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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.

JÖVőKÉP

Május 29-én a képviselők elfogad-
ták az „Integrált városfejlesztési 
stratégia” – 2014–2020. időszakra 
vonatkozó – koncepcióját, amelyet 
a kormány támogatásával szakértők 
dolgoznak ki. nincs „kőbe vésve”, 
ami a következő években a fejlesztések 
alapját képezi, és már a tervezés is a 
civil szervezetek, intézmények javasla-
taira épült.
Huber László polgármester szerint mar-
kánsan megfogalmazódik a tervekben 
a „Kreatív város – fenntartható vidék” 
projekt, amelyre „nulladik” ütemként 
a kormány másfél milliárd forintot biz-
tosított. Ennek egy részéből újítják fel 
a Chernel utcát (fotó). Az oktatás fej-
lesztése a város kitörési pontja lehet, és 
szellemi központtá válhat a tudomány 
területén. Mindennek része – a felújí-
tást követően – a belvárosban lévő 
értékes épületek funkciókkal való meg-
töltése. A Balog iskola régi épülete új 
kiállítási központ vagy szálláshely le-
het. A belvárosban történt fejlesztések 
után folytatódik az oktatás, a tudomány 
térhódítása a Gyöngyös-patak mellett 
lévő épületekben. Ennek a környezet-
nek a fejlesztése fontos szerepet kapott 
a koncepcióban. A gazdaság bővülhet 
a folyamatban lévő ipari park cím el-
nyerésével. Az elhangzottak szerint az 
autóbuszállomás áthelyezése a kiemelt 
célok közé tartozik, ugyanígy a csa-
padék elvezetésének a megoldása is. 
A turizmus változatlanul szerepet kap 
a jövőben is, cél: a jurisics-vár adjon 
helyet tudományos és kulturális témák-
ban kongresszusoknak, és alakuljon ki 
a városban egy natúrpark központ.
Az Eu elmúlt hétéves (2007–2013) 
ciklusában 59 projektre 3,5 milliárd 
forintot meghaladó támogatási összeg 
érkezett Kőszegre. Az eredményeket a 
városlakó és a turista is érzékelheti.
További részletek az 5. oldalon.

Írta és fényképezte: Kámán Z

KREATÍV VÁROS – CHERNEl UTCA
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Rövid hírek

Fogadóórák időpontjai
HUBeR lÁSZló polgármester: augusztus 7.

BÁSTHY BÉla alpolgármester: június 19., július 17.
dR. ZalÁN GÁBOR jegyző: július 10., augusztus 14.
dR. NaGY edINa aljegyző: június 26., augusztus 28.

A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

dR. MÁTRaI ISTVÁN az 1. sz. választókörzet képviselője: 
július 3-án (csütörtökön) 15 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%

kamatláb 18 hónapos futamidôvel

A nem akciós 18 hónapos
betéti kamat jelenleg:
1,33%, EBKM 1,35%

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

f

elmentek: Május 29-én Dr. za-
lán Gábor jegyző tájékoztatta a 
képviselőket a Kőszegi Közös Ön-
kormányzati Hivatal működéséről. 
Felhívta a figyelmüket, hogy ne 
lepődjenek meg azon, ha egy vá-
roslakó panaszkodik a határidőn 
túli, hatósági ügyintézés miatt. Az 
előző hónapban a hatósági ügyek-
kel foglalkozó osztályról egymást 
követően három fő távozott. volt, 
aki dupla fizetésért váltott munka-
helyet. Az alkalmazottak pótlására 
pályázatokat írtak ki, de az bizo-
nyos, hogy a hozzáértő szakembe-
rek munkába állítása időt igényel. 
A hivatal vezetése kéri az ügyfelek 
megértését.
Parkolók építésére 12 millió Ft-
ot fordít az önkormányzat, így dön-
töttek a képviselők május 29-én. 
Ebből a nagyobb összeget a Posztó 
utcában 320 m2-en 15 db parkoló 
kialakítására fordítják. A költsége-
ket az építészeti tervek elkészíté-
sét követően lehet meghatározni.  
A fennmaradó pénzösszegből az 
Írottkő u. 13. szám és az Űrhajó-
sok útja 15. szám közötti területre 
tervezett 24 db parkoló előkészíté-
sét kezdik meg. A fejlesztés célja a 
városban lévő parkolóhelyek szá-
mának a növelése. Az elhangzottak 
szerint van bőven tennivaló nem-
csak a lakótelepen, hanem a város 
többi pontján is.
A Dr. Ambró Gyula utcai talajvíz- 
és csapadékvíz-elvezetés kivitele-

