócza Zoltán igazgató úr. 
Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével a Kőszeg és 
környéke-Vaskeresztes és 
Környéke Hegyközség el-
nöke Mittlné Ódor Anita, 
illetve a Kőszegi Borkirály-
nő Kocsis renáta. A pénteki 
programot szakmai bemu-
tató zárta.

Köszöntések
Az elmúlt hónapban személyesen 
köszöntötte Huber László polgár-
mester úr a születésnapját ünneplő  
Tóközi Józsefné szül.: Mars rozá-
liát (90- a képen). Képeslappal 
köszöntötte Békei Istvánné szül.: 
Kutrovics Ilonát (92).
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Početna grupa sa učiteljicom
Marijom Fülöp Huljev 

Hrvatski jezični tečaj u okviru projekta „Otvaram/Nyitok”
U programu „Mađarska se obnavlja” i sa podu-
piranjem EU i Eropskog socijalnog fonda ostva-
rano je 50 centrala za učenje odraslih u Mađar-
skoj. Jedna od ovih od sjećnja/januara počela 
svoj rad i u Kisegu u Jurišičevoj tvrdjavi.
 Izbor „vjekovječnog učenja” je bogat u kiseőkom 
projektu ali za mjesnu hrvatsku zajednicu je naj-
važnije da su se i dva hrvatski jezični tečaji kre-
nuli zbog velikoga zanimanja. početna  grupa 
sa 12 učenika svaki utorak, a napredna grupa, 

isto sa 12 zainteresiranih, svaki 
petak imala je zanimanje od 17 
do 19:30 sati. početnici su svoje 
znanje ujačali pomoću hrvatskih 
udžbenika, a napredna grupa je 
kompjutorskom ponudom /pro-
gramom upoznavala književni 
hrvatski jezik. Sredstva za učenje 
je novčano podupirala i mjesna 
Hrvatska samouprava, jer tečaji su 

bili bezplatni za najavljene. 
Oba dvije grupe u 30–30 
sati su se upoznavale sa 
temeljima gramatičkih pra-
vila i sa tekstovima u raznih 
tema. Na kraju ovoga termi-
na slušatelji hrvatskog tečaja položili su 
uspješan ispit o svojem znanju. rezultati 
i osobne želje potribuju da se put jezičnog 
učenja nastavlja u jesenskoj dobi, jer ovaj 
početak je samo „jedno oko” otvorio na 
velikom prozuru jezičnoga znanja. Nadam 
se i ja kao učiteljica ovih grupa da ćemo 
dobiti mogućnost u projektu „Otvaram” 
na daljnju suradnju od jeseni, jer znam da 
smo jedina grupa u Mađarskoj ka nudi hr-
vatsku riječ u ovom okviru za najavljenike. 

A u tom je imao hvaluvridan trud i peljač kiseške 
djelaonice Tóthárpád Ferenc.

Marija Fülöp Huljev

Ez év januárjától a kőszegi ÷Nyitok” Tanulá-
si Központban – hazánkban egyedüliként – 
horvát nyelvi tanfolyamok is indultak 12–12 
fővel. A 30 órás nyelvi képzés az irodalmi hor-
vát nyelv megismerését szolgálja, elsősorban 
az anyaországi kapcsolatokból adódó nyelvi 
kommunikáció segítése céljából.

Početna grupa sa učiteljicom

bili bezplatni za najavljene. 
Oba dvije grupe u 30–30 
sati su se upoznavale sa 
temeljima gramatičkih pra-
vila i sa tekstovima u raznih 
tema. Na kraju ovoga termi-
na slušatelji hrvatskog tečaja položili su 
uspješan ispit o svojem znanju. rezultati 
i osobne želje potribuju da se put jezičnog 
učenja nastavlja u jesenskoj dobi, jer ovaj 
početak je samo „jedno oko” otvorio na 
velikom prozuru jezičnoga znanja. Nadam 
se i ja kao učiteljica ovih grupa da ćemo 
dobiti mogućnost u projektu „Otvaram” 
na daljnju suradnju od jeseni, jer znam da 

Napredna grupa je radila sa  internetskim
programom

a Magyarországo Németek honlapján jelent 
meg Heinek Ottó elnök úr köszönetnyilvání-
tása, a szavazással kapcsolatban:
Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeut-
schen bedankt sich bei den mehr als 11.000 
Wählerinnen und Wählern, die am 6. April für 
die Deutsche Liste gestimmt haben!
Die Wahlbeteiligung lag bei den Unterstützern 
der Deutschen Liste bei 73,6 prozent und damit 
weit über dem Landesdurchschnitt. Dies ist ein 
deutliches Zeichen der Entschlossenheit unserer 
Wählerinnen und Wähler und gibt dem zukünf-
tigen Sprecher unserer Volksgruppe im ungari-
schen parlament eine starke Legitimation. Otto 
Heinek Vorsitzender

A Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata köszönetét nyilvánítja ki annak a több 
mint 11.000 választópolgárnak, akik április 
6-án a Német Listára szavaztak!
A választási részvétel a Német Listára szavazók 
körében 73,6 %-os volt, amely magasan az 
országos átlag feletti. Ez választóink elkötele-
zettségének egyértelmű jele és erős legitimációt 
ad népcsoportunk jövőbeli parlamenti szószóló-
jának. 

Heinek Ottó elnök

Német nemzetiségi hírek

Nemzetiségi listák
Országos listák

szavazat mandátum

LDU 11 189 0

OrÖ 3985 0

OrSZáGOS HOrVáT ÖNKOrMáNYZAT 1196 0

OSZÖ-CSSM 981 0

OrSZáGOS rUSZIN ÖNKOrMáNYZAT 457 0

MrOÖ 354 0

UKráN OrSZáGOS ÖNKOrMáNYZAT 281 0

SZOÓ 228 0

OrSZáGOS SZLOVÉN ÖNKOrMáNYZAT 133 0

MGOÖ 101 0

ÖrMÉNY 101 0

OLÖ 96 0

OrSZáGOS BOLGár ÖNKOrMáNYZAT 70 0

Országos nemzetiségi önkormányzatok eredménye

Ich wünsche Ihnen gesegnetes Osterfest!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében 
áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok:

Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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Újra várja a „Koronaőrző bunker” a látogatókat 
(Kálvária utca, az I. stáció előtt.) Nyitva tartás: 
2014. március 29. és 2014. október 25. között 
szombatonként 13.00-tól 17.00 óráig. Belépő-
jegy 300, 150 Ft, de igénybe vehető csoportos 
kedvezmény is. (Felvételünk korábban készült.)

