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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.

FEJLESZTéSEK
Fontos lépésre került sor április ele-
jén a ÷Kreatív város – fenntartható 
vidék”: új regionális fejlesztési stra-
tégia Kőszeg város példáján címet 
viselő kormányhatározat megvalósulá-
sához vezető úton. A kormány az eu-
rópai források megnyílásáig, „nulladik” 
ütemként másfél milliárd Ft-ot biz-
tosított az indításhoz, amiből Kőszeg 
néhány kulcsfontosságú épülete kerül-
het felújításra. A fejlesztés folyamatos 
lesz az Eu 2014 – 2020 költségvetési 
időszakában, és azon túl.  Május 6-án 
az Európa Házban megtartott sajtótá-
jékoztatón Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc 
és Prof. Dr. Friedler Ferenc a Pannon 
Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy 
számukra mind a kutatás, mind az 
oktatás terén a minőség, a mindenki 
számára hasznos új tudás létrehozása 
az elsődleges. A projektet kezelő Mi-
niszterelnökség képviseletében jelen 
lévő szűcs Gabrilella kiemelte a feladat 
újszerűségét és a program integratív 
jellegét.
A Chernel utcai Festetics-palota a fel-
újítást követően kutatóhelységeket, 
esetleg professzori vendéglakásokat 
biztosít majd, a zwingert előadások 
számára szeretnék alkalmassá tenni.  
Az ezideig magántulajdonban lévő Mű-
vészetek Háza is várhatóan a projekt 
része lesz, amennyiben sikerül az eddi-
gieknél jobb körülményeket és kiállító-
termet biztosítani az itt működő egye-
sület számára a Bálház épületében.
A jurisics téren lévő bencés rend szék-
háza kritikus műszaki állapotban van. 
A felújítására – első lépésként – több 
mint félmilliárd Ft-ot fordítanak szál-
láshelyek, és közösségi tér kialakítása 
érdekében. A Bálház újra Kőszeg kultu-
rális életének központja lesz, a városla-
kók, az ideérkező diákok, ösztöndíjasok 
és vendégelőadók számára.
(További részletek 11. oldalon.)

Írta és fényképezte: Kámán Z.

A BENCÉS REND SZÉKHÁZA
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Égetés és a borostyán

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: június 5.

BÁSTHy BéLA alpolgármester: május 21., június 19.
dR. ZALÁn GÁBOR jegyző: május 14., június 12.
dR. nAGy EdInA aljegyző: május 28., június 26.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
KISS ZOLTÁn a 3. sz. választókerület képviselője: 
június 5-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között.

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 nyil-
vános ajánlattételnek. A betéti 
szerzôdés további szerzôdési 
feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre 
Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üz-
letszabályzata tartalmazza. A 
Bank a kamatváltoztatás jogát 
fenntartja. Az akció visszavoná-
sig érvényes.  A részletekrôl tel-
jes körûen a Sopron Bank hon-
lapján (www.sopronbank.hu) 
és fiókjainkban tájékoztatjuk.www.sopronbank.hu

Euro 
betéti akció

2,52%
EBKM 1,70%

18 hónapos futamidôvel

kamatláb évi

A nem akciós 18 hónapos
betéti kamat jelenleg:
2,00%, EBKM 1,35%

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

f

Huber László polgármester szerint 
az égetési tilalom szabályozását újra 
át kell tekinteni, mert védeni kell a 
többség érdekeit. Alapvetően nem 
lehet cél a zöldhulladékok égetéssel 
történő megsemmisítése, hiszen az 
füstöt okoz, és károsítja a város alpesi 
levegőjét. A Hulladékudvarba ingye-
nesen elhelyezhető a zöldnövényzet, 
amiből komposzt készül. Az érvényes 
szabályozás szerint a belvárosban és 
a környék 51 utcájában tilos egész 
évben az égetés. Rövid időn belül a 
képviselők újra áttekintik ezen utcák 
listáját, és biztosan lesznek még vál-
tozások. (A tilalmi területről tájékoz-
tatjuk majd az olvasókat. A jelenlegi 
tiltó lista a Kálvária utca, Park utca, 
Gyöp utca, Kórház utca és a lakóte-
lep sokszögét foglalja magába.)     
Egyéb belterületen száraz kerti és 
gazdasági, valamint egyéb szi-
lárd hulladékot kültéri égetéssel 
megsemmisíteni tilos május 1. és 
szeptember 30. közötti időszakban. 
Október 1. és április 30. között 
hétfőnként, szélcsendes időben, 
a tűzvédelmi szabályok betartása 
mellett szabad elégetni. vagyis, aki 
mostantól október 1-ig éget, az 
megszegi a rendeletet, ezért bün-

tethető.  Dr. Kapiller sarolta a járási 
hivatal vezetője elmondta, hogy a 
veszélyes hulladék sportpályán tör-
tént égetése miatt eljárást indítot-
tak, tiltott szemétlerakásért pedig 
százezer forint bírságot szabtak ki.
A külterületek rendjével foglalkozó 
szabályozás előírja, hogy az ingat-
lan használója köteles gondoskodni 
a terüle tén keletkezett avar és min-
dennemű szerves hulladék rend-
szeres összegyűjtéséről. A termé-
szet védelmét szolgálja az is, hogy 
dió- és szelídgesztenyefát csak a 
polgármester engedélyével, a pót-
lás egyidejű előírása mellett szabad 
kivágni. védett növény a várfalra 
kapaszkodó borostyán, amelynek 
épületkárosító hatásáról beszélt 
váradi szilárd. Keszei Balázs szerint 
a műemlékvédelem helyzetét való-
ban nehezíti a borostyán, amely a 
jókedvet, a közösséget szimboli-
zálja, és felhasználják a kultúra, a 
tudomány területén kiemelkedők 
elismerésére is. Kőszeg környékén 
különös érteke van a borostyánnak, 
hiszen többszáz évesek a zwingerre 
kapaszkodó ágak, amelyeknek je-
lentős a turisztikai értéke is.

KZ

A zalaszentgróti és a vasi-hegyháti 
térség foglalkoztatási célú projekt-
jeivel ismerkedtek a kőszegi és 
felső-répcementi térség foglalkoz-

tatási paktuma tanulmányútjának 
résztvevői április 9–10-én. Mind-
három térség számára jelentős ki-
hívás a nehéz gazdasági helyzetű 
falvak, kisvárosok foglalkoztatásá-
nak bővítése, és a helyi gazdasági 
szereplők megerősítése. A két fel-

keresett térségben a 
paktumos együttmű-
ködés immár 8–10 
éves múltra tekint 
vissza, és mindenütt 
a helyi értékek és 
örökség, valamint a 
helyi munkaerő és 
vállalkozások pár-
huzamos, egymásra 
épülő és együtt-
működést generáló 
fejlesztése tudott 
sikereket eredmé-
nyezni.

Kihívás

keresett térségben a 
paktumos együttmű-
ködés immár 8–10 
éves múltra tekint 
vissza, és mindenütt 
a helyi értékek és 
örökség, valamint a 
helyi munkaerő és 
vállalkozások pár-
huzamos, egymásra 
épülő és együtt-
működést generáló 
fejlesztése tudott 
sikereket eredmé-
nyezni.
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Ki fizeti a talajterhelési díjat?
A törvény értelmében talajterhe-
lési díj megfizetésére kötelezett az 
a kibocsátó, aki a műszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem 
kötötte rá a szennyvizét. Nincs ilyen 
kötelezettsége annak, aki egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezést al-
kalmaz. A törvény részletesen meg-
fogalmazza a fizetésre vonatkozó 
feltételeket. A díjkedvezmény, vagy 
mentesség érveit az önkormányzat 

rendelete szabályozza az ide vo-
natkozó törvény alapján. E szerint 
a díjkedvezményt, a bírságot az 
adóhatóság mérsékelheti. 
A talajterhelési egységdíj 2012. 
február 1-jétől: 1200 Ft/m3. Kő-
szeg – a települések besorolása 
szempontjából – érzékeny kategó-
riába tartozik, így területérzékeny-
ségi szorzója 1,5. Ennek következ-
tében a talajterhelési díj mértéke 

m3-enként 1800 Ft. április 29-én 
Kiss Péter bizottsági elnök meg-
elégedéssel vette tudomásul, hogy 
ebben az évben a várhatóan befi-
zetett összeg (600 ezer Ft) keve-
sebb lesz a megelőző évhez képest, 
mert csökken a kötelezettek száma 
(10 fő). vagyis többen vannak 
olyanok, akik az elmúlt évben még 
nem, de 2014-től már rákötötték a 
lakásukban keletkező szennyvizet 
a közcsatornára. (Egy pontatlan 
tájékoztatás okán tesszük közzé, 
hogy csak az köteles talajterhelé-

si díjat fizetni, akinek a háza előtt 
van kiépített szennycsatorna, de 
arra nem kötött rá.)
április 29-én a képviselők megal-
kották a környezetvédelmi alapról 
szóló rendeletet. Ebbe az alapba 
folyik be a talajterhelési díj, a bír-
ság, de ezeken kívül több szempont 
szerint is növekedhet az alap vég-
összege. A képviselők döntésükkel 
meghatározták azt is, hogy az ily 
módon rendelkezésre álló pénzt 
kizárólag környezetvédelmi célokra 
lehet fordítani. 

Rövid hírek
Most nem épül meg pályázati tá-
mogatásból a műfüves pálya a 
sporttelepen, amelyre mód lett 
volna az MLsz által kiírt pályá-
zat alapján.  A pénzügyi bizottság 
aránytalanul soknak tartotta a 14 
x 26 méteres pálya 19,6 millió Ft-
os beruházási összegét, amelyből 
önrészként a városnak 5,9 millió 
Ft-ot kellett volna megfizetni. Így 
most az utánpótlás nevelése nem 
ezen a futballpályán történhet. Az 

elhangzottak szerint a közeljövő-
ben újra kiírásra kerülnek hasonló 
pályázatok. Básthy Béla alpolgár-
mester arról beszélt, hogy a kor-
mány sporttámogatása az utóbbi 
időszakban növekedett, és erre 
lehet számítani a jövőben is. Huber 
László polgármester hangsúlyozta 
az önkormányzatnak a sport támo-
gatása iránti elkötelezettségét.
A képviselő-testület a Kőszeg 
jurisics-vár turisztikai fejleszté-
se, külső és belső udvar, hidak és 
a szolgáltatóház rekonstrukciója, 
villámvédelem kiépítésére lefoly-

tatandó meghívásos közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását el-
fogadta. A kivitelezés munkálataira 
három vállalkozástól kér árajánla-
tot az önkormányzat.
Az Ambró Gyula utca talajvíz és 
csapadékvíz elvezetése érdeké-
ben végzendő építési munkákra 
meghívásos közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását elfogadta 
a képviselő-testület. A kivitelezés 
munkálataira három vállalkozástól 
kér árajánlatot az önkormányzat.
Parkolók tervezése kezdődik a 
képviselő-testület döntését köve-

tően az sOs-Gyermekfalu alatti 
részen, az Űrhajósok útja 15. és 
az Írottkő u. 13. közötti területen, 
s ugyanígy a Posztó utca 2. és a 
sigray u. 1. között lévő játszótér 
területén is. A terv célja a parko-
lás segítése, hiszen az elhangzottak 
szerint több utcában is gondot okoz 
az autók parkolása. Emiatt vizs-
gálják, keresik a megoldásokat a 
képviselők. Kiss Péter felvetette az 
orvosi ügyelet mögötti zöld terüle-
ten a parkolás lehetőségének vizs-
gálatát, amely az ott lakók érdekeit 
szolgálná.   
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Bizonyára Önök közül nagyon sokan 
tudják, hogy Kőszeg testvérvárosa 
vaihingen an der Enz (D) és Mödling 
(A), mely településekkel idén ünne-
peljük hivatalos kapcsolatunk 25 
éves jubileumát. Talán azt is sokan 

tudják, hogy jurisics Miklós szülő-
városával a horvátországi senjjel is 
kötöttünk testvérvárosi szerződést 
2010-ben, és nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk  Nyitragerencsérrel is, im-
már 22 éve. Azt viszont valószínűleg 
még kevesen tudják, hogy szenc 
városával ebben az évben lépünk 
testvérvárosi kapcsolatba. Az erről 
szóló dokumentumot június 26-
án szencen, és szeptember végén 
Kőszegen fogjuk aláírni. A felvidéki 
település vezetőivel öt éve ismerked-
tünk meg senjben, és azóta töretle-
nül fejlődik a két város kapcsolata. 
szenc, Pozsony közelségének és a 
120 hektárnyi üdülőtónak köszön-
hetően erős gazdasággal és pezsgő 
idegenforgalommal büszkélkedhet. 
Lakosainak száma 17 000 fő, ami-
nek 14%-a magyar nemzetiségű-
nek vallja magát. Kőszeg és szenc 
múltjában, történelmében sok a 
hasonlóság, könnyű volt megtalálni 
a közös hangot. Időközben jól meg-
ismertük egymás szokásait, hagyo-
mányait. Ott ugyanúgy, mint nálunk, 
nagyon aktívak a civilek, büszkék 
gazdag kulturális örökségükre. Ki-
váló kapcsolat alakult már ki a két 
város tűzoltói, borászai és múzeumai 
között. szeretnénk, ha ez a kapcso-
latrendszer tovább szélesedne (kul-
túra, sport, oktatás stb.) és mélyülne, 
mellyel az ottani magyarság érdekeit 
is szolgálnánk. Kérem, ha tehetik, 
vegyenek részt ebben!

Huber László polgármester
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A falvakat is érinti
április 29-én a kőszegi képviselő-
testület a következő döntést hozta:
÷A képviselő-testület megbízza 
a Kőszegi Városüzemeltető Kft. 
vezetőjét, hogy haladéktalanul 
kezdjen tárgyalásokat a szolgál-
tatási terület önkormányzataival 
a lerakási járulék átvállalásáról. 
Amely önkormányzat nem tudja, 
vagy nem akarja megfizetni a le-
rakási járulékot, úgy a kft. azon-
nal kezdeményezze a szerződés 
megszüntetését.”
A testületi ülésen Kovács István 
városgondnok számolt be a szol-
gáltató kft. hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről. 
Az elmúlt évben a cég hulladékszál-
lításból származó árbevétele: 110,4 
millió Ft volt, a költsége pedig 113,1 
millió Ft. Tehát veszteséges volt a 
szolgáltatás. A városgondnok mon-
datai szerint „rezsicsökkentés kö-
vetkeztében a Kőszegi városüzemel-
tető Kft. az önkormányzat döntése 
miatt 10%-os díjcsökkenés helyett 
23,5%-os díjcsökkenést kénytelen 
elviselni”. A változás oka, hogy a 
szolgáltatási díjak 2010 óta nem vál-
toztak, és az akkori árakból hajtották 
végre a rezsicsökkentést. Az elmúlt 
évben, a törvény által előírtaknak 
megfelelően, a Hulladékudvarban 
lerakott hulladék mennyisége alap-
ján 18,1 millió Ft lerakási járulékot 
fizetett meg a kft., vagyis tonnánként 
háromezer forintot, amely az idén 

hatezerre emelkedett. (Az adó célja, 
hogy ne a mennyiség növekedjen, 
hanem a szelektív gyűjtés terjedjen 
el nagyobb mértékben, amely újra 
feldolgozhatóvá teszi az anyagokat.)  
A kalkulált lerakási járulék 2014-ben 
36,2 millió Ft-ra emelkedik, amit a 
szolgáltatás díja nem tartalmaz. A 
díjtétel településenkénti megosztása 
a következő: Kőszeg 30,3 MFt •ve-
lem 0,258 MFt • Bozsok 0,575 MFt 
• Kőszegpaty 0,267 MFt • Nemescsó 
0,223 MFt • Kőszegszerdahely 1 
MFt • Kőszegdoroszló 0,499 MFt 
• Cák 0,262 MFt • Horvátzsidány 
1,26 MFt • Kiszsidány 0,147 MFt • 
Ólmod 0,118 MFt 
A települések által fizetendő összeg 
– ha átvállalják a rájuk osztható 

lerakási díjat –,  nem oldja meg a 
kft. likviditási problémáját. Ezért a 
Kőszegi városüzemeltető Kft., meg-
alapítása óta most először tervezi 
folyószámlahitel felvételét, amely 
rövidtávon biztosítja a zavartalan 
működést. A hitel tervezett mértéke 
25 millió Ft, amelynek elindításáról 
döntöttek a képviselők.
A hulladékok szelektív gyűjtése 
2014. évtől kötelező. A cégveze-
tés abban bízik, hogy az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
megemelt támogatást ad a válo-
gatott és értékesített hulladékok 
mennyisége alapján. Az elmúlt 
időszakban a sárga zsákokban ösz-
szegyűjtött hulladékok mennyisége 
növekedett, viszont gondot okoz a 
válogatás a közhasznú dolgozók 
létszámának változása miatt.