zési munkálataira közbeszerzést írt 
ki az önkormányzat. Május 29-én 
döntöttek a képviselők a kivitele-
zőről. A munka elvégzésével meg-
bízták a BIT-ÉP Építőipari és Ke-
reskedelmi Bt.-t, amely a legjobb 
– 36,99 millió Ft – ajánlati árat 
adta. Az elhangzottak szerint az 
építés őszig biztosan befejeződik, 
és megépül a Tamás-árkon átveze-
tő gyalogos híd is.
A márciusi ülésen a képviselő-
testület tárgyalta a Kőszegfalvi 
lakóparkban található, 43 db in-
gatlanra vonatkozó eladási árat.  
Akkor a HYPO nOE Landesbank 
29 millió Ft vételi árat határozott 
meg, amit a képviselők nem fo-
gadtak el. Májusban ismét meg-
kereste az önkormányzatot a bank, 
miszerint a felszámolás alatt lévő 
Readiness Kft.-vel szemben fenn-
álló követelése ellenértékeként, az 
önkormányzat részére 12 millió Ft 
vételár megfizetése után átadná a 
43 db ingatlant. A képviselők elfo-
gadták az ajánlatot.
A Jurisics-vár turisztikai fejlesz-
tése céljából végzendő felújítások 
érdekében új, meghívásos közbe-
szerzési eljárást hirdetett meg az 
önkormányzat. Három cég ajánla-
ta közül választják ki a legjobbat, 
amely jogosultságot kap az építés 
elvégzésére. Ennek keretében az 
egykori turistaház, a mostani szol-
gáltatóház rekonstrukciója során 
megtörténik a földszint, az eme-
let, a homlokzat, a nyílászárók, az 
épületgépészet, az épületvillamos-
ság felújítása. Elvégzik a burkolat 

építését és a csa-
tornázást a külső 
és a belső várud-
varon, ezen kívül 
megújul mindkét 
híd, kialakítják 
a közvilágítást, 
megoldják az 
ivókút vízellá-
tását, illetve a 
villámvédelmet. 
A munka elvég-
zésének idő-
pontjáról még 
nem születhetett 
döntés, de bizo-
nyosan megtör-
ténik a színházi 
e l ő a d á s o k k a l 
történő össze-
hangolás.

KZ
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Ford Focus Ambiente
1.6 VCT 105 LE 5 ajtós
3 manuális légkondicionáló
3 metálfény

3.999.000 Ft*

Ford Focus Technology
1.6 VCT 125 LE 5 ajtós 
3 „6”-os könnyűfémkerekek 
3 Kétzónás elektromos automata   

klímaberendezés
3 Első ködfényszórók
3 Tempomat, 
3 Bluetooth, stb

4.345.000 Ft*

A Ford Credit a készpénzes vásárláson
felül további kedvezményt kínál
Bónusz Finanszírozás esetén!**

SZÍVESEN BECSERÉLJÜK 
HASZNÁLT AUTÓJÁT!

*    Az ajánlatok 2014. 06.02-06.30-ig vevőszerződött gépjárművekre érvényesek. Vegyes átlagfogyasztás: 4,2 l/100 km; CO2 - kibocsátás: 109 g/km. A kép illusztráció.
** Ford Credit Bónusz Finanszírozás Fiesta, B-MAX, C-MAX, Kuga és Mondeo modellekre is! 

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

Szeptember 1-től szombatonként szervizünk is nyitva tart!

Épülhet a jégkorongpálya
A képviselő-testület felhatalmazta 
Huber László polgármestert arra, 
hogy aláírja a – soós Attila jános 
elnök által vezetett – vasi jégko-
rongért Alapítvánnyal kötendő 
szerződést. Ezzel lehetővé válik 
egy többfunkciós jégkorong- és 
görhokipálya megépítése az v. 
ütem területén, közvetlenül a la-
kótelepi óvoda mögött, az épülő 
egészségház közelében. A majd 
ötezer négyzetméternyi terüle-

tet az önkormányzat húsz évre 
ingyenes használatba adja az 
alapítvány számára. A szerződés 
aláírásával az alapítvány kötele-
zettséget vállal arra, hogy legké-
sőbb 2015. június 30-ig jogerős 
használatbavételi és működési 
engedélyt szerez a tervezett be-
ruházásra, és ezen időpontig 
megkezdi a jégkorongpálya üze-
meltetését, valamint vállalja az 
üzemeltetés költségeit. 