Kőszegfalva a budapesti Németek Házában 
(Haus der Ungarndeutschen) „vendégeskedik” 
május 7-én délután 6 órától. A település 300 
évét mutatja be egy kiállítás, amelyet a kősze-
giek a korábbiakban már megismerhettek, és 
amelynek anyagából kiváló ismertető is szü-
letett. A Kőszegi Városi Múzeum az elmúlt évi 
NKA-s  nyertes pályázatának eredményeként 
mutatja be Kőszegfalvát Budapesten.  A prog-
ram más értékes adalékkal is kiegészül: a téma 
kutatói, Babai Zsóka és Söptei Imre egy-egy elő-
adása hangzik el, fellép a Kőszegfalvi Asszony-
kórus, és kóstolóval egybekötött sváb gasztronó-
miai bemutató is várja az érdeklődőket.

Június 8-án ismét Nyitott pincékkel várják a 
pogányi gazdák a finom borokat kóstolni kívánó 
„vándorokat”. Hogy az egyre növekvő igények-
hez minél jobban igazodni tudjanak, a pogá-
nyokba érkezők rendezett területtel találkozza-
nak, már most nagy munkába kezdtek. Kampits 
László kezdeményezéséhez csatlakozott róka 
István: a segítő dolgos kezek és gépek április 
1-jén eredménnyel jártak.

A Nyitott pincék rendezvénye már a 6. lesz. 
Ezúttal is több mint 10 gazda tárja szélesre a 
pincék ajtaját. 2013-ban mintegy 350 kortyol-
gató, falatozó vendéget fogadtak, idén már 500 
látogatóra számítanak.

Ismételten megrendezésre kerül a Szt. György-
napi énekkari találkozó. Immár tizenegyedik al-
kalommal állnak színpadra a város kórusai a Dr. 
Nagy László EGYMI dísztermében. A nagyszá-
mú énekest vonzó esemény rendezője a Bersek 
József általános Iskola. Az intézmény számos 
eredménnyel dicsekedhet. Kulturális program-
jaik mellett  a www.bersek.hu honlapon meg-
található az iskola 2012-2013-as tanévének 
kompetenciamérési kiértékelése is.

a be-Jó Táncegyüttes megkezdte a tavaszi 
versenyidőszakot. Már kilenc ezüstminősítést 
gyűjtöttek három versenyen, melyek közül a 
legrangosabbat az MLTSZ Területi Bajnokságán, 
profi kategóriában, Kapuváron szereztek.

Gratulálunk: Mátyás Károly – a dr. Nagy 
László Egységes Gyógypedagógiai és Módszer-
tani Intézmény gyermekvédelmi asszisztense 
– Vas megye Szolgálatáért  Ifjúsági  Tagozata 
kitűntetést kapta március 15. alkalmából.

a hagyományoknak megfelelően gyűltünk 
össze a kamionút melletti emlékhelyen március 
24-én. Frisch György a Nácizmus Üldözötteinek 
Országos szervezetének elnöke és Kőszeg város 
képviselői megkoszorúzták a városunkba hurcolt 
áldozatok emlékművét.

Ingyenes autóbuszos kiránduláson vehettek 
részt március 25-én az Írottkő Natúrpark Kőről 
kőre elnevezésű vetélkedő csapatai (felvételün-
kön) és felkészítő tanárai. Az egyesület minden 
korosztály első három helyezett csapatát értékes 
tárgynyereményekkel, könyvekkel, ajándékok-
kal, ingyenes szállásutalványokkal és belépője-
gyekkel jutalmazta. 

A februárban zárult vetélkedő legjobbjai voltak: 
3-4. osztályos korcsoport: Vándorsólymok – 
Bersek József általános Iskola csapata, felkészí-
tő tanár: Illés András; 5-6. osztályos korcsoport: 
Kőszegi Vándorok – Bersek József általános Is-
kola csapata, felkészítő tanár: Tóth-percze Má-
ria; 7-8. osztályos korcsoport: Gyöngyházlepkék 
– Dr. Tolnay Sándor ált. Iskola csapata, felké-
szítő tanár: pappné Markó Erzsébet. A vetél-
kedő népszerűsége, sikere a számos nagylelkű 
intézmény és magánszemély támogatásának is 
köszönhető! 

a múzeum szó hallatán sokan a vitrinek mögött 
álló, poros tárgyakra gondolnak csupán. A Kő-
szegi Városi Múzeum ennél jóval több. 
– Nálunk a tárgyak életre kelnek, tanítanak. 
Miről mesélhet a kávéőrlő, a csontfésű, a ko-
pott orvosi táska? Miként muzsikál a kovács 
kalapácsa? Létezik–e édes mesterség? Nálunk 
megtudhatják – mondta Kutrovits Mónika, a 
múzeum munkatársa.
Már készül az eligazodást segítő programfüzet, 
amelynek különlegessége, hogy benne az óvo-
dások, az általános iskolások és az értelmi fo-
gyatékkal élők számára kidolgozott, programok 
közül is lehet választani. De a kőszegi múzeum 
az iskolások, az ifjú látogatók és a felnőttek szá-
mára is gazdag kínálattal szolgál. Az intézmény 
munkatársai remélik, hogy minél többen lesz-
nek, akik kedvet kapnak a múzeum által szer-
vezett nyári táborhoz is. (Inf.: 94/360-240 és 
varosimuzeum@koszegimuzeumok.hu)
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Mesterhármas
A megújult Jurisics-vár bemuta-
tására került sor március 29-én. 
Ezen a napon mód nyílt arra is, 
hogy az előre regisztráló látogatók 
50 %-os kedvezménnyel látogas-
sák az intézményt. 
Ez alkalommal pócza Zoltán igaz-
gató úr tartott sajtótájékoztatót. 
Elmondta, hogy a Jurisics-vár fel-
újítása és fejlesztése az országban 
egyedüli koncepció alapján – a 
műemlékvédelmi szempontokat is 
figyelembe véve – valósult, való-
sul meg, amelynek három pillére 
a közművelődés, a turizmus és a 
színház. A vár felújítása, kialakítása 