KZ

vas megye 127 társult településén 
újul meg a szelektív hulladékgyűjtés 
rendszere a Nyugat-dunántúli Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás munkájának 
eredményeként. Pályázati források 
bevonásával a program során, kö-
zel 3 milliárd forintot fordítanak az 
elsődlegesen a fenntartható telepü-
lésfejlődést és környezetvédelmet 
célzó program megvalósítására. A 
házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés mellett ingyen komposztáló 

ládák kiosztása, új hulladékudvarok, 
hulladékgyűjtő szigetek létrehozása 
is szerepel a célok között.
Egy személy egyidőben több kom-
posztáló ládát is igényelhet, amit 
díjmentesen bocsát a társulás a 
rendelkezésre. Mindezt a cég hon-
lapján lehet igényelni, a következő 
link alapján: http://westhull.hu/
index.php?lap=132
A korábbi és mostani igényeket 
várhatóan a nyár második felében 
elégítik ki. 

Komposztáló ládák
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Jégpálya
A vasi jégkorongért Alapítvány tag-
jai elkötelezettek annak érdekében, 
hogy a magánvagyonukból pálya 
épüljön Kőszegen. 
A képviselő-testület már 2012 no-
vemberében hozzájárulását adta 
a Balog iskola mögötti területen 
jégkorong pálya létrehozásához. 
Az elektromos áram ellátásához a 
szükséges terv már elkészült. Kiss 
Péter arról tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy ez jelentősen meg-

gyorsította az egészségház építését, 
hiszen annak áramellátása a leendő 
jégkorong pálya tervein alapszik. A 
jeges pálya kialakításához azonban 
még újabb döntés szükséges. A 
majdani működtetés pénzügyi hát-
tere iránt érdeklődtek a képviselők.  
A pénzügyi bizottság a megvalósít-
hatósági tanulmánytervet kívánja 
látni, Básthy Béla alpolgármester az 
alapítvány működéséről kért több 
információt. A képviselők fontosnak 
tartották a két fél közötti szerződés 
megkötését, hiszen az önkormány-
zat által rendelkezésre bocsátott te-

rület 20 évig az alapítvány ingyenes 
használatába kerülne. soós Attila az 
alapítvány nevében elmondta, hogy 
nem félmegoldást akarnak létre-
hozni, különösen azért nem, mert 
a tagok magánvagyonából épülhet 
meg a jeges sportcentrum. jó példa-
ként említette sátoraljaújhelyt, ahol 
a korábbi kisebb pályát most növeli 
meg a működtető önkormányzat. 

Az alapítvány a belépődíjakból 
származó bevételekből is kívánja 
a működés feltételeit biztosítani. A 
képviselők végül arról döntöttek, 
hogy a májusi testületi ülésen meg-
tárgyalják a két fél között kötendő 
szerződés feltételeit. Ha a tervek 
teljesülnek, akkor 2015 telén már 
lehet a pályán korcsolyázni.

KZ

Zárszámadás
április 29-én a képviselők a 2013. 
évi költségvetés zárszámadását 
tárgyalták. sok év óta most először 
zárta pozitív eredménnyel az éves 
költségvetését az önkormányzat, 
mert intézményeivel közösen 2013. 
évi korrigált maradványa: 394,663 
millió forint volt. Gazdálkodás 
szempontjából jól teljesítettek a vá-
ros intézményei. A Chernel Kálmán 
városi Könyvtár 1,653 millió Ft, a 
jurisics-vár Művelődési Központ és 
várszínház 3,359 millió Ft, a Kő-
szegi városi Múzeum 3,462 millió Ft 
pénzmaradvánnyal zárta az elmúlt 
évet. Ezek idei felhasználásáról ké-

sőbb dönt a testület. Összességében 
az önkormányzat vagyona 7,794 
milliárd Ft-ról 8,427 milliárd Ft-ra 
emelkedett, a  növekedés mértéke 
633,183 millió Ft. 
A könyvvizsgálói jelentés szerint az 
önkormányzat vagyoni, pénzügyi 
helyzetét kedvezően befolyásolta a 
2012. év végén a kormány által jut-
tatott 350 millió Ft rendkívüli támo-
gatás, valamint a 2013. évi adósság-
konszolidáció keretében 550,2 millió 
Ft összegű – önkormányzat által ko-
rábban felvett – hitel kormány által 
történt átvállalása. Az eredményhez 
hozzájárult az év végén ismételten 
megkapott állami támogatás, mely-
nek összege 330 millió Ft volt. 

KZ
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Tűzifára van szüksége? 
Bizalmatlan a fa minőségét és 

mennyiségét illetően?
Nem bízik a kereskedőben?

Akkor ajánlatom Önnek szól!
– Száraz kályhakész vagy méter hasított akác, tölgy, 

bükk, gyertyán tűzifa származási igazolással,
– helyszíni mennyiségi felmérés, – gyors kiszállítás.
Tűzifa árak:
– kályhakész: 13.990 Ft/ömlesztett m3

– méter hasított: 14.990 Ft/rakott m3

Rendeljen most! 06 30/912-9775 (Szombathely)
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vaihingeni alkotók képkiállítása. Talán az iskolai 
kapcsolatok terén lehetne erősítenünk. E téren 
akadályozó tényező, hogy az iskolai cserénél a 
mi tanulóink is a nyelvtanulást részesítik előny-
ben. Idegen nyelvként földrajzi elhelyezkedé-
sünknél fogva is az angol, a francia, az olasz 
élvez nálunk elsőbbséget, a magyart hobbiból 
tanulják, pont a családi kapcsolatok révén. A kő-
szegi gyerekeknek mindenképpen segít a német 
nyelvtanulásban.
– A gazdasági válság érinti-e Önöknél e kap-
csolat ápolását, az együttműködést?

– Őszintén szólva, nem. Persze a 2009-es, 10-
es években nekünk is voltak nehézségeink, de 
a kapcsolatunkra nem hatottak ki. ugyanolyan 
módon és inztenzítással tudtuk folytatni, mint 
korábban tettük. Azt is tudom, mert érzékeltük, 
hogy Önöknél Magyarországon, így Kőszegen 
bizony a gazdasági válság komoly gondokat 
okoz(ott). Egy pillanat alatt felmértük a helyze-
tet és reagáltunk rá, segítséget nyújtottunk.  
– A két város együttműködésében milyen fej-
lődési lehetőségeket lát?
– Mint említettem, az alulról jövő kezdeménye-
zéseknek van értelme, ne a polgármesteri hivatal 
és a polgármester mondja meg, hogy mit látna 
szívesen, annak örülünk, ha egy értelmes ötlet 
mögé állhatunk, és azt támogathatjuk, mint 
a mostani képzőművész kapcsolat esetében. 
Majdnem 20 éve megalakult az Ifjúsági Tanács, 
amelynek 13–17 évesek a tagjai, és az oktatás, 
a szociális és a környezetvédelmi területtel fog-
lalkoznak, elmondják gondolataikat és tesznek 
azok megvalósításáért. Nő a felelősségérzetük 
lakóhelyük iránt, mert beleszólhatnak annak 
életébe, korosztályuk érdekeit, kéréseit képvi-
selve. Tavaly ők is jártak Kőszegen. Elhatározták, 

KávÉszÜ
N

ET

Kávészünet Gerd Maisch főpolgármesterrel
 Vaihingeni szőlővesszőt ültetett a kőszegi várfal tövébe a 25. évforduló alkalmából

Főpolgármesterré választása, 2006 óta, 
minden évben ellátogat Kőszegre. Most is 
nagy örömmel jött a vaihingeni delegáció 
élén megünnepelni a 25 éves testvérvárosi 
kapcsolatot. A jeles évfordulót megpecséte-
lendő, hozott magával hazai szőlővesszőt, 
mely a horvát és osztrák tetsvérvárosok 
által korábban ültetettek mellé került a vár-
fal tövébe. Tíz éve volt egyszer Budapesten, 
előtte nem járt Magyarországon. Történel-
münket – különösen a 19. és a 20. századi 
eseményeket – jól ismeri. No és természe-
tesen a rendszerváltozás utánit. Nem is be-
szélve Kőszeg históriájáról. A sűrű ünnepi 
program során a Kőszeg és Vidéke olvasói-
nak is jutott idejéből és örömmel válaszolt 
kérdéseinkre. Megtudtuk, hogy főpolgár-
mesterré történt választása előtt egy kisebb 
település, Tamm polgármestere volt 12 évig. 
Hosszú ideje a közigazgatásban dolgozik.  A 
mi államigazgatási főiskolánkhoz hasonló 
végzettsége mellett közgazdasági diplomá-
val is rendelkezik. Őszinte kíváncsiság jel-
lemzi minden megnyilatkozását, kritikusan, 
de bátorítóan mond mindenről véleményt.
– Mi a két város kapcsolatának a fő jellemző-
je az Ön megítélésében?
– számunkra nagyon fontos ez a kapcsolat. Cé-
lunk az, hogy a lakosság különböző rétegei ré-
szesei legyenek ennek a partnerségnek. Ne csak 
a polgármesteri hivataljaink, hanem a különböző 
csoportok, civilszervezetek tagjai is. Én azt gondo-
lom, hogy ennek megfeleltünk, nemcsak az utób-
bi 8 évben, de a 25 éve fennálló kapcsolatunk 
során mindig. A különböző civil csoportokban az 
emberek között örök barátságok szövődtek és ez 
a nagy nyeresége ennek a negyedszázadnak. 
– Egyes számítások szerint oda-vissza 
Vaihingenből és Kőszegről több mint kétezren 
látogattak el egymáshoz a huszonöt év során.
– Ezen még nem gondolkoztam, de biztos így 
van. Hiszen évente 2–2 alkalommal látogatunk 
el egymáshoz. Legtöbbször nagy busszal, 50 fő-
vel. A fúvószenekar, a táncegyüttes, a különböző 
művészeti csoportok, a tűzoltók, a rendőrök, a 
sportegyesületek, nem beszélve a borászainkról. 
Amikor mi fogadjuk a strassenfestre a kősze-
gieket, majd mi jövünk a szüreti felvonulásra, 
aztán a szőlő jövésnek Könyve ünnepére, ismét 
Önök a Maientagra, az legalább 100–100 főt 
jelent évente, ami a 25 év alatt kiadja ezt a szép 
számot. van olyan vaihingeni polgár, aki a 25 év 
során mindig eljött Kőszegre.
– Folyton bővül a kapcsolatban résztvevők köre. 
– Nemrég jött létre a képzőművész társaságok 
között egy gyümölcsöző kapcsolat. Ennek ered-
ménye az Írottkő szálló halljában a mostani 

hogy az idén is jönnének a szüreti felvonulásra. 
Így már ők is a testvérvárosi kapcsolat támoga-
tói és lehetséges folytatói, akik majd nyilván sa-
ját elképzelésüket is bedolgozva folytatják, ami 
25 éve kezdődött. Természetesen a polgármester 
az, aki a kapcsolatot a másik várossal, a saját 
képviselő-testületével, a hivatalával megszemé-
lyesíti, de nem ez az egyedüli és kizárólagos. A 
csoportok tagjai töltik meg élettel. 
– Önöknek is van a szőlőhajtások bejegyzé-
sére szolgáló könyve. Milyen ünnep kapcso-
lódik hozzá?
– Nálunk a kőszegihez hasonló rendezvény, ün-
nep nincs. A szőlő virágzása nem kötődik meg-
határozott dátumhoz. Az időjárás és a szőlősgaz-
dák határozzák meg ennek idejét. Nálunk szőlő 
jövésnek Könyve ünnepe nincs. Érkezésem esté-
jén a fogadáson is hangsúlyoztam, ez egyedülálló 
a világban, melyre Kőszeg méltán lehet büszke. 
Örülök, hogy vaihingen an der Enz polgárai és jó-
magam is megismerhettem, és évről évre része-
sei lehetünk ennek a csodálatos hagyománynak. 
– Közelednek az Önök rendezvényei. Mit tud-
hatunk róluk?
– június 8-án tartjuk a Maientagot, mely min-
dig Pünkösd hétfőhöz kapcsolódik. Kőszegről 
most egy kisebb delegációt várunk, aztán a 
strassenfestre szeptemberben már a nagy busz-
nyi  küldöttséget. Mi akkor ünnepeljük a 25 éves 
évfordulót, nagy utcai  rendezvényeink lesznek, 
hatalmas sátrakkal. Természetesen a megszokott 
standok a borászokat, a szinpadi lehetőségek a 
fellépőket várják, a szórakozás számos más for-
máját élhetik meg, akik velünk ünnepelnek.