Május 29-én a testületi ülésen 
Kiss Péter elmondta, hogy a mű-
ködtetés során felmerülő prob-
lémák esetén – a szerződésben 
foglaltak szerint – az alapítvány 
semmilyen követeléssel nem áll-
hat elő az önkormányzat irányá-
ban. Az alapítvány, mint beruházó 
megelőlegezte a bizalmat az ön-
kormányzat felé azzal, hogy már 
az elmúlt évben igényelt elekt-
romos energiát a szolgáltatótól. 
Ehhez az elektromos rendszerhez 
csatlakozik az épülő egészségház, 
és a szerződés aláírásával „ennek 

a bizalomnak a végére tesz pontot 
az önkormányzat”.
Rába László elmondta: örül a be-
ruházásnak, de számára nem is-
mert a beruházás pénzügyi háttere, 
amit nagyon szeretne megismerni. 
Az elhangzottak szerint a magán-
tőkéből épülő beruházás költsége 
meghaladja a százmillió forintot. 
Básthy Béla alpolgármester fontos 
információként említette azt, hogy 
az alapítvány tagja a Magyar jég-
korong szövetségnek, így rendel-
keznek szakmai háttérrel.

KZ

Hangos szórakozás
A KsE megállapodást kötött az 
önkormányzattal az ingatlanok 
használatáról. Május 29-én a tes-
tületi ülésen elhangzottak szerint 
az elmúlt időszakban több olyan 
rendezvény is volt az önkormány-
zat tulajdonában lévő területen, 
amely ellentmond az aláírt szer-
ződésnek, ezért annak módosítá-
sát kezdeményezték a képviselők. 

A konkrét okokra Táncsics András 
kérdezett rá. Dr. zalán Gábor jegy-
ző elmondta, hogy a környéken 
élőket zavarja az éjszakába nyúló 
hangos szórakozás. Básthy Béla 
alpolgármester ezt úgy egészítette 
ki, hogy az elmúlt időszakban olyan 
rendezvényt tartottak itt, amelynél 
nem derült ki a szervező személye. 
„Azt lehetett látni, hogy a sport-

létesítményt nem a KsE használ-
ja.” Fontos cél, hogy a sporttelep 
sportcélokra legyen hasznosítva. 
A felelősök megnevezésével, a díj 
megfizetése után bérbe adható a 
terület. A képviselők kilenc igen és 
egy nem szavazattal módosították 
a KsE-vel kötött ingatlanhaszno-
sítási szerződést. Ezek szerint reg-
gel 7 és este 22 óra között lehet 
használni a sportcélokat szolgáló 
ingatlanokat. (A tekepálya és büfé 
nem tartozik ide.) A bérbeadásról 

így fogalmaz a módosított szerző-
dés: „Az ingatlan minden egyéb 
hasznosítása esetén, valamint a 
nyitvatartási időn túli sportcé-
lú hasznosítás esetén köteles az 
egyesület a polgármester előzetes 
hozzájárulását beszerezni.” Egy 
másik szabály az is, hogy a hat 
hónapot meghaladó hasznosítá-
si szerződések megkötéséhez is 
szükséges a polgármester előzetes 
jóváhagyása.

KZ
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Nyomozás a szülő(k) ellen
Május 29-én a testületi ülésen 
Huber László polgármester megkö-
szönte a gyermekvédelem terüle-
tén dolgozók munkáját. A segítség 
szándékával a szakemberek 900 
alkalommal keresték fel az érintett 
családokat az otthonukban. A láto-
gatások száma jelentősen emelke-
dett a 2012. évihez képest, mert a 
felmerült problémák jellege a sze-
mélyes megbeszélést kívánta meg. 
Az önkormányzat hatféle jogalapon 
nyújt pénzügyi segítséget a nehéz 
helyzetben lévők számára.
Az „egy gyermek veszélyeztetése is 
sok” elv alapján a képviselők meg-
állapították, hogy van még ten-
nivaló. Az elmúlt évre vonatkozó 
adatok szerint 307 gyermek veszé-
lyeztetettsége állt fenn alapvetően 
a családok pénzügyi helyzete miatt. 
ugyancsak hasonló mértékben sze-
repel az okok között a családi konf-
liktus, az életvitel, az elhanyagolás 
megléte is. Előfordult az, hogy egy-
egy gyermeket többféle veszélyez-
tetés is ért. Megjelent a családon 
belüli bántalmazás, amelynek bi-
zonyítása azonban hónapokig tartó 
folyamat. Ilyen okok miatt jelen-
leg több esetben folyik nyomozás 
és büntetőeljárás a szülő(k) ellen. 
nemcsak a bizonyítás nehéz, ha-
nem a megoldás is, mert nincsenek 
a problémák megoldásához szük-
séges üres lakások. 
A gyermekvédelem területén hang-
súlyt kapott a megelőzés, és ide 
tartozóan az étkeztetés. Kőszegen 
2013-ban 193 fő részesült ingye-
nes étkezésben, amely éves szinten 
19,2 millió Ft támogatást jelent 
a rászoruló családoknak. Minden 
gyermek érdeke, hogy egész év-
ben megfelelő minőségi ételt fo-
gyasszon. Keszei Balázs elmondta: 
a közétkeztetés ételminőségéről 
nincs információja, de az tény, 
hogy a gimnázium kollégiumában 
csak 30 diák veszi igénybe ezt a 
szolgáltatást. Giczy józsef kevés-
nek találta a gyermekek számára 
szervezett szabadidős programok 
mennyiségét. Bánó zoltán a tanke-
rület igazgatója elmondta, hogy a 
diákok délután is iskolában marad-
nak, de a szülőnek joga van kérni a 
hazaengedést. Ez alapján többnyire 
a problémákat hordozó diákok tá-