e „mesterhármas” jegyében történt. 
A belső vár elsősorban látnivalókkal 
szolgál. A legutóbbi fejlesztés – az 
igazgató egy londoni látogatásán 
megtapasztalt ötlet adaptálása – az 
úgynevezett frontázs (képzőművé-
szeti technika: dörzsölés), amely 
amellett, hogy ráirányítja a figyelmet 
egy-egy jellemző várbéli motívumra, 

az interaktivitást is szolgálja. 
A második pillér a közművelődés, 
amely a látnivalók bemutatásában 
is szerepet kap. A harmadik pillér – 
a színház – mibenlétét pedig több 
ezren megtapasztalhattuk már az 
elmúlt több mint 30 évben. Amikor 
a program legértékesebb elemére 
kérdeztünk rá, az igazgató az egy-
séget emelte ki. 
Szólni kell arról is, ami még hiányzik, 
ami még „várat magára”: – Először 
még legyenek készen az udvarok, 
aztán tudjunk elkezdeni működni! – 
mondta pócza Zoltán. Az óhaj jogos, 
hiszen jelenleg a lovagterem nem 

elsősorban a turistákat fogadja, az 
ifjúsági klub terme „idegen célokat” 
is szolgál, használatán számos szer-
vezetnek kell osztoznia… A mun-
kák folytatódnak, és –  reményeink 
szerint – közel már az idő, amikor 
elmondhatjuk, hogy „a civilszerve-
zetek is elfoglalhatják a várat”.

Tóthárpád F.

Ocho Camino
Májusban sokak kívánsága teljesül. 
Megjelenik az ország egyik legnép-
szerűbb „bulizós klub- és fesztivál-
zenekara, a skás-reggaes-latinos-
funkos-punkos” Ocho Macho 
harmadik lemeze, amely a De puta 
Madre címet kapta. A banda azzal 
tetézi az élvezeteket, hogy – a jubi-
leumi koncertsorozat után – a le-
mez megjelenésével párhuzamosan 
Ocho Camino címmel május 15-én 
piacra kerül a zenekar tízéves tör-

ténetét bemutató képeskönyv is. 
A CD anyagát, pontosabban a rá-
kerülő ötleteket még a múlt évben 
„tele napsütéssel” rögzítették, és 
mint azt megszokhattuk, vendég-
művészek is hozzáteszik a magukét 
a dalokhoz: Kowalsky, KrSA és MC 
Danonna is hallható a lemezen, 
ráth Marci pedig két remixszel is 
szerepel. A meglepetést is tartogató 
korong ürügyén Kirchknopf Gergő 
ezúttal is elmondta: „A zenét nem 
érdekli, hol laksz, milyen színű a 
bőröd, milyen nyelven beszélsz.”

táf

Ünnep-Vár
Utolsó témahét a Jurisics várban. 
Március 31. és április 4. között ren-
dezte meg a Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház a 3. és egy-
ben utolsó témahetét a kőszegi és 
gyöngyösfalusi általános iskola 7-8. 
osztályos tanulóinak. Az egyhetes 
előadássorozaton több, mint 100 
diák hallgathatott előadásokat a 
Szőlő Jövésnek Könyvéről, a város-
ban fellelhető szőlőábrázolásokról, 
a szőlőtermesztés és borkészítés 
hagyományáról, a paraszti létkul-
túráról. A rendezvényt mézeskalács 

díszítés és tematikus idegenvezetés 
színesítette. A foglalkozásokat Trifusz 
péter, Láng József, Bolfán Csaba, 
Vértes Ildikó, Keresztes Nóri és 
Gelencsér Ildikó tartották. A témahe-
tet a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
táncbemutatója és táncháza zárta. 
A Kő-Köz-Mű 2013-14 elnevezésű, 
TáMOp-3.2.13-12/1-2012-0417 
pályázat keretein belül megvalósuló 
témahetek sora ezzel véget ért, de a 
projektben megvalósuló egyéb fog-
lalkozások, mint például a zeneovi 
egészen júniusig várják az ovisokat, 
iskolásokat. 

bakos zoltán 
szakmai megvalósító
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pavetits Ede tanár úr vásárolta meg 
és adományozta a polgári iskola 
ifjúságának a Szent Vid-templom 
alatti, általa elnevezett 281 négy-
szögöles telket, a Garabonciát, 
amelyen a ’30-as évek végén az 
egykori 54-es Eszterházy Cserkész-
csapat tagjai alakítottak ki tábor-

helyet. A hegyoldal, a tábor, végső 
formáját 1938-ban érte el. A két 
„fachwerk”-es kis ház mellett 6 – 8 
sátorban helyezkedtek el a táboro-
zók.  A kitisztított hegyoldalon még 
futballozni is lehetett. Az épületek 
tövében a Szent Kút vize csörge-
dezett. Hozama a falu határában 

kialakított fürdőmedencét is táp-
lálta. Friss tejért, kenyérért Velembe 
jártak le reggelente…
A Szent Vid-templomhoz vezető 
túraúton sokan megfordulnak. A 
Szent Kút forrás ma is kínálja fris-
sítő vízét. Vannak, akik régi emlé-
keket idézve keresik fel az egykor 

szebb napokat megélt romokat.  
Ott jártunkkor is többen megfor-
dultak a forrásnál olyanok is, akik 
sajnálkozva járták körbe a tábor 
maradványait. (Felvételünkön az 
egyik épület keleti, épebb oldala 
látható.) 

táf.