Kiss János



 XXv I I . ÉvFOLYAM, 5 . s záM   2014 . Má jus  13 .  KŐszEG  És  v IDÉKE  

7

Ü
N

N
EP

A csoportokon keresztül…
– Összeköt bennünket a falak mellé 
ültetett szőlő, erősíti a baráti kap-
csolatokat. Elhoztuk a mi speciali-
tásunkat, a Lembergert /kékfran-
kost, amely a borászatunk jelentős 
hagyományait képviseli – mondta 
Gerd Maisch vaihingen an der Enz 
főpolgármestere, mielőtt a Baráti 
szőlők dűlőjében, a várfal mellett 
elültette Huber László polgármes-
ter segítségével az oltványt, a négy 
baráti város szőlőtőkéje mellé.
április 24-én – a koszorúzásokat 
követően – így kezdődött a szőlő 
jövésnek Könyve ünnepségsoro-
zat, amelynek fontos része volt 
vaihingen an der Enz és Mödling 
városokkal 25 évvel ezelőtt alá-
írt testvérvárosi szerződés. Az 
oltványültetést követően Kőszeg 
polgármestere fogadást tartott az 
Európa Házban (fotó) a vendégek 
és a kőszegi meghívottak, közel 80 
fő tiszteletére.
Tíz óra előtt indult a Borok Házától 
az ünnepi menet a jurisics térre. 
Az élen a lovasok haladtak, majd 
a kőszegi fúvósok, őket követték 
a német spielmannszug-Rosswag 
zenészei, majd a borászok, borlo-
vagok, borhölgyek, vitték a frissen 
vágott szőlőhajtásokat a történelmi 
könyv közelében.
Előre haladva a járdákról egyre 
többen figyelték az ünnepélyes 
menetet, miközben a Hajnalcsil-
lag táncosai énekeltek. A Fő téren 
rövid koncertet adott a két fúvós-
zenekar. Miután a díszlövés robaja 
betöltötte a jurisics teret, Huber 
László polgármester beszélt a város 
szőlőművelésének múltjáról, a sző-
lő jövésnek Könyvébe – 1740 óta 
– tett bejegyzésekről. Láng józsef 
a szőlőtermelők szövetkezetének 
elnöke mutatta be a szőlőhajtá-
sokat, amelyeken már látszottak 
a fürtkezdemények. A természet 

ilyen korai indulására az elmúlt 
években nem volt példa. Az óborral 
– a jelenlévőkkel közösen – történt 
koccintás viszont hagyomány. Most 
már hagyomány az is, hogy Gerd 
Maisch elhozta a német szőlőhajtá-
sokat, és köszönetét fejezte ki azért, 
hogy csatlakozhattak az egyedi kő-
szegi eseményhez, a szőlőhajtások 
bejegyzéséhez a szőlő jövésnek 
Könyvébe. Mindezt Németh já-
nos festőművész-tanár végezte el, 
kezdte el a jurisics-vár lovagtermé-
ben. Az eredetivel méretben meg-
egyezően végzi a berajzolást, a szí-
nezést. Közben kivetítőn peregtek a 
régi rajzok, azok is, amit a háború, 
és az elmúlt rendszer időszakában 
rögzítettek.
április 24-én délután tavaszkö-
szöntő volt a jurisics-várban a 
spielmannszug-Rosswag német 
fúvószenekar és a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes közreműködé-
sével. A változatos műsor nagyon 
gyér érdeklődés mellett zajlott. Ez a 
nap egy munkanap délutánja volt.
Este nyitották meg az Írottkő Ho-
telben a vaihingeni festőművészek 
kiállítását a Csók István Művészkör 
szervezésében. Huber László pol-
gármester beszélt a két csoport, 
jó irányba haladó kapcsolatáról, 
amely viszi tovább a baráti szálakat. 
Gerd Maisch főpolgármester meg-
erősítette, hogy a városok közötti 
barátság a csoportokon keresztül 
él tovább. Palcsó julianna felidézte 
a német művésztársakkal való első 
találkozást. „A távolság és a nyelv 
különbözősége nem lehet akadálya 
a folytatásnak” – fogalmazta meg a 
gondolatait. Az alkotásokról szólva 
kifejtette, hogy azokban jelen van 
a „találkozás”, és annak művészi 
kifejezése. 
Másnap, április 25-én a lovag-
teremben elemezték a városok 

egykori és mai ve-
zetői Mödling és 
vaihingen an der 
Enz-vel 25 évvel 
ezelőtt megkötött 
testvérvárosi szer-
ződését.
„Felnőttünk, kap-
csolatunk kitelje-
sedett, megérett. 
…Egy osztrák, egy 

német és egy magyar város sorsa 
összefonódott, szilárd alapokon 
áll” – mondta Huber László polgár-
mester, majd így folytatta: „Párat-
lan jelenség volt az 1980-as évek 
megosztott Európájában, hogy 
megszületett egy ausztriai, egy né-
metországi és egy magyarországi 
város máig tartó barátsága.”
A mödlingi kapcsolat kezdeménye-
zője Harald Lovatschek a kezde-
tekről (1985) beszélt. Preininger 
Ferenc az első érkezésnél a vasfüg-
göny átkelőjénél várta szigeti Mik-
lóssal a vendégeket. „Kőszeg lenyű-
göző hatással volt ránk” – mondta 
Lovatschek. visszaemlékezett a 
vasfüggöny lebontásánál szerzett 
élményeire. Kiemelte, hogy az isko-
lák (Bersek) felvették a kapcsolatot 
egymással, és hasznos, közös ren-
dezvényeken ismerkedtek a diákok.
Wilfried Nestle elhozta vaihingenből 
Heinz Kälberer egykori főpolgár-
mester, a testvérvárosi szerződés 
aláírójának üdvözletét, aki a re-
habilitációja miatt nem utazhatott 
Kőszegre. Arról beszélt, hogy az 
első találkozás (1985) „feszültsé-
gét” azzal oldotta fel Preininger Fe-
renc, hogy a megbeszélést egy bo-
rozóban folytatták. „Nyílt, őszinte 
emberekkel találkoztunk akkor is” 
–  majd kifejtette, hogy a szőlészet, 
Kőszeg egyedi értékű könyve is a 
kapcsolatok elindítását segítette. 
Mostanra már kialakult az „otthon 
vagyunk” érzése. Preininger Ferenc, 
a két testvérvárosi szerződés alá-
írója elmondta: „azóta több történt, 
mint azt kezdetekkor gondolhattuk 
volna”. Gerd Maisch visszaem-
lékezett 2006. szeptember 1-re, 
főpolgármesteri megbízása első 
napjára, amikor este megérkeztek 
a kőszegiek. A városok között fon-
tos összekötő pontként említette a 
személyes kapcsolatokat és a borá-

szatot. Wächter Gyuláné részletesen 
beszélt a német és a magyar nyug-
díjas csoportok közötti kapcsolatról. 
Közel harminc év eseményeit idéz-
te vissza Bakos György a fúvósok 
és a Natúrpark képviseletében. Ki-
emelve azokat a német családokat, 
akik rendszeresen fogadták a ma-
gyar vendégeket:  Margaret és uli 
siemecek, Helmuth  siewert, Maria 
és Peter Wietsch, Irene Gastgebe 
és családja, Paul és sieglinde 
Künhle családja, Ruth és Gerhard 
Kinzinger,  Fleischle kertész család.
„Kőszeg Európai Kapcsolatokért 
Kitüntető Oklevelet” érdemelt ki: 
Preininger Ferenc, Gerd Maisch 
főpolgármester, Hans Rentschler 
főhivatalvezető (vaihingen) és a 
Kőszegfalvi Nemzetiségi Asszony-
kórus. Ezen kívül városkulcsot 
kapott ajándékba Gerd Maisch és 
Robert Mayer Mödling tanácsnoka.
Lapzárta előtt kértünk Huber Lász-
ló polgármestertől összefoglaló ér-
tékelést.
– Minden vendég elégetten tért 
vissza városába. Köszönjük nekik 
azt, hogy érkezésükkel megtisztel-
ték Kőszeg városát. Különösen azt, 
hogy vaihingenből 63 fő érkezett. A 
korábbi szokásaiknak megfelelően 
gálánsan vállalták az itt tartózko-
dásuk költségeit. szerveztünk a 
vendégeknek kiegészítő programo-
kat is, sajnos a péntek délutánit el-
mosta az eső. Így baráti találkozók, 
borászatok megtekintésével töltöt-
ték el a vendégek a szabadidőt. A 
jurisics-vár bizonyította, hogy al-
kalmas lett vendégek – étkezéssel 
egybekötött – elegáns fogadására. 
sokan dolgoztak az ünnep megva-
lósításért. Köszönet érte minden-
kinek, talán kiemelném a borhöl-
gyeket, akik mindig ott voltak a 
háttérben, és kitartóan segítettek.

Kámán Z

egykori és mai ve-
zetői Mödling és 
vaihingen an der 
Enz-vel 25 évvel 
ezelőtt megkötött 
testvérvárosi szer-
ződését.
„Felnőttünk, kap-
csolatunk kitelje-
sedett, megérett. 
…Egy osztrák, egy 
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Kontaktlencse viselés kompro-
misszumok nélkül. Akár adhatnám 
e havi cikkemnek ezt a címet is. A 
jó idő beköszöntével egyre több-
ször merül fel kedves vásárlóink-
ban a kontaktlencse viselésének 
lehetősége. A kontaktlencsék a 
szemüvegek tökéletes kiegészítői. 
Kényelmes őket viselni, egyszerű-
en kezelhetőek és viselők milliói-
nak változtatták meg gyökeresen 
az életét, hiszen szabadságot és 
magabiztosságot nyújtanak. A mai 
kontaktlencse gyártó technológiák-
nak és magas szintű fejlesztéseknek 
köszönhetően, minden igényt kielé-

gítően választhatunk a napi, havi, 
cilinderes és multifokális vagy akár 
a magas dioptria tartományokban 
illeszthető, speciális kontaktlencsék 
közül. Ehhez nyújt segítséget széles 
palettájú kínálatával, prémium ka-
tegóriás termékeivel, a világ egyik 
vezető kontaktlencse gyártó cége, 
a Coopervision. Egynapos szilikon 
hidrogél alapanyagú, puha, köny-
nyen kezelhető, lélegző lencséje 
olyan kényelmes, hogy az ember 
meg is feledkezik róla és csak a 
komfortos viselés élménye marad. 
Többéves kutatás eredményeként 
alakult ki, az egyedülálló anyag-
összetétele, amely a szem számára 
szükséges oxigén áteresztést nyújt-
ja. Ezen felül magas víztartalma és 
kitűnő uv-védelme biztosítja az 
egészségesebb és fehér szemeket. 
Folytatjuk…

Kőhalmi-Szalay Mónika

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

30 évesek
április 22-én ünnepelte a Posz-
tó Nyugdíjas Klub fennállásának 
harmincadik évfordulóját. A Csikar 
Csárda nagytermét az egykori tex-
tilesek töltötték meg, akik vissza-
idézték a múltat, nemcsak a klub 
indulását, hanem a munkás hét-
köznapokat is. Huber László polgár-
mester köszöntötte a jelenlévőket, 
beszélt a város életéről, kiemelve 
szólt a jelenlévők tiszteletéről.
A klub mindennapjait idézte fel 

Dercsár Ottó az egykori Posztó és 
Nemezgyár igazgatója, aki nyugdí-
jazása után, 1990-től húsz évig volt 
a klub elnöke. vele beszélgettünk az 
ünnepet követően, egyik délután a 
megsárgult papírok mellett. A doku-
mentációja pontos, a jelenléti ívek 
mindent rögzítettek. Éves program-
jaik a korábbi jó közösségi életet to-
vább erősítették. A tagság tagdíjat, 
és a programok költségeit is fizette. 
Ebben az évben az önkormányzattól 
ötvenezer forint támogatást kaptak. 
Egykori igazgatóként visszaemlé-
kezik arra, amikor a nyugdíjasok a 

Passió
Hatodik alkalommal került sor 
Nemescsó–Meszlen–Acsád–Kőszeg-
doroszlói Társult Evangélikus Egyház-
község ifjúságának – jézus Krisztus 
szenvedéstörténetét megjelenítő – 
passiójátékára.  Ennek keretében 24 
fiatal Győr-Moson-sopron megyébe 
látogatott. április 12-én volt az első 
előadás, majd virágvasárnaptól, a 
nagyhét időszakában kilenc telepü-
lésen volt előadásuk, nagypénteken 

pedig a nemescsói templomban. Az 
előadások során a fiatalok különböző 
helyzetű gyülekezetekkel és lelkésze-
ikkel ismerkedhettek meg. A vissza-
jelzések alapján nem csak átadták 
a nagyhét üzenetét az embereknek, 
de sokaknak segítettek ráhango-
lódni húsvét ünnepére. Akik látták 
és hallották ezt a passiójátékot, 
azok is gazdagodtak. Köszönet illeti 
Kalincsák Balázsné varga Katalin és 
Kalincsák Balázs lelkészházaspárt az 
áldozatos munkájukért.

Közlemény
Kőszeg város Önkormányzata az Eu-
rópai unió és a Magyar állam által 
100 %-ban támogatott áROP.1.A.5-
2013-2013-0037 c. projekt kereté-
ben a Controll zrt. bevonásával 2014 
januárjában a kőszegi lakosság köré-
ben felmérést végzett a közszolgálta-

Natúrparkok
A magyar tájdíjról és az európai táj 
egyezményről tartanak információs 
napot május 24-én, szombaton a 
Bechtold István Látogatóközpont-
ban. A „Táji örökségünk megőrzé-
séért” című kiállítást dr. Kiss Gábor 
a vidékfejlesztési Minisztérium táj-
védelemért felelős osztályvezetője 
nyitja meg fél tízkor, majd Básthy 
Béla a Magyar Natúrpark szövetség 
elnöke bemutatja a magyar natúr-
parkok közös kiadványát. A tíz óra-
kor kezdődő szakmai előadások után 
dr. Németh Csaba az Őrségi Nemzeti 
Park osztályvezetője a Chernel-kert 
Madárvédelmi Mintatelepén kalau-
zolja végig az érdeklődőket.

Posztógyár buszával a vatikánba, 
illetve vaihingen an der Enzbe is 
eljutottak. Az Óház-kilátó felépítése 
érdekében is dolgoztak. Most is min-
den hónapban tartanak összejöve-
telt, ahol közel húsz éve megjelenik 
a Burgenlandi Nyugdíjas szövetség 
vezetője, Franc Graf. vele Dercsár 
Ottó először szombathelyen talál-
kozott, a német nyelv tudása tartós 
barátságot indukált a két klubvezető 
között. A szombathelyiekkel közösen 
évente egy busznyi nyugdíjas utazik 
a mörbischi színházba. Ezen a na-
pon délelőtt eljönnek az osztrákok 
Kőszegre egy baráti találkozóra. A 
klubvezetést négy éve Kiss Lászlóné 
látja el, az első években Németh jó-
zsef tett sokat a nyugdíjasokért. 

Kámán Z

tásokkal kapcsolatos elégedettségről 
és a felmerülő igényekről. A kérdőívek 
egyénileg, a város honlapján keresz-
tül, valamint kérdezőbiztosok általi 
interjúk során kerültek kitöltésre. Az 
összesen 579 kérdőív feldolgozását 
követően elkészült tanulmány letölt-
hető a www.koszeg.hu honlapról Kő-
szegi Projektek menüpont alatt!
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Lukácsháza
Ütemterv szerint halad az óvoda 
építése. várhatóan június közepére 
tető alá kerül az új épületrész, és 
átadják a régi épületben kialakí-
tandó 300 adagos konyhát.
A közbeszerzési eljárást követő-
en a nyertes TEMPÓ-ÉP Kft. meg-
kezdte az új sportöltöző kivitelezési 
munkáit, amely EMvA pályázatból 
és önkormányzati forrásból való-
sulhat meg. A régi épületrész fel-
újítására a sportegyesület TAO-s 
pályázatot nyújtott be a Magyar 
Labdarúgó szövetséghez.
Megkezdődött a korábban zúza-
lékkal borított Kisposta utca – két 
rétegben történő – aszfaltozása. A 
posta épülete mellett négy parko-
lóhely épül. A kivitelező Németh 
Útépítő Kft. várhatóan májusban 
befejezi az útépítést. A költségeket 
a kormány által nyújtott kompen-
zációs támogatás biztosítja.
Április 26-án a helyiek ismét 
szemétszedési akciót hirdettek. A 
célpont a szőlőhegyre vezető út és 
a Gyöngyös-patak holtágban lévő 
régi illegális szemétlerakó volt. Ez 

utóbbi helyszínről háromórai mun-
kával egy tonnát meghaladó sze-
metet gyűjtöttek össze. 
Április 27-én a Nemzedékek  
Parkjában elültették a 2013-ban 
született lukácsházi gyerekek tisz-
teletére a tavalyi év fáját, a házi 
berkenyét. A szülők és nagyszü-
lők jelenlétében 13 tavaly született 
gyermeket köszönthetett virág já-
nos polgármester.
Április 30-án a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete szervezésé-
ben helyi fiatalok közreműködésé-
vel a Közösségi Ház udvarán felállí-
tották a település májusfáját.
Május 6-án a Közösségi Házban 
a mesebérlet keretében a varnyú 
Country adott nagysikerű koncertet.
Május 17-én 14 és 18 óra kö-
zött tartják a Borbarát Hölgyek 
Egyesülete szervezésében a helyi 
borosgazdák közreműködésével az 
IvÓ-napi hegybejárást. A 21 nyitott 
pince között 8 kemencés helyszín 
várja a borkedvelőket a csömötei 
szőlőhegyen. Kőszegről 13 és 14 
órakor ingyenes kisbusz indul a 
Liszt Ferenc utcából a lakótelepi 
buszmegálló és a vasútállomás 
érintésével Lukácsházára. visszafelé 

19 és 20 órakor közlekedik busz. A 
szőlőhegyi kilátónál helyi termékek 
vására lesz, majd 18 órától közös 
éneklésre várják a borbarátokat. 
Május 12-től a Közösségi Házban 
kiállítás nyílik a gyöngyösfalui Dr. 
Tolnay sándor általános Iskola volt 
tanítványainak tűzzománc alkotá-

Pusztacsó: június 20 – 21-én ren-
dezik meg harmadik alkalommal a 
Malacfesztivált. Központi szerepet 
kap idén a közösség összetartó ere-
jének növelése változatos progra-
mok megvalósítása mellett. június 
20-án (pénteken) szalonnasütéssel 
kezdődik a rendezvény, amit ki-
egészít az éjszakába nyúló Albat-

Malacfesztivál

saiból, amely nyitvatartási időben 
látogatható. 
Május 31-én a Nyugdíjas Klub a 
Közösségi Házban tartja a májusfa 
kitáncoló rendezvényét, amelynek 
keretében bemutatásra kerül a 
Baranyi Ferenc: Lónak vélt meny-
asszony című vásári komédiája is. 

rosz-bál. Másnap délelőtt nyársra 
kerülnek a malacok. Azok a ma-
lacok, amelyekből nem lesz finom 
sült hús, szépségversenyen vesznek 
részt. A szépségük fokozására, az 
öltöztetés ötletelésének előkészítése 
megkezdődött. Délután a gyerekek 
kerülnek a központba, amikor az 
Alma Együttes lép a színpadra. Több 
program mellett az este a Fáraó-
bállal zárul. Az rendezvényre érkezik 
sztárvendég is.