voznak el az iskolából. Az intéz-
ményben töltendő teljes körű, egész 
napos elfoglaltság megvalósítása 
még éveket vehet igénybe. Básthy 
Béla alpolgármester szerint a gyer-

mekek veszélyeztetettségének oka 
az, hogy a családok válságban 
vannak. Kiemelte, hogy a gyerme-
kek szabadidejét hasznosan kitöltik 
az egyházi programok, valamint a 
civil szervezetek, a sportklubok, a 
közművelődési intézmények. 

KZ

„Első kézből!”
Kedves olvasó!
Kedves Kőszegiek!
A két hónappal ezelőtti lapszámban 
– konkrétumok megnevezése nél-
kül – már írtam arról az előttünk 
álló óriási lehetőségről, mely sze-
rint a térség kiemelkedő oktatási, 
tudományos és kulturális központja 
lehetne Kőszeg. Azóta bizonyára 

többen hallottak vagy olvastak 
már a „Kreatív város – fenntart-
ható vidék: új fejlesztési stratégia 
Kőszeg példáján” elnevezésű pro-
jektről, melyet a kormány nemzeti 
programként már elfogadott és 
az induláshoz 1,5 milliárd forintot 
biztosított. Természetesen a teljes 
program – amely legalább 8-10 
évig is eltart – sokkal többe fog ke-
rülni, de azt már uniós forrásokból 
fogják biztosítani.
Kőszeg város Önkormányzatára is 
sok-sok feladat hárul majd a meg-
valósítás során. Már most az indu-
láskor az önkormányzat feladata 
lesz a zwinger használhatóvá tétele 
előadások számára, az Európa Ház 
(Chernel u. 14.) korszerűsítésére és 
a teljes Chernel utca közműveinek 
és burkolatának a rekonstrukciója, 
felújítása. Mindezen munkák el-
végzésére 147 millió forintot kap 
a város, mellyel 2015. végéig el 
kell számolni. Az erre vonatkozó 
szerződést már megkötöttük a bel-
ügyminisztériummal, a forrás tehát 
biztosított, a munkálatokat sürgő-
sen el kell kezdenünk, mert az idő 
rendkívül rövid. A program első fá-
zisában szerepel még a rendház át-
alakítása információs központtá, és 
a Bálház állami tulajdonba vétele 
is. A további fázisokban még több 
nagyívű elképzelés is szerepel, me-
lyekről majd folyamatosan fogom 
Önöket tájékoztatni.

Huber László polgármester

Uszoda
A lakosság alig veszi igénybe a dr. 
nagy László EGYMI területén lévő 
uszodát. volt olyan nap, amikor tizen 
sem vettek belépőjegyet – kaptuk a 
tájékoztatást Bánó zoltán tankerületi 
igazgatótól. Elmondta, hogy az uszo-
da működtetése elsődlegesen nem a 
lakosság igényeire épül, de alapvető 
célként szolgálják a városlakók és a 
környéken élők érdekeit is. A nyári 
időszakban a 07 és 15 óra között 
tartanak nyitva, mert ezt igényelték 
a triatlonos sportolók, akik minden 
alkalommal megváltják a belépője-
gyet. Megfontolás tárgyává teszik az 
önkormányzat kérését, a kölcsönös-
ség alapján mindent megtesznek a 
vasárnap 06–20 óra közötti nyitva 

tartás érdekében. A megállapodás 
a költségek viselése miatt fontos. A 
teljes nyári időszakban a nyitva tar-
tásra – a már rögzített tábori prog-
ramok miatt is – szükség lehet, de 
erről még lapzártakor nem állt ren-
delkezésre minden információ.
– A korábbi években közérdekű volt 
az uszoda helyzete és sorsa. A tan-
kerület 2013. április 1-jén vette át a 
működtetését, bizonyítottuk a zökke-
nőmentes üzemeltetést, és azt, hogy 
jó gazdái vagyunk a létesítménynek 
Az uszoda az iskolai úszásoktatásban 
a tanuszoda, a gyógyterápiás úszás-
oktatásban pedig a gyógyuszoda 
szerepét tölti be. Mindkettőt kiváló-
an, sok száz gyermek itt tanul meg 
úszni. szeretettel várjuk az úszni vá-
gyókat – mondta Bánó zoltán.