A Garabonciáról

18 szem
A Szent György-napi programok 
bevezetőjeként 18 szem – szőlő 
és bor Kőszegen címmel különle-
ges kiállítás nyílt a lovagteremben 
április 9-én. A Jurisich Miklós Gim-
názium fotókörének nyolc diákja 

és tanáruk, Trifusz péter nagyszerű 
összeállítással lepte meg a közön-
séget. A rendezvény nagyszerűsége 
nemcsak a képekben, azok minősé-
gében, a látásmódban, a kezdemé-
nyezés fontosságában mutatkozik 
meg, hanem abban a frissesség-
ben, tisztaságban is, amelyet az al-
kotók képviselnek.  Erre hívta fel a 

figyelmet megnyitó gondolataiban 
pócza Zoltán is.  
(A képen az alkotók: első sor balról 
jobbra: Gaál Bence, Szabó Bence, 
Horváth Evelin, Dalos Flóra, Kovács 
Eszter; a hátsó sorban balról jobb-
ra: Vadász péter, Trifusz péter, Busa 
Máté, Fehér áron.)
A kör 2011 óta dolgozik együtt, 
de most először lépett a nagy 
nyilvánosság elé. Minden alkotás 
a kőszegi szőlészet-borászathoz 
kapcsolódik városunk olyan motí-
vumait kiemelve, amelyek gyakran 
talán el is kerülik a figyelmünket. A 
kiállítás kapcsán (április 22-ig lát-
ható) a fiatalok megtapasztalhat-

ták az alkotás teljes folyamatát a 
téma felfedezésétől egészen addig, 
míg a falra nem kerül a kép. Első 
látásra azt hihetnénk, hogy Trifusz 
péter „keze erősen benne van” 
a produktumban. Ez azonban a 
szakmai irányítást leszámítva nem 
igaz: – A fotók elkészítésén kívül 
mindent közösen csináltunk az ér-
tékeléstől, a képek kiválasztásán át 
a kiállítás felépítéséig – mondta a 
művésztanár. 
A sikerhez a gimnázium tanulóinak 
muzsikája járult hozzá. Csuka Ivett 
(fuvola), Tóth Blanka (gordonka), 
Tóth Flóra (hegedű), és Lasancz 
Eszter (ének, gitár).

táf

Egy kőszegi művész
1951-ben született Vilonyán, 
1979-ben végzett a Képzőművé-
szeti Főiskolán, 39 éven át tevé-
kenykedett az oktatásban. A NYME 
soproni Alkalmazott Művészeti Inté-
zetének egyik megteremtője, onnan 
ment nyugdíjba 2013 augusztusá-
ban. Kerek 40 esztendőt dolgozott 
tanárként, nyolc éve él és alkot Kő-
szegen. A kitűnő művész Mészáros 
György munkáit mégis, szinte csak 
a szakavatottak ismerik, pedig a 
műfajok számos ágában alkot és 
alkotott maradandót. A grafikától, a 
rézkarcon és a táblaképeken át egé-
szen a 60 négyzetméteres szekkóig 
megtalálhatók alkotásai. 

Számos ifjú tehetség került ki a 
„kezei közül”. Ennek is köszönhető, 
hogy Magyarország Köztársasági 
Elnöke 2014. március 15-én „több 
mint harminc éven át a művészeti 
felsőoktatásban végzett kiemelke-

dő oktató, nevelő, intézményveze-
tő és oktatásszervező tevékenysé-
ge elismeréseként a Magyar Ezüst 
Érdemkereszttel” tűntette ki. (Az 
elismerést áder János megbízásá-
ból Dr. Balog Zoltán miniszter adta 
át.)
A művészi alázatot sugárzó – de a 
közéletre, feladatokra nyitott – kő-
szegi festő a mesterek közé sorolan-
dó. rajtunk, a városon múlik, hogy 
tudunk-e élni a lehetőséggel, amit 
megszerzett kőszegisége kínál!
Leglátványosabb hazai művét a 
szombathelyi Szalézi-templom 
mellékoltár-falképét bárki megte-
kintheti, de ha épp Olaszországban 

jár a kedves olvasó, és teheti, tér-
jen be Avasinis város Szent Mik-
lós-templomába, ahol ugyancsak 
Mészáros György munkája díszíti a 
12x5 méteres mennyezetet.

Tóthárpád F.
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Programajánló 
április 16.  14.00 XV. Bechtold István Megyei Természetis-

mereti Vetélkedő a Bersek József általános Iskola 
szervezésében a Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontban.

április 19.  10.00 séta a kiemelt egyházi értékekhez. Indulás a 
Tourinform irodától (Fő tér 2.).

Április 20-21. Húsvét a Virágudvarban és a Gyógy és fűszernövény-
kertben.  Tojáskarcolás, írókázás, állatsimogatás. Hely-
szín: Kőszeg, Táblaház u. 11.; rajnis u. 9. Jurisics-vár 
kistorony.

április 20.  Hajnalcsillag táncház és játszóház a várban.
április 22.  A 30 éves Posztó Nyugdíjas Klub találkozója a Csi-

kar Csárdában.   
április 26.  09.00 Keresztkúti túra (16 km / 6 óra) Indulás a 

Jurisics-vár bejáratától.
április 27.  III. IROTTKŐ HILLCLIMB – Hegyikerékpáros és 

futóverseny (12,1 km). rajt: 11.00 rattersdorf. Táv: 
Inf.: 20/989-175. 

Május 5.  18.00 pulmonológiai előadás a KIKÖT-Ő Ifjúsági 
Klubban.   

Május 8.  JMG-DÖK koncert a várban.
Május 9.  Zeneovi a várban.
Május 9.  A Comenius projekttalálkozó gálaműsora a várban.
Május 12-13.  Gyerekszínházi Bérlet – Az ördög kútja – A Mesebolt 

Bábszínház előadása.

A Jurisics-várban április 22-ig megtekinthető a Jurisich Miklós Gimná-
zium Fotókörének tematikus kiállítása. 

Könyvtári hírek
Hagyományos Anyák napi szavalóversenyére várja a könyvtár az álta-
lános iskolások jelentkezését. A három kategóriában (1-3.; 4-6. és 7-8. 
osztályosok) versenyzőknek egy szabadon választott anyák napi verset kell 
elmondaniuk május 5-én. Az első három helyezettek könyvjutalomban 
részesülnek. Jelentkezni április 19-ig lehet személyesen, telefonon (360-
259), vagy e-mailben (chernel@vk-koszeg.bibl.hu). 
Az Unaloműző című, alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap negyedik fel-
adatsorának megfejtési határideje április 22. Nagyon fontos, hogy az ötö-
dik forduló megfejtései május 31-ig beérkezzenek a gyermekrészlegbe!
Az idei napközis olvasótábor augusztus 11–15-ig (hétfőtől péntekig) 
tart, ahová 2-6. osztályos gyerekek jelentkezését várja a könyvtár. A rész-
vételi díj 8000 Ft.
Rendezvény: 
április 30. (szerda)10.00 óra: Baba-mama játszóház
Május 2. (péntek) 16.30 óra: Tini Olvasókör. Elolvasandó Tavi Kata 
Nyitótánc című műve.
Május 5. (hétfő) 14.00 óra: Anyák napi versmondó verseny
Május 8. (csütörtök) 17.00 óra: Könyvtári Olvasókör. Téma: Cecilia 
Ahern: Bárcsak láthatnál című műve.
Május 12. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kö-
tőklub (a 2. emeleten)
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Még látható az összeállítás a városi 
könyvtárban, amely a Kőszeg és 
Vidéke elmúlt 25 évére emlékezik. 