ZSIBVÁSÁR
MŰSZAKI ZSIBVÁSÁR lesz MÁJUS 31-én

szombaton 8 órától Ausztriában,
ST. MICHAEL településen, GÜSSInGnél:

Ford és BMW alkatrészek, szerszámok, bútorok, gumik, 
lemezfelnik és alufelnik, polcok, íróasztalok, gépek, 

dekorációs eszközök, és még sok minden más.



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

2014. május 15 - május 18.

2014. május 22 - május 25.

www.7forras.hu

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

mini  abc  szuper
abc  szuper

szuper

mini  abc  szuper

mini  abc  szuper

* Viola Sertés Oldalas 
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

Piknik csomag
I.o., 0,5 kg, 738,-Ft/kg

mini  abc  szuper

Big Milk
krémkönnyű jégkrém
70 ml, 1700,-Ft/l
(Unilever Magyarország Kft.)

mini  abc  szuper

Sport szelet
42 g
(Mondelez Hungária Kft.)

****  Fornetti dupla csokis elõkelesztett
(Fornetti Kft.)

****  Fornetti extra sajtos rúd
120 g, 825,-Ft/kg (Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Soproni dobozos sör
6x0,5 l, 4,5%, 333,-Ft/l (Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

*** Új burgonya
I.o., lédig

1199
 Ft/kg

1149
 Ft/kg

369
 Ft/cs

99
 Ft/db

119
 Ft/db

99
 Ft/db

289
 Ft/kg

999
 Ft/cs

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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„Az Őrség, ahogy én látom”
című rajzpályázat kiállításának

megnyitójára,
és díjkiosztó ünnepségére

2014. május 24-én 11 órakor 
a viszáki Faluházba.
A kiállítást megnyitja:

Torjay valter festőművész 
művészettörténész

Közreműködik: 
az Ernuszt Kelemen Gencsapáti

Gyerekotthon lakóközössége
A kiállítás megtekinthető:

2014. június 15-ig.

fejlesztésére és gyártására. Az egyetem belső 
szervezetét ehhez a célhoz alakította ki, mely-
nek fő jellemzői a három alaptevékenységet 
(oktatást, kutatást és innovációs tevékenységet) 
kiszolgáló háromdimenziós szervezet, valamint 
a minőséget és fenntarthatóságot biztosító há-
lózati-mátrixos működés. Mindezek alapján a 
Pannon Egyetem önmagát finanszírozó intéz-
mény, melyben 2/3-ad részt a projektek kép-
viselnek. Kőszeg város és környezete megfelel 
a minőségi fejlesztés elvárásainak, melyben a 
„Kreatív város – fenntartható vidék” program 
kiváló módon illeszkedik a Pannon Egyetem 
szervezeti működéséhez. Külön értéket képvisel 
a jövőben az, hogy határvárosként vonzó körül-
ményeket teremthet a program megvalósításá-
hoz a határ túlsó oldalán is.
A Pannon Egyetem célja, hogy ehhez a fejlesz-
téshez biztosítsa szakmai hátterét valamennyi 
érintett partner hosszú távú érdeke mentén. 
Tekintettel arra, hogy az egyetem nem tömeg-
képzésben, hanem a speciális igények magas 
kielégítésében érdekelt, nem kívánja megzavar-
ni a régióban működő felsőoktatási intézmények 
oktatási tevékenységét. Fontos kritériuma a pro-
jektnek az, hogy már középtávon önmagát fenn-

tartó módon kell működnie nem-
zetközi színvonalat garantálva.
A projekt megvalósulásának fon-
tos feltétele a kormányzat, és ezen 
keresztül a Miniszterelnökség tá-
mogatása, amelyet szűcs Gabri-
ella képviselt a sajtótájékoztatón. 
Megerősítette a Kreatív város pro-
jekt támogatásának szándékát, 
és elmondta, hogy egy-egy épü-
let a felújítást követően mindig 
kap funkciót is, amely érdekében 
megtörtént a beruházás.

Kámán Z.

Kreatív város
A ÷Kreatív város – fenntartható vidék”: új re-
gionális fejlesztési stratégia Kőszeg város 
példáján koncepció megvalósítása érdekében a 
kormány – „nulladik” lépésként – másfél milli-
árd Ft-ot biztosított. Ebből a pénzből Kőszegen 
lévő épületeket újítanak fel azért, hogy azokban 
kaphasson funkciókat a kutatás, az oktatás és 
a kultúra új feladatok elvégzésére.(1.old) Ezzel 
egy hosszú távú fejlesztés kezdődik meg a vá-
rosban, és annak környezetében. 
Május 6-án az Európa Házban megtartott saj-
tótájékoztatón Dr. Miszlivetz Ferenc elmondta, 
hogy a kormány támogatja – az általa és IsEs 
kutatói által kidolgozott – Kreatív város kon-
cepciót, amely szerint: „Ha kis- és középváros-
ok kulturális örökségébe és szellemi életébe be 
tudunk fektetni, akkor a belső értékek alapján 
gazdasági sikerekre is számíthatunk. Az új el-
mélet bemutatja, miként lehet a térségi fejlesz-
téseket dinamizálni. Új utakat kívánunk nyitni, 
amelyben mindazon intézmények partnerek 
lesznek, amelyek érdekeltek a koncepció meg-
valósításában, és ahhoz érdemben hozzá tudnak 
járulni” 
A fejlesztés több szakaszban valósulhat 
meg, az aktuális lépés mindig igazodik a 
pályázati feltételekhez. Biztosan átnyúlik 
az Eu 2014–2020 költségvetési idősza-
kán túlra. Az első másfél milliárdból a bel-
város történelmi értékű, rossz állapotban 
lévő épületei újulnak meg úgy, hogy azok 
alkalmasak legyenek az új alapfunkciókat 
ellátni. Ettől még nem várható el egy-egy 
épület komplex felújításának befejezése. A 
bencés rend székháza (jurisics tér) teljes 
műszaki felújítása becslések szerint  a mos-
tani (több mint fél milliárd Ft) kétszeresét 

igényelheti. A Pannonhalmi Főapátság – Kőszeg 
és a Pannon Egyetem mellett – a legfontosabb 
partner. 
A Chernel utcában lévő omladozó Festetics-pa-
lota néhány lakásában még laknak. Ha sikerül 
számukra méltó életfeltételeket biztosítani, ak-
kor itt létesülhetnek a tudományos kutatásra 
alkalmas műhelyek, professzori lakások.
A „nulladik” fázist követően kerül sor a többi 
épület felújítására. Ezek között szerepel a kő-
szegi evangélikusok tornya, a zsinagóga és a 
várkörön található volt Balog iskola.
Az első ütemben a Kőszeg belvárosába terve-
zett funkciók valósulnak meg, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a vidékfejlesztési koncepcióhoz. A 
Kreatív város része a Gyöngyös-patak túlolda-
lán lévő épületek – Máv-árvaház, és a projekt 
egy későbbi fázisában a Dr. Nagy László EGYMI 
– új funkciókkal történő megtöltése. 
A Pannon Egyetem rektora, Dr. Friedler Ferenc 
beszélt az épületek fejlesztési koncepciójáról. 
stratégiai cél, hogy szervezetével, műszaki tu-
dományos hátterével és innovációs potenciál-
jával a gazdaság igényeinek megfelelően szol-
gálja a vidékfejlesztést, különös tekintettel a 
magas hozzáadott értéket képviselő termékek 

tartó módon kell működnie nem-
zetközi színvonalat garantálva.
A projekt megvalósulásának fon-
tos feltétele a kormányzat, és ezen 

ella képviselt a sajtótájékoztatón. 

jekt támogatásának szándékát, 
és elmondta, hogy egy-egy épü-
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Már megvásárolták a Kastélykert 
lakóparkban lévő lakások negyven 
százalékát. Az építkezést elkezdő, 
a ház falait megépítő Pilis Invest 
története büntetőperrel fejeződött 
be. A felszámolást követően került 

a terület a Fodor Invest & Trade Kft. 
tulajdonába, amelynek ügyvezetője 
Kerekes Péter (Tel: 70/681-1168). 
Az egykori szOT-üdülő területén 
122 lakást épít az új tulajdonos. 
Az ügyvezetőtől megtudtuk, hogy 
a nyílászárók beépítése folyamatos. 
A négy- és hatlakásos lakótöm-
bök egyben is megvásárolhatóak, 

ugyanakkor jelentős az érdeklődés 
a lakások egyedi értékesítése iránt. 
Az eladott lakások vevői helyiek, 
illetve érkeztek a szomszédos tele-
pülésekről, de szegedről is. A ko-
rábbi várakozások nem teljesültek, 
osztrák és orosz vevők nem jelent-
keztek. Az értékesítés vezetője elé-
gedett az eddigi eladásokkal.

40%-a eladva

Akikre …
április 30-án ballagott a jurisich 
Miklós Gimnázium 95 diákja. velük 
együtt köszönt el az iskolától osz-
tályfőnökökként, negyven év után, 
dr. Mátrainé Tálos Ilona. Búcsúzott 
a diákoktól Gadányi sarolta tanárnő 
is,  mindketten nyugdíjba vonulnak. 
A gimnáziumból 69 diák vállalta az 
emelt szintű érettségi vizsgát.
Horváthné Kutasi Mária igazgatónő 
elmondta, hogy a diákok a munká-
jukkal a jövőt építették, általuk is 
„több lett” az iskola. Majd így foly-
tatta: „Büszkék vagyunk Szopori 
Katára (fotó), aki iskolánk újkori 
történetében egyedüliként, első he-

lyezett lett biológiából az Országos 
Középiskolai Tanulmányi versenyen, 
tanára Bancsó Andrea.”
OKTv-n bizonyított angolból Kató-
Földvári Ilka, mozgóképkultúra és 
médiaismeretből Horváth Evelin, 

informatikából Bokor István. ké-
miából Sudár András. Bartalos 
Dávid, az iskola „jó tanuló, jó spor-
tolója” kitűnő bizonyítványt szerzett.
Kitűnő tanulmányi eredményt ért 
el Babócsi Orsolya, Máté Réka, 
Szopori Kata, Vörös Virág. 
sportban nyújtottak kiemelkedőt: 
Nagy Viktória, Schmidt Angé-
la, Gelencsér Evelin, Velekey 
Dorottya, Szabó Bence, Koós 
Viktor, Bodorkós Barnabás, 
Giczi Zoltán, Molnár Gergely, 
veszprémi Máté.  Országos ver-
senyt megnyerve Lasancz Eszter 
Londonban képviselte hazánkat 
angol nyelvű retorikában, jól tel-
jesített magyar nyelvi versenyeken 
is, modern dal kategóriában rendre 

kiemelt arany minősítést ért el a 
művészeti szemléken. Dalos Fló-
ra fotó- és rajzkészségével alkotott 
kiemelkedőt. Rába Bálint zene-
tudását csillogtatta meg több al-
kalommal. Tánctudásukkal arattak 
sikert: Bolfán Blanka, Harsányi 
Flóra, Horváth Dóra.  
Az igazgatónő a diákokat búcsúzta-
tó beszédében emlékeztetett arra, 
hogy a 24 órás vetélkedőt négy 
éve folyamatosan megnyeri az is-
kola csapata, amiben markánsan 
részt vállalt Giczi Zoltán.
Majd kifejezte, hogy az iskola ta-
nára kara büszke „az olyan tanít-
ványaira, akik erőfeszítések árán, 
saját képességeiket megnövelve 
haladtak kitűzött céljaik felé”.

április 30-án – osztályfőnöki órával 
kezdve – tartotta ballagási ünne-
pélyét az Evangélikus Mezőgaz-
dasági Kereskedelmi Informatikai 
szakképző Iskola és Kollégium. A 

diáktársak sorfala között a 78 fő 
szakközépiskolás és 19 fő szakisko-
lás járta végig a tantermeket. zenés 
áhítat keretében Kalincsák Balázsné 
varga Katalin iskolalelkész megál-
dotta a végzősöket. Az ünnepélyen 
Rodler Gábor igazgató és Huber 
László polgármester köszöntötte a 
ballagókat. Az igazgató beszédében 
hangsúlyozta, hogy a templom a ke-
resztény közösség vallásos életének 
központja, szimbolikus kapcsolódási 
pont Isten és ember között. Bíztatott, 
hogy a végzős diákok higgyenek 
önmagukban, a munkában, a tenni 
akarásban és Istenben. A ballagók 
nevében Horváth Réka Rebeka kö-
szönt el az iskolától, a tanároktól és a 
diáktársaitól. Az alsóbb évesek közül 
Láng Klaudia mondott kedves gon-
dolatokat. Idézte a Republik együt-
tes egyik dalszövegét: „Elbúcsúzom, 

de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap 
nevet, elbúcsúzom, de itt marad 
belőlem néhány pillanat.” Az érett-
ségizők közül többen továbbra is az 
iskolában folytatják tanulmányaikat 
logisztikai ügyintéző, mezőgazdasági 
technikus, informatikai hálózattele-
pítő és üzemeltető, valamint pincér 
szakon. A szakiskolai bizonyítványt 
szerzett tanulók részére van lehető-
ség az érettségi megszerzésére. Több 
diák felsőfokú intézményben tervezi 
a továbbtanulást.

„Elbúcsúzom”
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Hazaérkezett
Művészi emléktáblát avattunk áp-
rilis 15-én a Patikamúzeum falán. 
Az összegyűlt barátok ismerősök, 
a szakma képviselői dr. szigetváry 
Ferencre (1926 – 1998) emlékez-
tek halálának 16. évfordulóján.

Révész józsef bevezető szavai után 
Básthy Béla szólt a megjelentek-
hez, és megköszönte, hogy gondol-
tak a városra, amelyért annyit tett a 
gyógyszerész-múzeumalapító. 
Dr. zalai Károly a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara titkára a gyógy-
szerészhivatásról is beszélt, ki-
emelte, hogy szigetváry Ferenc, 
a pályát féltő és szerető ember, a 

gyógyszerésztörténelmet hivatásá-
nak tekintette. Dr. Dobson szabolcs 
a Magyar Gyógyszerészettörténeti 
Társaság elnöke hasonlóképpen 
felidézte a gazdag életút legfon-
tosabb állomásait, eredményeit, 
a kedves mondatot, amely utal a 
szakmai indíttatásra is: Küttel De-
zső főgyógyszerésznél, „Apucinál 

illik tudományoskodni”! 
A széles érdeklődési körű szak-
embert nem kellett nagyon 
bíztatni. Grabarics Istvánnal 
gyűjtöttek, restauráltak… 
1980-ban megnyitották a kő-
szegi patikamúzeumot, amelyet 
az egri követett 1987-ben.  A 
kutatómunka végigkísérte éle-
tét: kiállítások, konferenciák… 
kötődnek a nevéhez.
Dr. Bariska István, szigetváry 
Ferencre, mint színes egyé-
niségre emlékezett, akiknek 
az emléktáblájával, mintegy 
meghosszabbodott az Ottlik 
és Liszt szobrával megkezdett 
„panteon”. szigetváry Ferencet, 

amikor nyugdíjazása után elment 
Kőszegről, négy évre rá elszólította  
a mindenható, de most – mondta 
Bariska István – vissza, „hazaérke-
zett”. 
Emléktáblájára ezt (is) vésték: 
gyógyszertörténész, a kőszegi pa-
tikamúzeumok létrehozója, Kőszeg 
városért cím kitüntetettje. 