KZ
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Áttekintés a fejlesztési tervekről
Az Integrált városfejlesztési straté-
giát az önkormányzatoknak 2015. 
év első negyedévében kell elfogad-
ni, melynek kidolgozásához szakér-
tői segítséget ad a kormány. Május 
29-én tárgyalták és fogadták el a 
képviselők a 24 oldal terjedelmű 
előterjesztést. Kiss Péter bizottsági 
elnök szerint részletes, előre mu-
tató koncepció került a képviselők 
elé, amelyet már a szakbizottságok 
megtárgyaltak. A 2014–2020 idő-
szakra vonatkozó koncepció nincs 
„kőbe vésve”, de meghatározza a 
fejlesztések alapját, amely már a 
tervezés időszakában is a civil szer-
vezetek, intézmények javaslataira, 
tevékenységeire épült.
A koncepció megfogalmazza a vá-
ros jövőképét, célját: „A kulturális 
örökség megóvása, megújítása 
és a természeti értékek megőrzé-
se mellett magas életminőséget 
nyújtó lakó- és üdülőkörnyezet 
megteremtése, valamint a térség 
kiemelkedő oktatási, tudományos 
és kulturális központjává válni!”
Az Eu elmúlt hétéves (2007–2013) 
ciklusában 59 projektre 3,5 milli-
árd forintot meghaladó támogatási 
összeg érkezett Kőszegre. Mégsem 
valósult meg minden terv. Ezek kap-
nak nagyobb szerepet a következő 
időszakban. Így az autóbuszállomás 
áthelyezése, amelyre két lehetősé-
get vizsgálnak: egyik a Petőfi tér, a 
másik pedig a vasútállomás. Mind-

két megoldásnak van előnye és 
hátránya is. A májusi esőzés csak 
nyomatékosította a város csapa-
dékvíz-elvezetés problémájának a 
megoldását, hiszen több kritikus 
útszakasz is létezik.
A gazdaságfejlesztés alapját a 
munkahelyteremtő vállalkozások 
letelepedésének ösztönzése jelen-
ti. A Horvátzsidány felé vezető út 
mellett létesülő jurisics Ipari Parkra 
vonatkozó döntéseket a képvise-
lők 2014 januárjában meghozták. 
Különösen fontos a városban meg-
lévő vállalkozások működési felté-

teleinek a javítása. A célok között 
szerepel a helyi termékek értékesí-
tésének segítése. Ehhez kapcsoló-
dóan a piactér fejlesztése, illetve a 
városmajor rehabilitációja.
További lehetősége Kőszegnek, 
hogy a jurisics-vár bázisán – ösz-
szehangolva más belvárosi ingat-
lanokkal – létrehozzanak a törté-
nelmi belvárosban konferenciákra 
vonatkozó szolgáltatási kínálatot. 
A koncepcióban markánsan meg-
fogalmazódik a „Kreatív város – 
fenntartható vidék” projekt, és ezen 
keresztül a jelenleg funkcióval alig 

rendelkező épületek 
tudományos, oktatási 
célokra történő hasz-
nosítása. A turizmus 
fejlesztése érdekében 
szükséges a kulturá-
lis kínálat bővítése. 
Mindezt kiegészíti a 
természeti környezet 
adottságainak jobb 
kihasználása a bakan-
csos vagy kerékpáros 
turisták számára.
Kiemelt szerepet ka-
pott a történelmi bel-
város műemléki meg-
újításának folytatása, 
a közterek rekonstruk-
ciója a „jurisics Miklós 
Örökségmentő Prog-
ram” keretében. Ide 
tartozik a Lábasház, 

a Hősök kapuja, a Tábornokház, 
a városháza, a zeneiskola, illetve 
a Fő tér 1. és a Fő tér 2. számú 
épületek homlokzatának a felújítá-
sa. Fontos feladat lesz a jézus szíve 
Plébániatemplom tetőzetének a 
megerősítése, illetve a – vizesedés 
miatt – szent jakab-templom teljes 
körű megújítása.
A „Klimatikus Gyógyhely” megva-
lósítása is a koncepció része, illesz-
kedve a modern és a természetes 
gyógyászati kezelésekhez. Kőszeg 
tiszta levegője, a vonzó környezete 
kiváló lehetőséget kínál a termé-
szetben való barangolásra, a kerék-
pározásra, ami együttesen kedvező 
hatást kínál a légúti megbetege-
désben szenvedők gyógyítására. 
A Csónakázótó és a Gyöngyös-pa-
tak menti rekreációs zóna kereté-
ben szabadidőpark kialakítása a 
cél. A víztározónál az Abért-tavon 
lesz szabadtéri fürdőzési lehetőség, 
kötött vízisípálya, több más sporto-
lási lehetőséggel.
Az infrastruktúra területén egyik 
fontos feladat a déli iparterülethez 
kapcsolódóan a Rákóczi utcai kör-
forgalom és a Rohonci utca közötti 
Pogányi utca építésének a foly-
tatása. Belső úthálózat felújítása 
szempontjából kiemelt helyet kap 
a Chernel utca, a Kiss jános utca, 
a Petőfi tér, a Felső körút, az Alsó 
körút, a strand sétány, a Dózsa 
György utca, a Bajcsy-zsilinszky 
utca, a Károlyi Mihály utca, a Gá-
bor áron utca.