Az ünnepség résztvevői számára 
március 15-én Lajos Tiborné is-
mertette az intézmény legújabb 
eredményeit. Jelen volt az 1988-as 
újság elindítója, preininger Ferenc, 
aki elmondta, hogy 1973-ig polgá-
ri iskola működött a mai könyvtár 
épületében. De helyiségeiben a 
ruhaipari Szövetkezet egységei is 
termeltek… Aztán kiadták a bon-
tási engedélyt, amelyet – mind-
annyiunk szerencséjére – Bognár 
István építész visszavonatott. 
Az új könyvtár elhelyezését a Köz-
ponti Művészeti Óvodával szem-
beni területen képzelték el. Lecö-
löpözték, lealapozták az épületet, 
de az alapok süllyedni kezdtek. 
Meghiúsult a terv, ezáltal az olva-
sók „megkapták” a Várkörön lévő 
ingatlant, amelynek a fenntartását 

azonban nagyon költségesnek ítél-
ték. Vince Csaba főépítész dolgozta 
ki a megmentés programját, 1984-

ben pedig átadták a Chernel Kál-
mán Városi Könyvtárat. Ekkor még 
a Bem utcai felőli részt kivéve az 
egész épület a könyvtár használa-
tában volt. Később több átalaku-
lást, megszorítást élt meg, de hűen 
szolgálja látogatóit. 
1984-ben 80 – 100 ezer kötetre 
tervezték a létesítményt. A mai 
könyvtár már csak 914 négyzet-
méteren működik. Lássunk három 
adatot, amely a létesítmény fon-
tosságát jól reprezentálja: 2404 
regisztrált könyvtárlátogatót je-
gyeznek, akik 61 770 kölcsönzött, 
és 166 789 darab helyben használt 
dokumentumot vettek igénybe az 
elmúlt évben. A könyvtár honlapját 
és a katalógust naponta több, mint 
százan használják.

Tóthárpád F.

Az olvasókért Kotta és citera
Chernel Kálmán hagyatéka
A közelmúltban emlékeztünk 
a könyvtár 25 éves jubileu-
mára. Akkor még nem is 
sejthettük, hogy hamarosan 
különleges tárgyakkal gaz-
dagodik a közgyűjtemény. 
Nagy meglepetés érte a 
könyvtárat, s vele becses 
tárgyak birtokosa lett a vá-
ros: Kuntner Ferenc április 
10-én – a kőszegiek számá-
ra különösen – szívhez szóló 
bejelentéssel lepte meg az 
intézmény rendezvényén 
jelenlévőket. Megtudtuk, 
hogy édesapja a ’30-as 
években, mint üveges ta-
nonc tevékenykedett. Szakmája 
alkalmat adott különleges isme-
retségek kialakítására is. Így került 
kapcsolatba Chernel Istvánnal, aki 
egy alkalommal neki ajándékozott 
egy kottát (Tíz bajor dal). Kuntner 
Ferenc édesapja gyakran játszott 
citerán, és mivel – a legendárium 
szerint – megjavította Chernelék 
rádióját is, Chernel István hálájá-
nak kifejezéseként jutott a kottá-
hoz. (Nagyszámú lemez, és kotta-
gyűjteménnyel rendelkezik a család 
ma is.) A megajándékozott öröme 
csak akkor lett nagyobb, amikor a 

kotta mellé megkapta Chernel Kál-
mán citeráját is.
E két fantasztikus tárgy került most 
a kőszegi Chernel Kálmán Városi 
Könyvtár birtokába. Az intarziás 
hangszer ma is megszólaltatha-
tó, az 1800-as évekből származó 
örökség megsárgult lapjain pedig 
megtalálható Chernel Kálmán pe-
csétje.
A becses ereklyéket Lajos Tiborné 
igazgatónő köszönte meg és vette 
át. A meghitt ceremónia Kuntner 
Ferenc citerajátékával ért véget.

Tóthárpád F.

Chernel Kálmán hagyatéka

A fenti címmel rendezte meg a vá-
rosi könyvtár költészet napi össze-
állítását. Verskedvelő óvodások (a 
képen Makári Gergő), általános- és 
középiskolások, felnőttek – össze-
sen huszonhatan – gyűltek össze, 
hogy verssel és zenével  kedvesked-
jenek a közönségnek. A megidézett 
költők kivetített képeken jelentek 
meg, zenei betétekkel a zeneiskola 
növendékei közreműködtek. A kor-
társ alkotók közül jelen volt Bősze 
Éva és Tóthárpád Ferenc. 
Ez alkalommal is teljesült József Atti-
la kívánsága: „Szállj költemény, szólj 

költemény / mindenkihez külön-kü-
lön, / hogy élünk ám és van remény,- 
/ van idő, csípjük csak fülön.”

A vers mindenkié

A múzeumban április 15-én 
(09.00–15.00) húsvéti kifestő fi-
gurák díszítése különböző módsze-
rekkel, nyuszifül   fejdísz és kézzel   
nyomott állatfigura készítés; 16-
án (09.00–15.00) húsvéti ajtódísz 
készítés; 17-én (09.00-15.00) 

húsvéti asztaldísz készítés; 18-án 
(09.00–15.00) húsvéti hímes tojás 
festés és díszítés; 19-én (10.00–
14.00) húsvéti tojáskereső játék, 
zenés-táncos tavaszköszöntő. 
A foglalkozásokra jelentkezni lehet 
Kutrovits Mónikánál a 94/360-240-
es telefonszámon vagy a muzped@
koszegimuzeumok.hu e-mail címen.