TáF

A „kőszegiségért”
Húszéves a Kőszegi Európa Ház 
Egyesület. jubileumukat előadás-
sorozattal kívánják hangsúlyo-
sabbá tenni, melynek első meghí-
vottja söptei Imre volt. A sorozat 
terve abból az érzésből fejlődött 
ki, amely azt sugallta, hogy „ami 
Kőszegen kívül hangzik el, például 
a vas Megyei Levéltári Nap előadá-
sain, az alig jut a kőszegiek tudo-
mására” . április utolsó délutánján 
a sgraffitos házban egy 1997-es 
áprilisi előadást ismerhetett meg, 
ezúttal a helyi hallgatóság.

sokan, sokszor beszélünk és hallunk 
a kőszegi szőlészet-borászat múltjá-
ról, de hogy mennyi feltárt és feltá-
ratlan adalék rejtőzik még, azt csak 
sejthetjük. Ezekbe az érdekes ada-
tokba nyújtott bepillantást söptei 
Imre, a kőszegi levéltár vezetője. 
Az előadás gondolatmenete egy 
1694-es bejegyzésre épült, mely 
„az nemes város szőlleiről” szól, 
és amely nagy „kincse az nemes 
városnak”. A számos adat, érdekes 
„szőlőfajta” mellett szó esett egy 
különösen érdekes műveletről, a 
korabeli kőszegi viharágyúzásról is.

A találkozót dr. Bokányi Péter nyi-
totta meg, aki szólt a terveikről 
is. Megtudtuk, hogy legközelebb 
a kőszegi zsidóság elhurcolásáról 
emlékeznek meg. A rendezvények 
nyilvánosak, szeretettel várják az 
érdeklődőket.
Az elnököt a csoport munkájá-
ról kérdeztük: – Alapvető cél, 
hogy az Európa Ház Egyesület 
tevékenysége látható legyen a 
városban, hiszen Kőszegért dol-
gozott az egyesület korábbi veze-
tése is: prof. Pusztai jános, prof. 

Miszlivetz Ferenc, dr. Bariska Ist-
ván. Arra törekedtek, hogy „kita-
lálják, megfogalmazzák a kősze-
giséget”! szerénytelennek tűnhet, 
de mindaz a nagyszerű dolog, ami 
mostanság Kőszegen történik, az 
egyesületnek volt köszönhető, il-
letve az akkori tagságnak. A mai 
vezetőség többi tagjai – ifj. dr. 
Bariska István és dr. Küttel Ist-
ván – pedig kötelességének érzi 
ezt az utat folytatni – mondta az 
április 30-i előadás után dr. Bo-
kányi Péter.

Tóthárpád F.

illik tudományoskodni”! 
A széles érdeklődési körű szak-
embert nem kellett nagyon 
bíztatni. Grabarics Istvánnal 
gyűjtöttek, restauráltak… 
1980-ban megnyitották a kő-
szegi patikamúzeumot, amelyet 
az egri követett 1987-ben.  A 
kutatómunka végigkísérte éle-
tét: kiállítások, konferenciák… 
kötődnek a nevéhez.
Dr. Bariska István, szigetváry 
Ferencre, mint színes egyé-
niségre emlékezett, akiknek 
az emléktáblájával, mintegy 
meghosszabbodott az Ottlik 
és Liszt szobrával megkezdett 
„panteon”. szigetváry Ferencet, 

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

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

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Fűnyírók, fűnyírótraktorok, fűkaszák, kapálógépek, 

sövényvágók, benzinmotoros szivattyúk gyors, szakszerű 
javítása. A javítás mellett üzletünkben megvásá-

rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 
használatos gépek és azok alkatrészei. 

rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 
használatos gépek és azok alkatrészei. 

Fűnyírók, fűnyírótraktorok, fűkaszák, kapálógépek, 
sövényvágók, benzinmotoros szivattyúk gyors, szakszerű

javítása. A javítás mellett üzletünkben megvásá-
rolhatók a kertben, a ház körül, az erdőben 

használatos gépek és azok alkatrészei. 
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A Zora DrávadiósonHerman Ottó
A Herman Ottó-évhez kapcsolód-
va emlékeztünk „az utolsó tudós 
polihisztorra” május 8-án az ár-
pád-házi iskola oldalán elhelyezett 
emléktáblánál. Ezen a helyen állt 
az a ház, amelyben kőszegi tar-
tózkodása alatt élt, és működtette 
fotóműhelyét. 
Az ünnepséget az Örségi Nemzeti 
Park Igazgatósága szervezte, de 
csatlakozott Kőszeg 
város Önkormányza-
ta, és az Írottkő Na-
túrparkért Egyesület 
is. Kóródi Blanka üd-
vözölte a megjelente-
ket, a megemlékezés 
kezdetén Krizmanits  
Anna olvasott fel 
Herman Ottótól, majd 
dr. Markovics Tibor ele-
venítette fel a gazdag 
életutat. A jól ismert 
életrajzi adatok mel-
lett érdekességekkel is 

szolgált. Kitért az ornitológus „har-
cos” politikai megnyilvánulásaira, 
Chernel Kálmánhoz fűződő kapcso-
latára, magyarosító névváltoztatá-
sára és egyéni madár-megfigyelési 
módszereire. Ő az a kőszegi, akit 
„a magyar természetvédelem, ta-
lán első emberének tekintünk, és 
méltó arra, hogy emlékezzünk rá. 
Különösen fontos számunkra, hogy 
életéből néhány évet itt töltött Kő-
szegen.”

Tóthárpád F.

A több évtizedes testvérvárosi 
kapcsolataink mellett civilszer-
vezeteink önmaguk is ápolnak 
külföldi barátságokat. A Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
Orehovica (Drávadiós) meghívá-
sára 2011 májusában járt utol-
jára a horvátországi településen 
kőszegi küldöttség, 
de az együttműkö-
dés 1988–89-ig 
nyúlik vissza. jónás 
zsigmond közvetí-
tésével – rendőrség 
kapcsolatai révén 
– ismerkedett meg 
Petkovits sándor 
Branko Šušeccel, a 
drávadiósi kulturá-
lis élet vezetőjével. 
A találkozás több 
meghívást és vi-
szont meghívást eredményezett. A 
hosszú távú együttműködést segíti, 
hogy a határhoz közel fekvő tele-
pülés lehetővé teszi az „egynapos” 
kiruccanásokat is, hiszen sem az 
utazó csoportokat, sem a vendég-

látókat nem terheli szállásköltség. 
Ezúttal április 26-án a „dióünnep” 
rendezvényein vehettek részt a kő-
szegiek. A fogadást, a felvonulást, a 
kirakodóvásárt követően a kultúr-
csoportok bemutatkozása alkalmá-
val mutatkozott be a tamburazene-
karral színre lépő kőszegi zora. 

A hajnalba nyúló program nem 
csak zenei sikereket kínált. A kő-
szegi csoport egyik énekese, Tóth 
árpádné, ez alkalomra készített 
„diócska” süteménye a nemzetközi 
mezőny harmadik díját kapta.Összefogás Kőszegfalván

A kőszegfalvi óvodások újra meg-
tapasztalhatták a lakosság összefo-
gását, szeretetét.
Már harmadik éve kapja meg az 
óvoda a lomtalanításkor össze-
gyűjtött fémhulladék árát. Néhány 
szülő, főleg apukák, időt és fárad-
ságot nem kímélve járták végig a 
falut. Mindenki nagyon segítőkész, 
együttműködő volt, örömmel segí-
tettek az óvodának.
A szülői Munkaközösség vezetője 
vadász Gáborné 121 000 Ft-ot 
adott át Klobetzné Debrei Hajnal-

kának, az óvoda vezetőjének:
– Ezt a pénzt rugós játék vásárlá-
sára fordítjuk, ezzel is szépítve az 
óvoda udvarát. Minél több játékle-
hetőséget szeretnénk biztosítani a 
gyermekeknek, hiszen nem mind-
egy, milyen környezet veszi őket 
körül nap mint nap. Köszönet illeti 
a kőszegi szent Benedek Gyógy-
szertár dolgozóit is, akik a szülők 
mellett kartonokkal segítik, hogy 
minél több papírt gyűjthessünk, és 
ezúton is köszönetet mondunk a 
szülőknek és Kőszegfalva lakóinak!
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Kiseški vjerniki u Lébény-u pred crikvom Sv. Jakova    

Hrvatsko shodišće u Juri
Nedilju 4-oga maja na Majkin dan su se hrvatski 
vjerniki iz slovačke, Austrije i ugarske krenuli 
na put da u juru nosu svoje hvale i prošnje 
Krvave suze točećj Divici Mariji. Hrvatska 
državna samouprava je ov dan proglasila 
Hrvatskim danom i pozvala hrvatske vjernike iz 
cijele ugarske, da dojdu u juru. Nažalost samo 
jedna hrvatska skupina - Pomurski Hrvati - su 
se prezentirali u svojoj narodnoj nošnji, ča bi 
bilo potpuno onda lipo ako bi se svaka regija 
isto tako pokazala. Kisežani su autobusom 
putovali pod voditeljstvom Šandora Petkovića 
predsjednika Hs u Kisegu. Na autobusu je 
Franjo Farkaš simbolično čestitao svim prisutnim 
majkam. Autobus je pomalo od molitve i vjerskih 
jačak glušio. Na svetačnoj svetoj maši jurski 
biškup Lajoš Papai pozdravio je sve nazočne 
na hrvatskom jeziku. Na ovom vjerskom 
susretu sudjelivali su i veleposlanik Hrvatske 
u ugarskoj, Goran Grlić Radman i predsjednik 
Hrvatske državne samouprave, Mišo Hepp. 
Glavni celebrant je bio varaždinski biškup josip 
Mrzljak. Tamburaški zbor iz Bijeloga sela (A) je 
muzički oblikovao mašu a na orgulja je igrao dr 
Ivan Maasz iz Čunova. ugarskom, gradišćansko-
hrvatskom i hrvatskom državnom himnom se je 
završilo prijepodnevno vjersko slavljenje Divice 

Marije. Po skupnom objedu Kisežani već nisu 
mogli sudjelovati pri svetačnoj večernji, jer se je 
termin objeda jako produžio. zato su krenuli na 
put. Po domon po staroj navadi svenek poišću 
neku znamenitost ovoga kraja. Ovim putem 
su se u Lébény-u divili u romaničkom stilu 
uzidjenoj rk. crikvi, ka je imenovana po apostolu 
sv. jakova. Duševne i društvene uspomene će 

još dugo čuvati svi sudjelivatelji ovoga vjerskoga 
putovanja.
A győri bazilika ÷Vérrel könnyező Szűzanya” 
kegyképéhez indult a kőszegi hívők egy 
csoportja a 42. horvát zarándoklatra május 
4-én. Az Országos Horvát Önkormányzat idén 
ugyancsak ezt a helyet jelölte ki az Orszá-
gos Horvát nap zarándokhelyeként. A közös 
szentmisét és ebédet követően hazafelé a kő-
szegiek megtekintették az országosan ismert 
lébényi templomot is. 

Kiseški vjerniki u Lébény-u pred crikvom Sv. Jakova    

Budapesten
Május 7-én „Asszonyfarsang – svábok a né-
metek között” előadásokkal fűszerezett kiál-
lítást rendeztek Budapesten a Magyarországi 
Németek Házában. A fogadó fél, a vendéglátók 
kiváló lehetőségeket biztosítottak a rendezvény 
megtartásához. Révész józsef munkáját dicséri 
a Kőszegfalva alapításának 300. évfordulójára 
összeállított kiállítás, amelyet Kőszegen már 
láthatott a közönség. 
A mostani rendezvény bemutatkozás volt a fő-
városban élő németek számára. A kiállításnak is 
helyet adó terem megtelt a vendégekkel, vala-
mint a Kőszegről, a Kőszegfalváról érkezőkkel. 
Az önkormányzat nevében Básthy Béla mondta 
a köszöntő szavakat, és beszélt a város és a falu 
300 éve összefonódó életéről, majd a vendég-
látóknak, és az előadóknak ajándékcsomagot 

adott át. Külön megtiszteltetésnek nevezte azt, 
hogy prof. Dr. schöplin György Európa parla-
menti képviselő vállalta a rendezvény megnyi-
tását. A professzor elmondta, hogy sok éve kö-
tődik a nyugati országrészhez, és Kőszegfalván 
olyan hagyományt őrző értékekkel találkozott, 
amire joggal lehet büszke a falu lakossága. 
A település történetét kutató, azt jól ismerő 
söptei Imre az alapítás utáni első évtizedekről 
beszélt, arról, amikor Baden-Württembergből 
megérkeztek az első telepesek. Babai zsófia a 
faluban végzett nyelvészeti kutatásokról szá-
molt be a hallgatóságnak. Majd ezt követően 
a Kőszegfalvi Nemzetiségi Asszonykórus dalai 
szórakoztatták a fővárosban élő nemeteket. Az 
éjszakai hazaindulás előtt a vendégek megkós-
tolhatták a disznóhúsból készült sváb ízeket, 
a bemutatót a Kőszegfalvi Baráti Kör tartotta 
Gyarmati Kálmán elnök szervezésében.

KZ

Kitüntetés
április 25-én a szőlő jövősnek Könyve ünnepség 
keretén belül Huber László polgármester  a „Kő-
szeg Európai Kapcsolatokért Kitüntető Okleve-
let” adott át a Kőszegfalvi Nemzetiségi Asszony-
kórusnak, amelyet  a kórus nevében Kőszegfalvi 
ágnes vett át. Az elismerés indoklása:
1971–72-ben a Kőszegfalvi Óvoda vezetője a 
falu hagyományait ápolva, kutatva hatalmas ér-
tékre bukkant. Megtalálta a sváb nemzetiségű 
faluba 1713 tájékán bevándorolt ősök, és azok 
leszármazottai révén megőrzött bús, fájdalmas, 
vágyakkal, örömökkel, tréfával teli dalokat. A 
zene szeretetétől hajtva Chikán sándorné meg-
alakította a Kőszegfalvi Asszonykórust. Az idő-
sebb, majd a fiatalabb korosztály csatlakozott a 
hagyományőrző tagokhoz. A szép eredmények 
mellett, szinte minden meghívásnak eleget téve, 

eljutottak Kőszeg test-
vérvárosába, vahingen 
an der Enz-be, Buch-
loe-ba, népzenei ta-
lálkozókra. A kórus 
1989-ben nagy szere-
pet játszott Kőszeg és 
vaihingen an der Enz 
testvérvárosi kapcso-
latának létrejöttében.
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Hírözön
Tóth Ferenc deszki kertész felajánlásának kö-
szönhetően, Kőszeg városa ezer darab rózsatő-
vel gazdagodott. Az adomány a Kőszegi Hétfői 
Társaság közvetítésével, és a polgármester úr 
szervezésével került a városba. A kiültetés a 
városüzemeltető Kft. Kertészei által szakszerűen 
megtörtént a város több pontján. Az önzetlen 
kertész ajándékát Huber László polgármester 
köszönte meg.