KZ
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– Fő megbízásai honnan jöttek, kiktől kapta?
– Leginkább a költségvetéstől. Iskolákat, óvo-
dákat, közintézményeket festettem. sokat dol-
goztam a szombathelyi kórházban, de idehaza 
az Express szállóban is rengeteget tapétáztam.  
volt olyan tél, hogy 40 szobát kellett felújítani. 
jó idő, fűtés volt, azt szerettem. Azóta a misz-
sziósok is rendeltek tőlem munkát. Ők a fehér 
festést igénylik. De nagyon sok lakossági meg-
rendelésem is volt.  van olyan kuncsaftom, aki 
még ma is velem dolgoztatna, ha az egészsé-
gem engedné.  

– Hogyan változott a divat a lakásfestészet-
ben? 
– Eleinte, a ’60-as évek elején főleg a hengere-
zés volt a divat.  jött a cég ügynöke Budapestről 
egy bőröndnyi hengermintával. Már tudta, hogy 
melyik iskolában keressen bennünket, hol tata-
rozunk. Mesterem huncut és praktikus ember 
lévén lehetőleg a sűrű mintájuakat választotta.    
Aztán jött a fúvott minta. saját papírkivágásain-
kat fújtuk körbe, vagy a mintagömbök, karikák, 
pálmafák, különböző geometriai formák belsejét 
töltöttük ki porlasztott eljárással, néha több szín-
nel dolgoztunk. Hát ez szédítő volt! Kellett hozzá 
tüdő. Konyhák, előszobák, verandák jellegzetes 
diszítése volt.  Később jött a tapéta, a stukkók, a 
műanyag csíkok, keretek ragasztása.   
– Milyenek voltak régebben a festékek? 
– A háború előtt még darálták a festéket, len-
olajjal keverték, porfestékkel dolgoztak. jellem-
zően vörös, sárga és barna színű agyagok voltak.  
semmi vegyianyag bennük. Később alkották 
meg a ma használatos csodálatos színeket 
produkáló, vegyszerrel dúsított, egészséget és 
környezetet romboló hatású festékeket. Amikor 
egy-egy tornaterem parkettáját lakkoztuk, es-
ténként vegyszert leheltem. szédült és kába volt 
az ember. Összeírtam a régi festők adatait, meg 

KávÉszÜ
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Kávészünet Horváth György festőmesterrel
 A háború előtt még darálták a festéket

nyugdíjasként kezdett családfakutatása 
eredményeire sokan kiváncsiak. egy éven át 
naponta volt vendég az egyházmegyei levél-
tárban. Apai, anyai ágon kikutatta felmenő-
it – nagyméretű tablókra vitte fel unokája 
segítségével a neveket, amiket – mint ügyes 
kezű festőmester – egy hatalmas fa ágaira, 
leveleire applikált. Horváth György nyolc 
évi házasság után született, nyolc hónapra. 
Amikor édesapját 1944-ben elvitték a front-
ra, nyolc hónapos volt.  Akkor látta utoljára. 
Édesanyja – amikor testvér után vágyódott 
– mindig azt mondta, majd ha édesapád 
megjön a háborúból, akkor lesz testvéred, 
mert egyedül nem tudnálak eltartani benne-
teket.  Tíz éve tudják, hogy 1945-ben meg-
halt valahol Ukrajnában. ma futballpálya 
van a tömegsír felett, ahol nyugszik. nevét 
azonban megörökítik egy emlékkereszten 
– ígérte a Hadigondozó szövetség.  mi-
vel eltűntként tartották nyilván, 1954-ben 
édesanyja összeházasodott egy özvegyem-
berrel Gyöngyösfaluban. ő is hozott egy fiút 
a családba. Kőszegre költöztek, a papa a 
katonai reáliskolában volt hentes. ő nevelte 
fel Gyurit. szerette volna, ha otthon marad 
a gazdaságban. Tizennégy éves volt, amikor 
az egyik szobát kifestették, ámulva leste a 
festőmestert, ekkor döntötte el, hogy ő is 
festő lesz. nevelőapja beleegyezett. Bigner 
ede festőmester inasa lett 1959-től. Köz-
ben elvették mestere működési engedélyét. 
Hogy meg ne szakadjon a tanulói jogviszo-
nya,  a KTsz-elnök Pozsonyi József átvette 
a cégbe, amíg le nem vizsgázott. „Régi szép 
idők!” majd két évig a TAnÉP-nél dolgozott, 
aztán Kőszegen a város alkalmazottja lett, 
1965-ben mestervizsgát tett. másodállás-
ban 1971-től, majd ’84 óta főállású vál-
lalkozó nyugdíjbameneteléig. milliomossá 
ugyan nem vált, de szorgalmas munkájából 
szépen megél a családjával. „Csak egész-
ség legyen!” szóban és gondolatban hálá-
val emlékezik a megrendelőire, akik biztak 
benne és hűségesen kitartottak mellette. Ér-
kezésem előtt cseresznyét szedett létráról, 
de minden dokumentumot előkészített a 
beszélgetéshez. Kitüntetések, újságcikkek, 
fotóalbumok vártak a nappaliban.
– Kik voltak a mesterei?
– Tanoncoktatóm Bigner Ede festőmester volt. 
Később is olyan emberek közelében lehettem, 
akiktől tanulhattam. Kopfer bácsi, seck bácsi, 
Weigl bácsi már nyugdíjasként volt a KTsz-ben, 
Bigner Tóni, a harmonikás szintén, stampf Gyula 
bácsi két éve halt meg 98 évesen. sokat tanul-
tam tőlük. 