Húsvétváró



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2014 . ápr IL I S  15 .  

30

Régiós boksz

Nyolcvanheten adták le nevezésüket március 29-re, a Nyugat-dunántúli 
régiós rangsorverseny első fordulójára. Nyolc osztrák versenyző is be-
szállt, hogy senki ne maradjon ellenfél nélkül. A Balog iskolában, 38 pár 
mérkőzésén jó pár kiemelkedő képességű versenyző lépett szorítóba, de 
még a vesztesek között is láthattak a nézők tehetséges bunyósokat. A ré-
giós versenyek meglátszódnak a versenyzők gyors fejlődésén, nyilatkozta 
Varsányi áron edző. A legjobbak meghívást kaptak az április 4-6. között 
rendezett edzőtáborba, ahol a 11 serdülő és 17 junior versenyzővel Botos 
András, Zámbó Dániel, Lányi Vitalij, Gombai János, Finesz Ernő és Varsányi 
áron foglalkoztak. A kesztyűzésen kívül hegyi futás, úszás és foci is szere-
pelt a programban. A tréningek jól szolgálták az utánpótlás olimpiára való 
készülést. A versenyzőket feldobta az új közeg. A nagy terhelés ellenére is 
végigdolgozták a programot.
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Nyolcvanheten adták le nevezésüket március 29-re, a Nyugat-dunántúli 

Labdarúgás: Otthon hibátlan
Hazai pályán hibátlanul teljesített eddig tavasszal a Kőszegi SK. Sajnos 
vendégként viszont a pontszerzés sem jött össze. Vasváron a 18. percben 
már hárommal vezetett a házigazda, a Kőszeg erejéből csak becsületgólra 
futotta. A Magyarszecsődöt küzdelmes, kiegyenlített mérkőzésen sikerült 
legyőzni. Sárváron nemcsak az ellenféllel kellett megküzdeni. Lintner kiál-
lításával már a 29. pecben emberhátrányba került a csapat. A 64. percig 
így is tartották a 0:0-át. A kapus Táncsics András kiállítása a 82. percben 
aztán végképp eldöntötte a mérkőzést. A rábapaty ellen végig kézben 
tartotta a mérkőzést az eltiltások miatt szokatlan összeállításban pályára 
lépő KSK. Sima 3:0 lett a vége. Meglepő, de a nem túl acélos ellenfél a 
bajnokság középmezőnyében tanyázik. A mérkőzés különlegessége: Neudl 
Gábor edző, a szakosztály költségvetési problémái elleni tiltakozásul a né-
zőtérről követte a mérkőzés alakulását.

Eredmények: Vasvári VSE-Kőszegi SK 7:1 (4:1) gól: Hoch-Sirson, Kőszegi 
SK-Magyarszecsőd SE 1:0 (0:0) gól: Fehér, Sárvár FC-Kőszegi SK 5:0 (0:0), 
Kőszegi SK-rábapatyi KSK 3:0 (1:0) gólok: Varga (3).

Öt mérkőzéses veretlenségi sorozatot épített ki a 17. fordulótól a Kőszeg 
II. s a 20.-ban, –Felsőcsatár ellen – biztos győzelmet is ünnepelhettek, sőt 
a pillanatnyi ezüstérmestől is pontot raboltak.

Eredmények: Kőszegi SK II-Lukácsháza SE 1:1 (1:0) gól: Slankovits. Honvéd 
Sé SE-Kőszegi SK II 1:1 (0:0) gól: Slankovits, Kőszegi SK-Felsőcsatári KSK 2:0 
(1:0) gólok: Slankovits, Osztrosits (öngól), petőfi SE Vasszécseny-Kőszegi SK 
1:1 (0:1) gól: Táncsics.

Bravúrosan kezdte a tavaszt a Kőszegfalva. Négy mérkőzésből négy győ-
zelmükkel tizenkettő pontot tettek az ősszel összesen szerzett öt mellé. A 
közvetlen riválisok ellen gyűjtögetett pontok bizonnyal jót tettek a csapat 
önbizalmának, és talán a továbbiakban is több örömet szereznek szurko-
lóiknak.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 3:0 (1:0) gólok: pukler (2), 
peresznyei, Nemesbőd SE. Kőszegfalvi SE 2:3 (1:2) gólok Döbrösi, Wurst Sz., 
Nagy, Kőszegfalvi SE-Vasasszonyfa SE 2:0 (2:0) gólok: Karacs, Wurst Sz., 
Horvátzsidányi SE-Kőszegfalvi SE 1:2 (0:2) gólok: Wurst, Karacs.

Teke: Elfogyott a lendület?
Nem a kőszegi tekézőké volt az elmúlt időszak. A soproniakat ugyan még 
sikerült két vállra fektetniük, de a Scarbantia elvitte a két pontot Kőszeg-
ről, a Győri KOMSZOL pedig nagyarányú vereséget mért a bajnoki címet 
megcélzó kőszegiekre. A cél még elérhető, de mivel a kőszegiek előnye a 
táblázaton elolvadt, több botlás aligha engedhető meg. Az utolsó három 
fordulóban maximális koncentrációra és küzdeni tudásra lesz szükség.

Eredmények: Soproni TUrrIS TK-Kőszegi SK 2:6 (3:9, 2370:2443), Kősze-
gi SK-Scarbantia SE 2:6 (5:7, 2506:2586), Győri KOMSZOL-Kőszegi SK 7:1 
(7:5, 2604:2523).

Az ifjúsági bajnokságban az utolsó három mérkőzését megnyerő Kőszegi 
SK a 6. helyen várja a bajnokság hajráját.
A Kőszeg II. a 20. fordulóban szünnapos volt, majd a táblázaton több 
hellyel mögöttük álló Szentgotthárd II. otthonában vereséget szenvedett a 
2600 fa fölött döntő házigazdáktól. A hegyhátszentjakabiakkal szemben 
viszont érvényesítették a hazai pálya előnyét és a pillanatnyi erőviszony-
oknak megfelelően győztek.

Eredmények: Thermalpark Szentgotthárd VSE II.-Kőszegi SK II. 5:3 (7:5, 
2636:2540)), Kőszegi SK II.-Hegyhátszentjakab-Nádasd TK 6:2 (9:3, 
2555:2431).