*
Tavasz: nyílnak a virágok, és annak ellené-
re, hogy nincsenek galériáink, sorra nyílnak a 
képzőművészeti kiállítások is. Preinnger Ferenc 
alkotásait Gondolatok szabadsága címmel a 
várban mutatták be április 17. hetében. Test-
vérvárosi kapcsolatunk 25 évét foglalta össze 
az a fotógyűjtemény, amelyet a lovagteremben 
tekinthetett meg a közönség. 

Az egyéni alkotók mellett több szervezet, egye-
sület és intézmény archívumából állt össze az 
anyag, és május 5-ig volt megtekinthető. Krieg 
Ferenc munkáiból merített a Kőszegi Művészeti 
Egyesület: április 25-től május 11-ig várta láto-
gatóit a Művészetek Háza. A Csók István Művész-
kör és a vaihingeni alkotók közös kiállítása április 
24-én, a Művészkör legújabb rendezvénye május 
4-én nyílt: Gyöngy Kálmán festményeit láthatjuk 
a Hotel Írottkőben egészen május 23-ig. 

*
„Azért, hogy idáig eljutottunk, hogy két kü-
lönböző országban lévő kisváros között ilyen 
szintre fejlődhetett a barátság, az együttmű-
ködés készsége és számtalan gyakorlati meg-
nyilvánulás, sokan és sokat tettek” – olvasható 
az egykori (1989. aug. 15.) előterjesztés-
ben, amelyben a végrehajtó bizottság Heinz 
Kälberer főpolgármester részére a városok 
közötti kapcsolat kialakítása és testvérvárosi 
szintre emelése érdekében kifejtett kimagasló 
tevékenysége elismeréséül „Kőszeg városáért” 
plakett és díszoklevél adományozásáról szól. 
(A 25. évforduló kapcsán született interjút a 6. 
oldalon olvashatják.)

*
Pató Bálint további sikereket arat. Az Olivér 
margitszigeti bemutatója után újabb főszerepet 

kapott. A kőszegi gyökerekkel rendelkező gyer-
mekszínész – Balatonalmádiban a Györgyi Dé-
nes általános Iskola 6/b osztályos tanulója –, a 
Légy jó mindhalálig című musical Nyilas Misijét 
alakítja veszprémben. 

Bálint szerepelt a Rudolf Péter által rendezett 
„Kossuthkifli” című filmben is. Balatonfüred Ön-
kormányzata elsőként őt jutalmazta a kultúra 
területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, 
de több más elismeréssel is rendelkezik. Az ifjú 
művész így nyilatkozott: „… számomra az a fel-
adat, hogy szeretet adjak a nézőknek…, jó ér-
zéssel tölt el.” Májusban, Nyilas Misi szerepében, 
Bálint ismét színre lép.

*
Helyreigazítás: Előző lapszámunkban adtunk 
hírt arról, hogy Kuntner Ferenc nagy értékű tár-
gyakkal lepte meg a városi könyvtárat. A hír-
adásban pontatlanul szerepelt, hogy ki ajándé-
kozta a citerát és a kottát a Kuntner családnak. 

A névadó Chernel Kálmán citeráját és egy – pe-
cséttel is ellátott – kottáját Kuntner Ferenc édes-
apja Chernel Istvánnétól (nem pedig Chernel 
Istvántól /1865–1922/) kapta ajándékba még 
a ’30-as évek elején. A két értékes ereklye mos-
tantól a Chernel Kálmán városi Könyvtár tulaj-
donát képezi. A becses tárgyakat Lajos Tiborné 
igazgatónő vette át április 10-én.

*
Nyolcadik alkalommal találkoztak a horvátok 
május 4-én, búcsúnapjukon, a győri Könnyező 
szűzanyánál. Ebben az évben egyúttal ez az 
alkalom voltaz országos zarándoklat, amelyen 
a kőszegi horvátok is részt vettek. A misét a 
varasdi püspök szolgáltatta.

*
Az Európa Házban mutatták be május 6-án 
jody jenses Globalizáció és új kormányzás c. 
könyvét. A kötetet dr. szabó Máté méltatta.

*
Május 13-án – lapunk megjelenésének napján 
–, kedden indul az árpád-házi iskola zarándok-
csoportja Máriacellbe. A felnőttek kíséretével 
gyalogló gyerekek öt nap alatt teszik meg az 
utat, szombaton érkeznek a kegytemplomba.

Lakossági apróhirdetések
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Tel.: 06/30-3246-357

• ÓVÓNŐT KERESEK hétvégékre gyer-
mekem játékos, intenzív, montessori 
elvű vagy egyéb fejlesztésére. Néha egy-
szerű gyerekfelügyeletre is hívnám, fő-
ként a nyári szünetben. Bemutatkozás: 
m.montessori@freemail.hu.

• KŐSZEGEN PANORÁMÁS környe-
zetben teljesen közművesített TELEK 
ELAdÓ. Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.



 XXv I I . ÉvFOLYAM, 5 . s záM   2014 . Má jus  13 .  KŐszEG  És  v IDÉKE  

17

vE
N

D
ÉG

vá
R

Ó

Hölgyek Bora: 2014
A Borbarát Hölgyek április 9-én 
tartották a hagyományosnak szá-
mító Hölgyek Bora választást. Az 
eseményt különlegessé tette, hogy 
ekkor avatták új termüket is, ame-
lyet februárban vettek birtokba, 
ám mostanra sikerült kicsinosíta-
niuk. Az ajándékba kapott székek-
re párnákat varrtak, a falra felke-
rültek a borkirálynők fotói, a zász-
lójuk és az egyesület csoportképe. 
Az avatón ott volt Huber László 
polgármester úr is, aki további si-
keres működést kívánt a 15 éves 
egyesületnek. 
A hölgyek huszonkét bort kóstoltak. 
Az idei évtől kezdve külön díjazták 

a fehér, a rosé és vörös borokat. A 
szőlő jövésnek Könyve ünnepségén 
hirdették ki az abszolút győztest, 
amely Alasz Gábor Blauburgere 
lett. (Ezt a bort választották a vas 
megyei Borverseny legjobb vörös-
borának is.) Fehér bor kategóriában 
Gáspár szabolcs Királyleánykája, a 
rosék közül pedig ifj. Alasz László 
Kékfrankos roséja nyerte el a höl-
gyek tetszését; erre a három borra 
kerülhet egy éven át a Borbarát 
Hölgyek egyedi címkéje. 
(A Hölgyek Bora választás továb-
bi eredményei megtalálhatók itt: 
http://koszegiborbaratholgyekegye
sulete.blogspot.hu/ )

Körtánc négy évszakon át
Fúvószenekarunk tematikus Tavaszi 
koncertjének minden darabja a tánc 
témájához kapcsolódott. A zene 
szárnyán „körbetáncolták” a Földet, 
s a szláv, latin, örmény… táncokhoz 
a közönség is csatlakozott.
– Fontosnak tartottam szakmai rész-
ről, hogy a darabok illeszkedjenek a 
zenekar színvonalához, de ugyanak-
kor túl nehezek se legyenek – nyi-
latkozta szilágyi Miklós karnagy úr.
A fokozatosság nem véletlen: a fel-
készülés alatt az együttes mindig 
újabb és újabb zenei problémákkal 
találja szemben magát, amiket úgy 
feldolgoznak fel, hogy abból a leg-
többet profitálhassák. 
„A közönség szívét egyértelműen 
nagyon megdobogtatta a rengeteg 
különböző ritmus, a sokféleképpen 
lüktető zene, és az egyes népek 

egymástól különböző zenei világa, 
így a koncert abszolút sikeres volt.”
Pihenőre nincs idő, hiszen készülni 
kell a nyári programokra. Külön 
foglalkoznak a szórakoztató re-
pertoár bővítésével, és a számos 

vendégszereplés ellenére gondos-
kodni kell a zenei fejlődésről. Ezért 
szilágyi Miklós újabb darabokat 
hangszerel és épít be a zenei kí-
nálatba.
Az együttes ígéretet kapott, vaih-
ingeni vendégszereplésre is, ősszel 
pedig a szokásos szüreti találkozón 
láthatjuk őket és a vendégzene-

karokat. Az évet rendhagyó mó-
don a szokásostól eltérő templomi 
hangversennyel zárják majd, amely 
témájában az I. világháborúra em-
lékezik.

TáF

Példaértékű
április 19-én ötven osztrák gyer-
mek érkezett Kőszegre, és mind-
egyik egy-egy – ajándékokkal 
megtöltött – dobozzal. Azok hoz-
ták, akik sokkal jobban élnek, mint 
az ajándékokra rászoruló kőszegi 
családok. Ilyen módon a fiatalok 
is megismerhetik a bérmálkozá-
suk időszakában a segítségnyújtás 
örömét. Az ajándékozási ponton, a 
Liszt Ferenc utcában történt kirako-
dásnál egy-egy gyermek alig bírta 
vinni a dobozát. Két nagycsaládos-
hoz személyesen is ellátogattak, 
hogy lássák a mások életét megha-
tározó való-világot. Az ajándékozás 
szervezője – a születésnapját ün-
neplő – Glavanovits Michael volt. A 
férfi szolgálatkészségét jól ismerik a 
városban, különösen az idősek ott-
honában, illetve a hajléktalanszál-
lón. Négy éve, hetente kétszer hoz-
za Langenloisból a péksüteményt 
a rászorulóknak. A tevékenysége 
példaértékű. Ezt a munkát, illetve 
a bérmálkozó fiatalok ajándékát 
dr. Mátrai István köszönte meg az 
önkormányzat nevében.
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30 hátrányos helyzetű munkanélküli foglalkoztatása 
valósul meg a Kőszegi és Felső-Répcementi térségben
A Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérség Fog-
lalkoztatási Paktuma 4 térségi vállalkozást és 
2 önkormányzatot partnerségbe szervezve 30 
hátrányos helyzetű munkanélküli felkészítését 
és foglalkoztatását valósítja meg a „Helyi gaz-
daság- és közszolgáltatás-fejlesztés hátrányos 
helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával 
a Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség 
Foglalkoztatási Paktumában” című, TáMOP-
1.4.5-12/1-2012-0010 kódszámú pályázat 
keretében. A 100%-os támo-
gatottságú, 70 334 741 Ft 
összköltségű pályázat révén a 
bevont vállalkozások és köz-
szolgáltatók is ki tudják elé-
gíteni fejlesztéseik szakember 
igényét. Az elmúlt közel más-
fél évben 100 hátrányos hely-
zetű munkanélküli személy 
részesült munkaerő-piaci szol-
gáltatásban, közülük 30-an 
kerültek be a foglalkoztatásba, 
19-en különböző képzésekben 
is részesültek. 
Kőszeg Város Önkormány-
zata a projekt menedzselése 
mellett 4 fő hátrányos hely-
zetű munkanélküli foglal-
koztatását valósította meg a 
felújított jurisics várban. Bük Város Önkor-
mányzatán 5 új munkahelyet sikerült terem-
teni a pályázat keretében egyéves időtartam-
ra, továbbá az önkormányzat alkalmazza a 
foglalkoztatási információs munkatársat, aki a 
munkanélküli személyek toborzását, pályájuk 
nyomonkövetését végzi. A csepregi székhelyű 
FABRIKA+2000 Kft. Nyugat-Magyarország 
egyik vezető raklapforgalmazó és raklapgyártó 
vállalkozása. Iváni telephelyén létesített új fa-
feldolgozó csarnokában faipari dolgozókra volt 
szüksége, és a projekt keretében 5 személyt si-

került alkalmaznia. A szintén csepregi UnIRIv 
Ipari és Kereskedelmi Kft., mely Közép-Eu-
rópa legnagyobb kötőelem gyártója, 2013-ban 
elkészült új csarnokában 10 hátrányos helyzetű 
munkanélkülit foglalkoztat a pályázat segít-
ségével, köztük operátorokat, gépbeállítót és 
csoportvezetőt. A Kőszegi Városüzemeltető 
és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
munkavállalói létszámát gépkocsivezetővel, kis- 
és könnyűgépkezelői munkakörökkel bővítette 

3 fő alkalmazása révén. A kőszegi Szárnyasép 
Építő és Szolgáltató Kft. elsődlegesen építő-
ipari kivitelezéssel foglalkozik, így kőműveseket 
és anyagbeszerzőt tudott munkába állítani. A 
partnerek lehetőség szerint a kötelező foglal-
koztatási időszakon túl is szeretnék megtartani 
új munkavállalóikat. 
2013 decemberében önkormányzatok, mun-
kaügyi szervezetek, vállalkozások részvételével 
paktum tapasztalatokat megosztó konferenci-
ára került sor „Új utakon a foglalkoztatásért” 
címmel Kőszegen, ahol bemutatkozott az évek 

óta sikeresen működő zalaszentgróti és Gödöl-
lői Foglalkoztatási Paktum, előadást hallhattak 
a résztvevők jövőbeni foglalkoztatási progra-
mokról, pályázati lehetőségekről, megismerhet-
tek két kőszegi alapítású szociális szövetkezetet, 
valamint a szociális Gondozási Központ pro-
jektjét, melybe 10 fő hajléktalant tudtak bevon-
ni. 2014 áprilisában települések, egyesületek, 
vállalkozások, szociális szövetkezet képviselőiből 
álló csoport szakmai tanulmányúton vett részt 

a zalaszentgróti és a vasi-Hegyhát 
Foglalkoztatási Paktumoknál, ahol 
térségünkhöz hasonlóan jelentős 
kihívást jelent a nehéz gazdasági 
helyzetű falvak, városok foglalkoz-
tatásának bővítése.
A pályázat keretében elkészült 
Kőszeg Város Önkormányzatá-
nak szervezetfejlesztési doku-
mentációja, melyben a jelenlegi 
szolgáltatások, szervezeti és hu-
mán feltételek felmérését, paktum 
partnerségi kérdőívek kiértékelését 
követően a szakértő javaslatokat 
dolgozott ki többek között a me-
nedzsment szervezet intézményesí-
tésére, paktum tagok aktivizálásá-
ra, vállalkozói információs pontok 
létrehozására, a pályaorientáció és 

gyakorlati szakképzés továbbfejlesztésére vo-
natkozóan. A Vállalkozásbarát önkormány-
zati programban meghatározásra kerültek 
azok a fejlesztési területek, melyek révén az 
önkormányzat segítheti a vállalkozások fog-
lalkoztató képességének növelését, az oktatási 
rendszer vállalkozói igényekhez való igazítását, 
nem utolsósorban a befektetések ösztönzését. 
Május-június folyamán a pályázat keretében 
feltérképezik a két térség befektetési lehetősé-
geit, melyek kiadvány formájában egy konfe-
rencián kerülnek bemutatásra.

Kőszeg város Önkormányzata
9730 Kőszeg, jurisics tér 8. 
E-mail: paktum@kfr.hu 
www.kfr.hu 

PAKTu
M
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Sztárvendégek Kőszegen
Kőszegen lépett fel a Hong Kong 
Golden Bauhinia Music Foundation 
támogatta Pearl of East csoport.
január 30-án a kínai újévkor – ami-
kor beléptünk a Ló évébe – Bécsben 

adtak koncertet azok a tehetséges 
hongkongi művészpalánta zongo-
risták, akik most a szentgyörgy-
napi koncert meghívott vendégei 
voltak – tanárukkal együtt nyolcan. 
Kétszer léptek közönség elé. játé-
kukkal elbűvölték és megbabonáz-
ták a közönséget.  Meg is jegyezte 
valaki, hogy Kőszegen Liszt Ferenc 
és Bogányi Gergely óta ilyen zse-
niális zongorahangverseny nem 
volt.  április 23-án az Írottkő szálló 
halljában, a vaihingeni testvérváros 
festőművészeinek a kiállítás meg-
nyitóján brillíroztak: négy kislány 
és két fiú. Másnap pedig a Dr. Nagy 
László EGYMI dísztermében lépett 
pódiumra három tizenéves fiú. Re-
pertoárjukon Brahmstól a Magyar 
táncok, Liszt Ferenctől a Magyar 
rapszódia hangzott el tökéletes 
technikai tudással, bravúros zon-
gorajátékkal, lenyűgöző hatással. 
játszottak kínai szerzőktől is. Em-
lítésre méltó, hogy lévén csupán 
egy zongora, hatkezest is előadtak 
Gu jianfen művét songs and smile 
(Dalok és mosolyok) címmel.  A 
hatás leírhatatlan. Kirándultak a 
világ legismertebb szerzőinek tár-
házába is. állva tapsolt a közönség, 
amikor Bizet művét a Torreádor dalt 
interpretálta a két fiú, Cheung Ho 
Yuen és Cheung Ho Man.  vastap-
sot kapott Albert Lavignac: Galop 
March című műve, melyet – még 

szokatlanabb! – nyolckezes zongo-
rajátékban csodálhattunk a négy 
kiválóan tehetséges kislány: Liu sz 
Tsit, Chan Yin sum, Chun Ho Yan és 
sato Arisa előadásában.