az én kortársaimét. A régiek 80 körüli átlagot él-
tek, az enyémek 55-t. Ez sokat enged sejtetni. 
– Lesz-e folytatása a szakmának a család-
ban? 
– A fiam ugyan nem tanulta ki, de nyáron min-
dig jött segíteni, és ha kell, beáll festeni. Tamás 
főleg szórakoztató zenészként ismert. sokszor 
lép fel Meggievel és a KvARC együttessel.  
Gyöngyi lányunk a papírboltban eladó. Kiseb-
bik lányunk, Ildikó meg Ausztriában dolgozik a 
kereskedelemben. Feleségem a lakótelepi óvo-
dában könyvelőként dolgozott, majd gondozónő 
lett. Három unokánk van, Diána, Olivér és Ro-
land. Egy csomó érdekesség a születésnapok-
kal kapcsolatban. Gyöngyi január 5-én, Tamás 
január 6-án született, meg az ő kisfia Roland 
is, és a Gyöngyi lánya Diána is. Ilyenkor négyes 
szülinapot ünneplünk. 
 – Úgy tudom, az Iparos Szövetségben is aktív 
tag volt.
– Tagja voltam a vezetőségnek 10 évig. Ma is hi-
ányolják azokat az összkovácsoló kirándulásokat, 
együttléteket, melyeket szerveztem, ma nincs 
aki vállalná. Tavasszal és ősszel több alkalommal 
mentünk kirándulni. jártunk szegeden, Egerben, 
Pécsett, Hajdúszoboszlón, Debrecenben, Hé-
vízen, szekszárdon, de jártunk a Wörthi-tónál, 
Gänserndorfban, megnéztük a Minimundust 
Klagenfurtban. A farsangi Iparos Bált is sok évig 
én rendeztem. Elismerték a munkámat, megkap-
tam a 25 éves gyűrűt. Az IPOsz-díjat 2000-ben 
szűcs György országos elnök adta át. van egy 30 
éves IPOsz-os emléklapom, és 2011-ben kap-
tam meg a 40 éves IPOsz-díjat. 

Kiss János  
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Elszállítják a szennyvizet
Beszédtéma lett a háztartások-
ból történő szennyvíz elszállítása 
azokról a területről, ahol van ivó-
vízfogyasztás, de nincs kiépített 
szennycsatorna. A témáról – a 
képviselő-testület döntései alap-
ján – már több alkalommal adtunk 
tájékoztatást az újság olvasóinak.  
júniusban az érintett hegylakókat 
is megkérdeztünk. Bizonyossá vált, 
hogy a szennyvízről szóló hírt a 
hegyekbe a városban lakók „vitték 
fel” a Kőszeg és vidékében megje-
lent információk alapján. Többen 
örömmel fogadták a lehetőséget, 
hiszen ezideig gondot jelentett az 
aknában halmozódó szennyvíz. Az 
eltávolítására több korábbi mód-
szert is megismerhettünk. Egyik: 
az eső közeledtével a bokrok közé 
szivattyúzták, amit a csapadékvíz 
tovább szállított. Másik: valamikor 
nagyon, nagyon, nagyon régen egy 
autó egy meghatározott helyen 