Asztalitenisz: Oda a tavaszi veretlenség
A XVIII. fordulóban szabadnapos volt a Kőszeg I. majd a következőben 
megszakadt a tavaszi veretlenség. A dobogós helyezés megőrízhető, de az 
utolsó három fordulóban minden partinak jelentősége lehet.
A Kőszeg II. két közvetlen riválisával játszott. Mindkét mérkőzésen az 
ellenfelek kényszerültek gratulálni, így a kőszegieknek sikerült az utolsó 
két helyezettől kissé elszakadniuk. Az utolsó három ellenfél nem ígérkezik 
könnyűnek, de egy bravúrgyőzelem stabilizálná a jelenlegi 8. helyezést.

Eredmények: Hévizi SK II.-Kőszegi SK I. 11:7, Kőszegi SK II.- VÍZÉpTEK AK 
Szombathely 11:7, Kőszegi SK II.-Győri Elektromos VSE II. 13:5.

Kosárlabda: Élcsapatok ellen
A 9700.hu után a pillanatnyi dobogó másik két csapata került a kőszegiek 
étlapjára. Szendrő Imre hárommeccses eltiltása miatt nem játszhatott, de 
más hiányzói is voltak a csapatnak: A S.A.K.K. ellen Barabás Krisztián a 
Vasi Kosárklub elleni hazain Horváth roland hiányzott még a kezdőből. 
Sárváron az első három negyedben egyoldalú küzdelem zajlott, csak a 
záró 12 perc lett két ponttal a Kőszegé. A Vasi Kosárklub néhány ponttal 
minden negyedet vitt, így a végére jelentős különbséget épített ki.

Eredmények: S.A.K.K.-Kőszegi SK 88:49 (30:9, 20:8, 19:11, 19:21), Kősze-
gi SK-Vasi Kosárklub 88:61 (12:19, 19:25, 16:25, 14:19).
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A fiatalok között rendkívül népszerű a 3-3 elleni 
kosárlabda játék, a street-ball. Ezt felismerve 
szervezte meg a Magyar Kosárlabda Szövetség a 
Decathlon Országos Középiskolás B33 Kosárlab-
da Kupát. Vas és Zala megye összevont bajnok-
ságán 27 fiú csapat indult a regionális döntőbe 
jutásért. A Jurisich gimnázium csapata a Jurisich 
Boys két magabiztos győzellemmel jutott a leg-
jobb kilenc csapat közé, ahol a legjobb három 
közé kerülést és a továbbjutást a zalaegerszegi 
„Vajkezűek” csapata, a későbbi győztes aka-
dályozta meg. A kőszegiek sokáig vezettek, de 
végül a ZTE utánpótlás játékosokból álló ellenfél 
nagyobb játékereje döntött. A Horváth Boldizsár 
Szakközépiskolát még sikerült legyőzniük, így a 
4-6. helyen zártak.

Eredmények: Jurisich Boys-Sárvár, Tinódi III. 
21:0, -Zalaegerszeg „Tökösmákos” 13:5, -Zala-
egerszeg „Vajkezűek” 6:9, -Horváth BSZ 16:10.

Tenisz: Juhász Ilse Emlékverseny
Két nap alatt 4 korcsoportban 48 versenyző mér-
te össze tudását a Kőszegi SK tenisz szakosztá-
lya által szervezett Juhász Ilse Emlékversenyen, 
mely egyben Kőszeg korosztályos, fedettpályás 
bajnoksága is. Szépszámú néző előtt, színvona-
las csaták után hirdettek győzteseket.

Kőszegi érmesek: lány 9 év 3. Schlapschy 
Daniela, fiú 9 év 1. Vágfalvi Simon, 2. Béres Mi-
lán, fiú 16 év 1. Vörös Bálint, 2. pausz ádám, 3. 
Béres Attila.

Úszás
Szlovákiában versenyzett március 21–23-án 
Németh Bálint (Soproni UBKSE), a Balog is-
kola nyolcadikosa. Tizennégy ország versenyzői 
között, a felnőtt katagóriában induló rengeteg 
tapasztalatot és értékes helyezéseket ért el a 7 
versenyszámban rajtoló fiatal úszó.
rá egy hétre a Hódmezővásárhelyen, az Or-
szágos rövidpályás Vidék Bajnokságon is hét 
számban mérette meg magát. Valemennyi szá-
mában egyéni csúcsot javított. 100 m pillangón 
régi vágya teljesült: áttörte az egyperces határt 
(59,74 mp). 50 méter háton felállhatott a dobo-
gó harmadik fokára.

DIÁKSPORT
terematlétika
A körzeti versenyre csak a legjobbjaikat hozták 
el az iskolák, így pergő de színvonalas, jó verse-
nyeket hozott a Balog iskolában március 11-én 
rendezett körzeti terematlétika bajnokság. róka 
Bora/BA Csóka Eszter/BÜ, Francsics Erik/BE és 
Bolfán Balázs/TO dupláztak, vagyis két számban 
is a dobogó tetejére állhattak.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A nem jelöl-
tek a Balog iskola versenyzői) Sprint róka Bora, 
Horváth Máté, Vörös Dorka/TO, Ecker Dávid, Fá-
bián Viktória, Windisch András /BE, Csóka Eszter/
BÜ, Kóbor Bálint/CS. Ötösugrás Horváth Anna 
9,98, Francsics Erik/BE, 11,26, Csóka Eszter/BÜ 
11,77, Jagodics Dennis 13,38. Tömöttlabdalökés 
2 kg Hámori Luca 9,66, 3 kg Francsics Erik/BE 
9,18, Varga Kitti/BE 7,90, 4 kg Bolfán Balázs/TO 
11,03. Magasugrás Kiss Hanna/BE 135, Mudra 
Bence 135, Humpók Alexandra 130, Sárközi 
Dominik 155. Többkörös futás 3 kör róka Bora 
57,4, 4 kör Béres Milán 1:19,4, Bigner petra 
1:15,8, 5 kör Németh Márk 1:35,2. 6 kör Horváth 
Evelin 1:56,6, Nemes Bálint 1:48,6, pillisz réka 
1:56,2, Bolfán Balázs/TO 1:42,8.