Másnap a két fiú mellett fellépett 
Chan Long Hei Elvis, korábbi zon-
gorahangversenyek ünnepelt gye-
reksztárja. Liszttől a szerelmi álmo-
kat zongorázta. Majd Gershwintől 
az I’ve got the rhythm-ot játszotta 
a három fiú hatkezes előadásban.  
sokáig felejthetetlen élményben 
volt része a zeneszerető közönség-
nek.  Tanáruk, professzor Liu Ming 
Fei nagyon büszke tanítványaira, a 
fogadtatáson felbuzdulva már ter-
vezik a nyári visszatérést Kőszegre.

Kiss János

Japán, Szlovákia és a KV!
Márciusban bejegyzésre ke-
rült a Cégbíróságon a Kőszegi 
vonósok Művészeti Egyesület 
(KvME). Az „ügyintézés” mel-
lett folytatódtak a koncertek is.
japán növendékzenekarral sze-
repeltek Lékán március 28-án, 
két nappal később szombathe-
lyen az Isis Big Banddel léptek 
fel. április 5-én Bad schönauban 
koncerteztek tavaszi hangverse-
nyükkel: a Kirchschlagi CHORoten 
énekkar közreműködésével. (A 
vendégek április 12-én itt, Kő-
szegen az evangélikus kórus-
sal és a bécsi Kammerxang és 
a forchtensteini templomi kó-

rus tagjaival segítették a Kv-t.)
június 7- én újabb különlegességet 
kínálnak: Gregorich zsófia „viola da 
gamba” (barokk hangszer) koncert-
szvitet ad elő a zenekarral. Elhang-

zik még Bach 3. brandenburgi 
versenye, amit a japán zenészekkel 
is játszottak, és most alkalom nyílik 
meghallgatni idehaza is.  A prog-
ramban szerepel még Elgar Sze-
renádja, Farkas Ferenc Öt tánca, 
scheer uwe két vicces, könnyed da-
rabja is. Fellépnek a zeneiskola ta-
nulói is. A zenekar készül szlováki-
ába, hogy a testvérvárosi szerződés 
aláírásakor képviselje városunkat.
– Nagyon örülök, hogy hosszú idő 
után újra sikerül gyerekeket, fiata-
lokat és felnőtteket egy zenekarba 
közös muzsikálásra beültetni! Re-
mélem, az adventi koncerten való 
közreműködésük után, most saját 

vonós hangszerükkel is pozitív él-
ményekkel lesznek gazdagabbak 
– mondta scheer Bernadett kon-
certmester.

TáF
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14 KŐSZEGI

VÁRSZÍNHÁZ

JÚNIUS 
HAVI 
PROGRAM

S Z Í N R E  
V I S S Z Ü K  

A  N YA R AT !

További programjainkért és információkért 
keresse honlapunkat, vagy érdeklődjön telefonon:

www.koszegivarszinhaz.hu
06 94/360-113

JÚNIUS 7. KŐSZEGI VONÓSOK KONCERTJE

JÚNIUS 11. 10.00 CSECSEMŐSZÍNHÁZ

JÚNIUS 14-15. UTCASZÍNHÁZ

   JÚNIUS 14. 18.00 A KISGÖMBÖC • MARICA BÁBSZÍNHÁZA

   20.00 BALTASAR ESPINOSA UTOLSÓ ÜDÜLÉSE ÉS ÜDVÖZÜLÉSE • 

   MESEBOLT BÁBSZÍNHÁZ - SZOMBATHELY

   JÚNIUS 15. 18.00 NO, MEGÁLLJ CSAK KANCSIL! • MARICA

   BÁBSZÍNHÁZA

   21.30 BE-JÓ TŰZTÁNCOSOK

JÚNIUS 18. 20.30 TASNÁDI ISTVÁN: NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA 

JÚNIUS 20. 20.30 (ESŐNAP JÚNIUS 21.) RÓMAI VAKÁCIÓ

JÚNIUS 22. 20.30 KORTÁRS TÁNC EST:
GERGYE KRISZTIÁN TÁRSULATA • „AUKCIÓ“  és a „HONVÁGY”, 

MU TERMINÁL • INSIDE 

JÚNIUS 26-TÓL JÚLIUS 13-IG  KONOK TAMÁS KOSSUTH-DÍJAS  

FESTŐMŰVÉSZ  KIÁLLÍTÁSA 

JÚNIUS 26. 20.30 SPIRÓ GYÖRGY: PRAH

Könyvtári hírek
A május 5-ei hagyományos Anyák napi versmondó verseny eredmé-
nyei: I. kategória (1-3. osztályosok): I: Kovács Szilárd (Bersek, 3.b) és 
Németh Linda (Bersek, 1.a); II. Desics Bettina (Bersek, 1.a) és Tiha-
nyi Luca (Bersek, 2.a); III. Béres Milán (Balog, 2.b) és Moldvai Dóra 
(Bersek, 2.b), Különdíjasok: Györei Lara (Bersek, 2.b), Kolnhofer 
Csenge (Bersek, 3.b), Kondics Lilla (árpád-házi, 2.a), Németh Fan-
ni (Balog, 3.a) és Sallay Roland (Beszédjavító, 1. oszt.). II. kategória 
(4-6. osztályosok): I: Kovács Róza (Balog, 4.b); II. Füzi Hanna (Balog, 
4.b); III. Horváth Anna (Balog, 6.b); Különdíjasok: Berzsenyi Laura 
(Balog, 5.a)  és Németh Anna (Balog, 6.a). III. kategória (7-8. osztá-
lyosok): I. Jákfalvi Brendon Richárd (Püspökmolnári, 8. oszt.), II. Faller 
Eszter (Bersek, 7.b), III. Dorogi Laura (Balog, 7.b), Különdíjasok: 
Klemencsics Fanni (Bersek, 7.a) és Papp Gábor Dániel (Balog, 7.a).
Az alsó tagozatosok rejtvénylapja (Unaloműző) utolsó, 5. számának 
megfejtési határideje május 31. Az eredményhirdetés és jutalmazás 
június 20-án, pénteken 11.00 órakor lesz a könyvtárban.
Idén a napközis olvasótábor augusztus 11–15-ig (hétfőtől péntekig) 
tart naponta 8.00–16.30 óráig. sok játék, daltanulás, természetjárás, já-
tékos versenyek, búvárkodás a könyvekben, barkácsolás és „minden napra 
egy mese” vagy történet teszik tartalmassá az együtt töltött időt. A részvé-
teli díj 8000 Ft. 2-6. osztályos gyerekek jelentkezését várják személyesen, 
vagy telefonon (360-259).
REndEZvény: Május 28. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház. 
Június 2. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub (az 1. emeleten) és Kötő-
klub (a 2. emeleten). Június 6. (péntek) 16.30 óra: Tini Olvasókör. Elol-
vasandó Delphine de Vigan No és én című könyve. Június 12. (csütörtök) 
17.30 óra: Találkozásaim Kristóf Ágotával. Kiss jános előadása. Június 
20. (péntek) 11.00: Eredményhirdetés az Unaloműző rejtvényfejtőinek.

Programajánló
Május 16. 17.00 A Marlies Wüntscher és a Béri Balog Ádám 

Általános Iskola diákjainak kiállítása a Művészetek 
Házában.

Május 25.  GyEREK-vÁR – Gyereknap a várban: kézműves foglal-
kozások, játszóház, versenyek, vARnyÚ COUnTRy gye-
rekkoncert. Délelőtt horgászverseny a Csónakázótónál.

Május 25.  Hősök Napja – megemlékezés a jurisics téren.
Május 28.   10.00 óra Baba-mama játszóház a könyvtárban.
Május 29.  Zeneovi a várban.
Május 31. Dance Jam évadzáró műsora a jurisics-várban.
Május 30.  17.00 Ekler Dezső kiállításának megnyitója a várban.
Június 1.  BE-JÓ Táncegyüttes évadzáró műsora a várban.
Június 2.  17.00 óra: Agykontroll-klub és Kötőklub a könyvtárban.
Június 6.  16.30 óra: Tini Olvasókör a könyvtárban. Elolvasandó 

Delphine de Vigan No és én című könyve.
Június 8.  Concordia-Barátság Énekegyesület koncertje a várban.
Június 8.  Nyitott pincék a Pogányokban.
Június 11.  10.00 Csecsemőszínház - IRGÜNC-BuRGuNC – A Me-

sebolt Bábszínház előadása a vár lovagtermében.
Június 12.  17.30 óra: Találkozásaim Kristóf Ágotával. Kiss jános 

előadása a könyvtárban.
Június 14.  UTCASZÍnHÁZ. 18.00 óra – A Kisgömböc – MARICA BáB-

szÍNHázA a Fő téren. 21.30 óra – BE-jÓ Tűztáncosok.
Június 15.  UTCASZÍnHÁZ a Fő téren. 18.00 No, megállj csak 

Kancsil! – MARICA BáBszÍNHázA. 20.00 BALTAsAR 
EsPINOsA uTOLsÓ ÜDÜLÉsE És ÜDvÖzÜLÉsE – pas-
siójáték  jorge Luis Borges novellája nyomán.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETéSEK:
Gyöngyösfalu: Biczó Levente és Takács Lilla lánya Liza; Kercselics 
László és Könczöl Hajnalka lánya Regina; Tislerics Tamás és Kocsis 
Klára fia Mihály. Kőszeg: Dömötör András és Kozmor Adrienn lánya 
Noémi; Quezada Manuel és Polgár Georgina fia Miron Manuel; Balikó 
Balázs és Horváth Andrea fia Bence; Csébits Ferenc és Polgáry Petra 
fia Péter; Garab Norbert és Németh Anita fia Norbert; Láng józsef és 
Hódosi Kitti lánya Bianka Tímea; Döbrösi szabolcs és Bogdán julian-
na lánya Bianka; schrott Tamás és ádám Alíz fia Tamás Géza; Biróczki 
Péter és Krug Mária Ilona fia Balázs; Horváth István és Dan szilvia fia 
Bálint; sztancsik szilárd és Ráduly szilvia leánya Kata; Marton sza-
bolcs és Imre Olívia fia zsombor.

HÁZASSÁG: Döbrösi Tímea Katalin – varga Péter, Halász Rita – 
Döbrösi Tibor, Tóth veronika – schwarcz Péter László, Papp Andrea Ildi-
kó – Kadala Róbert, Dr. Artner Éva zsófia – szalai Csaba jános.

HALÁLOZÁS: szabó Lászlóné szül. Kulcsár Borbála Terézia, Borsos 
Gézáné szül. Gaider Erzsébet, Abért Gábor, schatzel józsef Lajos, se-
bestyén Róbert Imréné szül. volper Margit Ilona.

„Teniszsiker”
A magas átlagéletkor ellenére ak-
tív közéletre törekednek a Kőszegi 
Hétfői Társaság tagjai. Néhányan 
közülük a tenisz szakosztály meg-
hívásának tettek eleget áprilisban 
(a képen). Tóth szilárd és Koltay 
árpád kalauzolta a vendégeket, a 
szívélyes fogadtatást Tóth Gábor 
borbemutatója tetézte. A sportklub 
eredményei megosztásra érdeme-
sek. sikertörténet az övék, a civil 
akarat, a kitartó munka, a céltuda-
tos elkötelezettség példája.
1980-ban avatták a négy salakos 
pályát Csépai Ferenc és Lázár vilmos 
bemutató játékával. „Ekkortól szá-
míthatjuk a kőszegi tenisz legújabb 
kori történetét” – mondta Koltay 
árpád. Az OB III-ba – az osztályozó 
tizenhat csapata közül legjobbként 
– 1982-ben kerültek a LATEX sE 
teniszezői. Nagy jelentőségű, hogy 
ugyanebben az évben beindult az 

utánpótlásképzés. Az 
atlétika és a labda-
rúgás mellett Bényei 
Mihály és Koltay árpád 
irányításával a tenisz 
is. Az ifjúságnevelés 
szempontjából úttörő 
jelentőségű kezdemé-
nyezés fűződik a ne-
vükhöz. Tihanyi Tiborral 
indították a kéthetes 
– más programokkal is 
kibővített – tenisztábo-
rokat. 1985-ben megnyerték az OB 
III-at. Háromévi OB II-es szereplés 
után úgy döntöttek, hogy az után-
pótlás nevelésre fektetik a hang-
súlyt. A siker ekkor is elérkezett, 
hiszen a serdülő csapatbajnokságon 
3. helyezést szereztek.
1984-től Tihanyi Tibor, Kenéz 
György, Koltay árpád vitte tovább 
a szakosztályt, hamarosan újra be-
jutottak az OB III-ba, majd az OB 
II-be, amit 2004-ben sikerült meg-
nyerni és ezzel jogot szerezni az OB I 

be való részvételre. Ekkortól már két 
csapattal szerepelnek a csapatbaj-
nokságban. 1995-től a burgenlandi 
bajnokságban is részt tudtak ven-
ni. jelenleg már tizenegy csapattal 
vesznek részt a kinti versenyeken, 
ahol minden korosztály képviselteti 
magát a legkisebbektől a felnőtte-
ken át a szenior csapatokig.
Az irányításba már a fiatalok, Maitz 
Pál, Ifj. Koltay árpád, Kaiser Ben-
ce és Rácz Róbert is részt vesznek. 
Különösen büszkék a felnőtt férfi 

csapatra, hiszen a mű-
ködésük költségigényes, 
de a szuperligás együttes 
„eltartja magát”!
A technikai háttérrel Tóth 
szilárd foglalkozik. Fel-
újították a pályákat, au-
tomata öntözőrendszert 
építettek ki, már télen is 
játszhatnak a saját sátruk 
alatt. A klub talán legna-
gyobb eredménye, hogy 
az egykori kis épület he-

lyére új kulturált klubházat építet-
tek. Hat évig húzódott a küzdelmük 
a hatóságokkal, több tervet is kellett 
készíttetniük, kétszer is felcitálták 
őket az Országos Tervhivatal elé…  
de kitartásuk – igazuk – eredmény-
nyel járt. A város 12,6 millióval tá-
mogatta a 39 milliós beruházást. A 
végeredmény: modern, jól felszerelt 
öltöző, kiegészítő- és mellékhelyisé-
gek, világos fogadótér – igazi kő-
szegi „teniszsiker”!

Tóthárpád F.

csapatra, hiszen a mű-
ködésük költségigényes, 
de a szuperligás együttes 
„eltartja magát”!
A technikai háttérrel Tóth 
szilárd foglalkozik. Fel-
újították a pályákat, au-
tomata öntözőrendszert 
építettek ki, már télen is 
játszhatnak a saját sátruk 
alatt. A klub talán legna-
gyobb eredménye, hogy 
az egykori kis épület he-

Köszöntések
Kőszeg: Huber László polgár-
mester úr képeslappal köszöntöt-
te – születésnapjuk alkalmából  

Maitz Imréné szül: Erhardt Máriát 
(104), Kiss Ferencné szül: Kécskei 
Olgát (91), Czövek Istvánné szül: 
szelestey Ilonát (93), Cristea Mar-
git szül: Maxin Margitot (92).

Bozsok: április 28-án töltötte be 
90. életévét özv. Takács Istvánné, 

Katus néni. Ebből az alkalomból 
köszöntötte őt szerető családja és 
Bozsok Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete nevében Darabos 
Béla polgármester. A faluvezető 
tolmácsolta Orbán viktor minisz-
terelnök köszöntését is, és átadta 
az ünnepeltnek az önkormányzat 
virágcsokra mellett a miniszterel-
nök díszoklevelét. Ezúton kívánunk 
Katus néninek sok boldogságot a 
szerető családja körében. 
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HILLCLIMB harmadszor

Borús napok után verőfény fogadta Rattersdorfban (Ausztria) a Kőszegi Ke-
rékpáros Egyesület harmadik Irottkő Hillclimb versenyének 77 indulóját. az 
Alpannónia turistautat követő, 12,1 km-es 741 m szintkülönbségű pályát 
kerékpáron vagy futva lehetett teljesíteni. Három kerékpáros érkezett leg-
gyorsabban, majd három futó haladt át a célvonalon. A győztes süle Róbert, 
a sáros pálya ellenére is remek időt ment, alig maradt el a tavalyi bajnoktól. 
Pósfalvi Tamás – kerékpárján mindössze egy áttétellel is – dobogóra áll-
hatott. A legjobb futó, szabó sándor Gyuláról érkezett. A legjobb kőszegi 
MTB-n az 5. Horváth Balázs, futásban a 8. Maitz Balázs lett. A célba ér-
kezőknek a Canyon-sport finom falatokkal és tombolával kedveskedett. Az 
eredményhirdetésen johann Horvath a település polgármestere további tá-
mogatásáról biztosította szervezőket. A verseny rangját mutatja, hogy beke-
rült a Magyar Hegyi és Terepfutó szövetség kupasorozatába, valamint része 
a sonnenland sports által meghirdetett Írottkő TRI Challenge sorozatnak.
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Labdarúgás: Neudl lemondott
Alsóházi rangadót játszott egymással a Haladás és a Kőszeg. Kiegyenlített 
mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó szombathelyiek otthon tartot-
ták a fontos három pontot. utóbb kiderült ez volt Neudl Gábor edző utolsó 
mérkőzése a kispadon: a továbbra is megoldatlan szakosztályi problé-
mák miatt lemondott. Az élmezőnyhöz tartozó jánosháza ellen Horváth 
ákos utánpótlásedző ült a helyén. A sok hiányzó miatt igencsak szokat-
lan felállásban, sok fiatallal pályára lépő együttes jól tartotta magát, de 
egy szerencsétlen gól miatt hátrányba került. Küzdött az egyenlítésért, de 
egy védelmi hiba megpecsételte a sorsát. A csapat irányítása Őri Gábor 
játékosedző kezébe került. jól nyitott. Bükön gólzáporos mérkőzésen ve-
zette győzelemre a társakat. A Király szE ellen nem látszott a két csapat 
között a táblázaton meglévő helyezésnyi és 25 pontnyi hátrány. Bátran, 
harcosan vetették magukat a küzdelembe. Hátul jól koncentráltak. Csak a 
gól hiányzott a nagy szélben játszott mérkőzésen. A döntetlennek az ellen-
fél örülhetett jobban, annál inkább mivel a megszerzett ponttal beérték a 
vereséget szenvedő jánosházát.

Eredmények: Haladás vsE-Kőszegi sK 2:0 (1:0), Kőszegi sK-jánosháza vsE 
0:2 (0:0), Büki TK-Kőszegi sK 1:6 (0:2) gólok: Molnár (3), Pop-Alin (2), varga, 
Kőszegi sK-Király szE 0:0 (0:0).

Két győzelem, egy-egy döntetlen és vereség a Kőszeg II. mérlege az utolsó 
négy összecsapáson. Torony ás szentpéterfa ellen sikerült itthon tartani a 
három pontot. Igaz utóbbi mérkőzésen sikerült megnehezítenie a dolgát. 
Az ellenfél kétgólos hátrányból egyenlített, de a 77. percben Kelemen ta-
lálata a győzelmet jelentette. A pillanatnyi második táplániak elleni vere-
ség vállalható. sokat jelentett volna, ha jákon sikerült a győzelem, mert 
akkor három ponttal megelőzhették volna az ellenfelet, de mivel közvetlen 
riválisról van szó, az idegenbeli döntetlent is meg kell becsülni.

Eredmények: Kőszegi sK II.-Torony KsK 2:0 (0:0) gólok: Kelemen, slankovits, 
Táplánszentkereszti FC-Kőszegi sK II. 2:0 (2:0), Kőszegi sK-szentpéterfai sE 
3:2 (2:1) gólok: slankovits (2), Kelemen, jáki sE-Kőszegi sK II. 0:0 (0:0).

vát ellen még folytatta sikeres tavaszi menetelését a Kőszegfalva: tíz gólt 
láthattak a csapat szurkolói. Örömükre hatot a hazai csapat ért el. A baj-
nokság két éllovasa túl kemény diónak bizonyult. Az ellenfelek kilenc gól-
jára csak hárommal válaszoltak. Kissé csalódás a Perenye elleni meccs: a 
félidei kétgólos előny a végére ugyanolyan hátránnyá változott.

Eredmények: Kőszegfalvi sE-váti sE 6:4 (2:1) gólok: Nagy (2), Pukler (2), 
Hankó, Horváth. Bucsu KsK-Kőszegfalvi sE 5:1 (0:0) gól: Döbrösi, Kőszegfalvi 
sE-Perenye sE 2:4 (2:0) gólok: Nagy (2).

Kosárlabda: Kevés a lendület
Nem könnyű, de nem is verhetetlen ellenfelekkel játszott a Kőszegi sK 
a szombathely város-városkörnyék Bajnokság hajrájába érve. sajnos a 
sikerek elmaradtak. A viktória uralta a meccset. A záró játékrész csak a 
különbség kozmetikázására volt jó. A Kosáreső ellen az elrontott második 
negyed (immár többedszer) előnyhöz juttatta az ellenfelet. A finist így is 
látótávolságból kezdhették a kőszegiek, de a játékukba többször is hiba 
csúszott, így az ellenfél megőrizte, sőt növelte előnyét. A bajnoki alapsza-
kaszból egy forduló van hátra. A Kőszegi sK, az utóbbi évek leggyengébb 
helyezését produkálva a 11. helyen végez. A rossz szereplést elsősorban a 
bajnokság első felének gyengébb teljesítménye okozta, de erősebb kon-
centrációval, nagyobb tűzzel a második körben is több pontot szerezhettek 
volna. A csapat a záró fordulóban a tavalyi bronzérmes Celldömölkhöz 
látogat. A dobogós helyezésekről a legjobb négy kétnapos tornán dönt.

Eredmények: viktória-Bútorház-Alpok-service-Kőszegi sK 85:66 (22:16, 
20:8, 29:16, 14:26), Kőszegi sK-Kosáreső sE 60:75 (16:16, 17:24, 12:13, 
15:22).

Teke: Sorsuk a saját kezükben
A 23. fordulóban szabadnapos volt a Kőszeg, mégis fontos versenynap volt, 
hiszen a csapat ellenfele a bajnoki címért vívott küzdelemben a jánossomorja 
vereséget szenvedett Csórban, így a kőszegiek újból saját kezükbe vehették 
sorsuk irányítását. Az élmezőnyhöz tartozó Bábolna legyőzésével vissza is 
állították a kétpontos előnyt, mivel ezúttal a jánossomorja volt pihenőn. Ha 
a csapat hátralévő két mérkőzését megnyeri a 7. szany és a 8. CHINOIN 
ellen, akkor a többi eredménytől függetlenül az élen végez. A szurkolók 
remélik, hogy az együttes nem engedi kiénekelni a sajtot a szájából. 

Eredmények Kőszegi sK-Bábolna sE 6:2 (9:3, 2551:2500).

Az ifi mérkőzésen Kovács Martin 17 fával vereséget szenvedett.
A Kőszeg II. 24. fordulóban halasztott, majd két meccs következett ide-
genben: jákon győzelem, szőcén vereség volt az eredmény.

Eredmények: jáki sE-Kőszegi sK II. 2:6 (5,5:6,5, 2430:2463), szőcéért 
Egyesület-Kőszegi sK II. 6:2 (6,5:5,5, 2460:2405).

Asztalitenisz: Kézben a bronz
Csak május 8-án került sor a Kőszeg I. XX. fordulóbeli mérkőzésére a Cell 
III. ellen. április 26-án viszont sorsdöntő mérkőzést játszott a csapat a 
győri széchenyi Egyetem első csapata ellen. A 13:5-ös győzelemmel, tu-
lajdonképpen bebiztosították a bronzérmet. A győriek pontszámban ugyan 
még beérhetik a kőszegieket, ha a KsK nem szerez pontot hátralévő két 
mérkőzésén, de egymás elleni eredményeik a Kőszeg javára döntenek.
A második számú csapat két döntetlennel bebiztosította a 8. helyezést 
magának. Hátrébb már nem végezhetnek: a mögöttük állóval szemben 
pozitív a mérlegük. 

Eredmények: Kőszegi sK I.-széchenyi István Egyetem sE I. 13:5, vertikál sE-
Kőszegi sK II. 9:9, szAK sportiskola-Kőszegi sK II. 9:9.
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Boksz
Nincs szerencséje a címmeccsekkel Szili István-
nak. jól sikerült felkészülés után, magabiztosan 
várta a gatteói (Olaszország) ringben az EBu-
Eu övért vívandó mérkőzést a hazai Matteo 
signani (20-győzelem -4 döntetlen -2 vereség) 
elleni küzdelmet. Régen vívott tétmeccset, így 
kissé pontatlannak érezte saját bokszát. Talán 
ez vezetett ahhoz, hogy egy fejelés után szem-
öldöke felrepedt, a seb később egy könyökös-
től csúnyán szétnyílt. A ringorvos beszüntette a 
küzdelmet. Először az olasz fiút akarták győztes-
ként hirdetni, de sziliék jelezték, hogy a sérülést 
szabálytalanság okozta, így végül döntetlen lett 
a végeredmény. szilinek így legalább a veretlen-
sége megmaradt (17-0-2), s jó esélye van egy 
visszavágóra is.
Jankó Krisztián teljesítménye felkeltette a 
régió ökölvívó sportakadémiáinak figyelmét. A 
kétszeres serdülő Országos Bajnoki bronzér-
mes, utánpótlás Olimpia 2. helyezett bokszoló 

az sOs-Gyermekfalu lakója, és a Bersek iskola 
tanulója. Krisztián az sOs faluval hozott közös 
döntése alapján a Győri Gladiátor Akadémia 
tagja lesz. Kollégiumi rendszerben, napi két 
edzéssel készülhet az új feladatokra. A versenyző 
a Fitt-Boksz ÖE kötelékében marad. A kőszegi 
klub figyelemmel kíséri sportolója fejlődését.
Magabiztos öklözéssel nemzetközi tornát nyert a 
magyar válogatott színeiben Hámori Ádám (81 
kg) Podgoricán (Montenegro). Horvát ellenfelére 
a második menetben számolni is kellett.

Telekom labdarúgó diákolimpia
A névadó szponzor igényének megfelelően, egy 
helyen, egy napon találkozott a megye diáklab-
darúgásának elitje. A kőszegi iskolák közül a 
Bersek iskola Iv. korcsoportos, a Balog II. kor-
csoportos valamint a jurisich gimnázium (v-vI. 
kcs.) csapata egyaránt a dobogó harmadik foká-
ra állhatott. A balogosok III. és Iv. kcs-ban ne-
gyedik, I. kcs-ban ötödik helyen zárták a megyei 
döntőt.

Gymnasion 2014.
14. alkalommal rendezték meg Bonyhádon 
az Arany jános Tehetséggondozó Program  9. 
osztályosainak országos sporttalálkozóját a 
Gymnasiont, melyen a program valamennyi 

(22) iskolája résztvett. A kőszegi lányok ko-
sárlabdában és fociban is ezüstérmesek lettek. 
utóbbiban a döntőt csak bünterőrúgásokkal ve-
szítették el. A fiúk sem kosárban, sem fociban 
nem jutottak túl a csoportkörön. szűcs Martin 
lövészetben, Kovacsics Dániel asztaliteniszben 
bronzérmet nyert.

Birkózás Tatabányán

Nemzetközi diák és gyermekversenyen vettek 
részt a Kőszegi sK birkózói. A szőnyegre lépő 
210 versenyző között 15 magyar egyesület 
sportolói mellett szlovák és cseh egyesületek is 
indultak. A kőszegiek mérlege: egy arany és két 
bronzérem mellett két negyedik helyezés.

Eredmények: 1. hely Pontyos Boglárka leány 
gyermek, 3. hely Pontyos Gábor és Polák szabolcs 
diák II. 42 kg, 4. hely Illés Péter diák I. 38 kg, és 
vadász Gergő gyermek I. +40 kg.

Diáksport
Mezei futás
április 15-én Gödöllőn rendezték a Mezei Futó 
Diákolimpia országos döntőjét. Kőszeget az 
árpád-házi iskola, a Balog iskola és a jurisich 
gimnázium képviselte. Egyéniben a legértéke-
sebb helyezést Nemes Bálint (Balog) érte el: a 
Iv. korcsoportos fiuk között 14-dikként ért célba. 
Csapatban ötödik helyezésükkel a Balog iskola 
Iv. korcsoportos lányai jutottak legmagasabbra.

Eredmények csapat III. korcsoport fiú 11. árpád-
házi 354 helyezési szám, lány 15. árpád-házi 384 
hsz. Iv. kcs lány Balog 221 hsz. vI. kcs lány jurisich 
390 hsz. egyéni III. kcs. fiú 14. Nemes Bálint/BA, 
17. Ecker Tamás/BA, Iv. kcs. lány Pillisz Réka 17.

Megyei döntő többpróbában
Két második, egy harmadik és két negyede-
ik helyezést értek el a Balog iskola csapatai a 
megyei diákolimpiai atlétika többpróba verse-
nyeken. Érdekesség: a Iv. korcsoportos fiúknál 
a hét induló csapatból három a kőszegi körzetet 
képviselte. Egyéniben két érem került a Balog 
iskolába.

Eredmények, csapat II. kcs. fiú 4. Balog, lány 2. 
Balog, III. kcs fiú 3. Balog, lány 2. Balog, Iv. kcs. 2. 
Csepreg, 3. Balog, 4. Tolnay, lány 2. Balog, egyéni 
II. kcs. lány 3. Ipsits Nikoletta/BA, Iv. kcs. fiú 2. 
jagodics Dennis/BA.

Középiskolás atlétika diákolimpia
11 aranyat, 9 ezüstöt, 5 bronzérmet gyűjtöttek a 
jurisich gimnázium atlétái a talán minden idők 
legkisebb létszámú, megyei atlétika diákolimpi-

áján. A gyér 
m e z ő n y ö k 
ugyan nem a 
résztvevőket, 
hanem a tá-
volmaradó-
kat minősítik, 
de elkeserítő, 
hogy az iga-
zolt atlétákon 
kívül alig-alig 
volt induló. 
Bartalos Dá-
vid távol-és 

hármasugrásban teljesítette az országos döntő 
meghívási szintjét. Tóth zsaklin 100-as és 200-
as futása is kvalifikációt ért. 100-on a győztessel 
azonos idővel sikerült a minősítés.

Kőszegi győztesek: v. kcs. fiú 800 m Tamá-
si László 2:34,6, gerely varga Dániel 34,40, vI. 
kcs fiú távol Bartalos Dávid 652, hármas 14,38, 
gerely Kiss Erik 38,20, lány 200 m Tóth zsaklin 
26,8, , 400 sárközi Rebeka 75,0, 1500 virág 
Kinga 6:09,5, 3000, virág Kinga 14:29,2, magas 
Tóth Fruzsina 130, 4x400 jMG 5:11,1.
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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