A megyei döntő propagálása rosszul sikerült, a 
Vas Népében megjelenő híradás pedig talán kis-
sé megkésett így a kőszegi körzet iskoláin kívül 
kevesen jöttek el március 22-én, az egyébként jól 
szervezett, hangulatos versenyre a Balog iskolába. 
Körmendről (Olcsai iskola) és Egyházasrádócról 
érkezett nagyabb versenyzőgárda. Így nem 
meglepő, hogy az iskolák pontversenyében két 
kőszegi is a legjobb három közé került. A Balog 
203 ponttal az élen végzett, a Bersek 99 ponttal 
másodikként zárt. Csóka Eszter (Bük) és Jagodics 
Dennis (Balog) dupláztak a verseny különdíjait 
így ők kapták. Kiemelkedett még a szentgotthár-
di Lang Laura 154 cm-es eredménye a IV. kor-
csoportos, lány magasugrásban.

Győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A nem jelöl-
tek a Balog iskola versenyzői.) Sprint róka Bora, 
Neudl Gábor/áH, Vörös Dorka/TO, Ecker Dávid, 
Fábián Viktória, Windisch András /BE, Csóka Esz-
ter/BÜ, Kóbor Bálint/CS. Ötösugrás Nagy Laura SI 
10,92, Varga Gergő/BO 11,74, Csóka Eszter/BÜ 
11,80, Jagodics Dennis 13,63. Tömöttlabdalökés 
2 kg Hámori Luca 10,17, 3 kg Francsics Erik/
BE 8,81, Vörös Virág 8,28, 4 kg Jagodics Dennis 
11,11. Magasugrás Decsi Dorka 130rádl Botond/
BE 135, Lang Laura SG 154, Sárközi Dominik 155. 
Többkörös futás 3 kör róka Bora 55,1, 4 Németh 
Dávid 1:15,1, Bigner petra 1:13,6, 5 kör Németh 
Márk 1:28,2. 6 kör Horváth Evelin 1:50,4, Nemes 
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Bálint 1:44,3, pillisz réka 1:48,8, pócza Valdemár 
CS 1:43,4. (SI-Szombathelyi Sportiskola, BO-
Bolyai, SG-Szentgotthárd)

Mezeifutás
Idén ugyan csak egyszer kellett elhalasztani a 
körzeti mezeifutóversenyt, de így sem sike-
rült a megyei megmérettetés előtt megrendezni. 
Az időpontmódosítás mégis jól sült el. Hűvös, 
szeles idő helyett kellemes tavaszban futhattak 
a fiatalok. A tavalyi részvételi csúcsot is jócskán 
meghaladóan, 421 versenyző teljesítette a kor-
csoportjának kiírt egy vagy két kört a Csónaká-
zótó körül. Az egyéni győzelmeken a Balog és az 
árpád-házi iskola 6:2 arányban osztozott. Csa-
patban a Balog öt győzelme mellett az árpád-
házi kettő a bersek egy győzelmet gyűjtött.

Győztesek (lány-fiú, egyéni-csapat) I. korcsoport 
Iker Natália/BA, Balog 17 helyezési szám, Neudl 
Gábor/áH, Balog 10 hsz. II- kcs. Hankó Annamá-
ria/BA, Balog 16 hsz., Németh Márk/BA, Balog 
13 hsz., III. kcs. Spanraft Liza/áH, árpád-házi 20 
hsz., Ecker Tamás/BA árpád-házi 22 hsz., IV. kcs.
pillisz réka/BA, Balog 15 hsz., Sárközi Dominik/
BA, Bersek 21 hsz.

Három iskola képviselte Kőszeget a megyei dön-
tőn. II. korcsoportban az árpád-házi iskola csapatai 
második helyezettként, III. korcsoportban a Balog 
iskola csapatai győztesként vívták ki az április 15-i 
országos döntő részvételi jogát. A Jurisich gimná-
zium VI. korcsoportos lányai szintén győztesként 
minősítették magukat a gödöllői döntőre. A Balog 
iskola két egyéni győzelemnek is örülhetett.

Eredmények: csapat  lányok III. korcsoport 2. 
árpád-házi 34 hsz. IV. kcs. 1. Balog 16 hsz. IV. kcs. 
1. Jurisich 35 hsz., fiúk III. kcs. 2. árpád-házi 36 
hsz. IV. kcs. 1. Balog 18 hsz. egyéni lányok IV. kcs. 
1. pillisz réka/BA, 3. Maszlov rebeka/BA, fiúk III. 
kcs. 1. Nemes Bálint/BA, 2. Ecker Tamás/BA, 3. 
Illés péter/áH, IV. kcs. 3. Sárközi Dominik/BA.

aquatlon-kupa
Az időjárás idén sem fogadta kegyeibe a Kőszegi 
Úszó és Triatlon Klub megyei Aquatlon versenyét. 
Az ötödízben megrendezett úszásból és futásból 
álló megmérettetés résztvevőit, az egész heti 
jó idő után , hűvös idő és eső várta. Az új út-
vonalon kijelölt futópályával jobban egy helyre 
összpontosuló verseny színvonalas küzdelmeket, 
szoros befutókat hozott, de a rendezők bánatára 
– talán az iskolák márciusi verseny- és prog-
ramdömpingje miatt–, a triatlon szakosztály 
versenyzőin kívül kevés általános iskolás indult.

Amatőr röplabda
2009 óta a Jurisich gimnázium csapatával kez-
dődik az amatőr (igazolt játékosok nélküli) di-
ákolimpia megyei eredményhírdetése. Hatodik 
bajnoki címüket március 17-én a Bolyai és a 
Nagy Lajos gimnáziumok legyőzésével vívták ki. 
A debreceni országos döntőn pénzügyi okokból 
sajnos nem tudnak résztvenni.

Eredmények: Bolyai-JMG 20:50 (9:25, 11:25), 
JMG-NLG 50:30 (25:19, 25:11).
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés feltétele-
it 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-
vábbi részletekrôl érdeklôdjön honla-
punkon (www.sopronbank.hu), vagy 
bankfiókjainkban!

Forint 
betéti akció

EBKM 3,00%
3,00%

Magánszemélyek és vállalati ügyfelek 
részére is! A nem akciós 6 hónapos 
betéti kamat jelenleg: 2,20%, EBKM 2,20%

Forint 
betéti akció

3 00%

új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel

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

f www.sopronbank.hu