tartózkodott, ahol megrendelhették 
az érintettek a szállítást. Az akná-
ból a szivattyúzás megtörtént, és a 
számla nélküli fizetés is, de az autó 
tartályába került „anyag” további 
sorsáról nincs információ.
A Kőszegi városüzemeltető 
nonprofit Kft.-től kapott tájékozta-
tó szerint június 3-ig 34 helyszín-
ről 139 m3 szennyvizet szállítottak 
el szombathelyre, az erre a célra 
kijelölt lerakóba. Májustól heti át-
lagban három – öt alkalommal 
kapnak megrendelést a munkára. 
A tartályt vontató traktornak időn-
ként nehéz terepviszonyok között 
kell közlekednie, hiszen a tároló 
aknákat nem feltétlenül az út mel-
lett építették meg. volt, aki azt kér-
te, hogy negyven méter csőveze-
tékkel menjen a helyszínre az autó. 
A dombtetőről a völgyben lévő 
szennyvizet nem lehet kiszivaty-
tyúzni, mert ez ellentmond a fizika 

törvényeinek. A teljes megoldáshoz  
biztosan szükség lesz még szakmai 
konzultációkra is.
Több érintett telektulajdonos el-
mondta: egy év alatt nem telik meg 
az aknájuk, így nem kell szivattyúzni 
sem, vagyis nem tudják bizonyítani 
számlával az egy éven belül ke-
letkezett szennyvíz kezelését. Arra 
is hivatkoztak, hogy lényegesen 
több vizet használnak fel öntözésre, 
mint higiéniai célokra, így az elfo-
gyasztott víz 60%-a biztosan nem 
lesz szennyvíz, aminek elszállítását 
számlával kell bizonyítani.
Egy korábbi felmérés szerint a 
Kőszegi hegyekben élők 2012-
ben egy alkalommal sem rendel-

ték meg szennyvízgyűjtő aknájuk 
tartalmának elszállítását, holott 
ezen a területen nincs kiépített 
csatorna, vízvezeték viszont igen. 
Tény, hogy 2012-ben a hegyol-
dalban lévő józsef-forrás, illetve a 
Kövi-dűlői kút vízét megvizsgálta 
az ánTsz, és a sérülékeny vízbá-
zis okán nem engedélyezte ezek 
használatát, különös tekintettel a 
nem szabványos szennyvízgyűjtők 
és kivezetők miatt fellépő fertőzés-
veszélyre.

Kámán Z

A szennyvíz elszállítása meg-
rendelhető: Tel.: 94/562-210 
és 94/562-217.

A kontaktlencsékről
Előző havi cikkünk folytatásaként 
talán le is szögezhetjük, hogy füg-
getlenül attól, hogy az ember hány 
éves, milyen a látása, régi vagy új 
kontaktlencse viselő, nagy való-
színűséggel létezik az Ő számára 
is megfelelő kontaktlencse, mely 
a lehető legjobb látást, egészsé-
get és kényelmet fogja nyújtani. A 
Coopervision kontaktlencse gyártó 
cég havi kihordású lencse család-
ja a legújabb gyártási és kutatási 
technológiájának köszönhetően, 
gondoskodik a problémamen-
tes kontaktlencse viselésről. Ez 
a természetes szilikon-hidrogél 

alapanyagú lencse magába zárja 
a vizet, ezáltal minimalizálja a ki-
száradást, nedvesítő anyag nélkül 
is megtartja nedvességét, a szemet 
bőségesen oxigénnel látja el, a hó-
nap minden egyes napján megőrzi 
rugalmasságát és lágyságát. A ci-
linderes dioptriát viselők számára 
is jó megoldást jelent, hiszen e 
kontaktlencsék kiemelkedő stabili-
tást biztosítanak, és az éleslátás az 
optimalizált geometriának köszön-
hetően tartósan meg is marad. A 
fentieknek köszönhetően átlagon 
felüli látásélmények érhetők el ma 
már, az eddig elérhetetlennek tűnő, 
magas dioptria tartományokban is. 
Remélem sikerült egy kis kedvet 
formálnunk a kontaktlencse vise-
léséhez vagy akár kipróbálásához, 
hogy a forró nyári napokat még 
szebbé varázsolhassuk. Folytat-
juk….

Kőhalmi-szalay mónika

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

Égetési tilalomról
Május 29-én a képviselők ismét 
tárgyalták az égetési tilalomról 
szóló rendeletet, és bővítették azon 
utcák listáját, ahol egész évben ér-
vényes a tiltás. Egyéb belterületen 
száraz kerti és gazdasági, valamint 
egyéb szilárd 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 égetni. 
vagyis, aki mostantól október 1-ig 
éget, az megszegi a rendeletet, 
ezért büntethető.
A tiltás elsődleges célja a levegő 
tisztaságának védelme, amely Kő-
szeg egyik kiemelt érteke, a klima-
tikus gyógyhellyé válás fontos fel-
tétele. Egy férfi elmondása szerint 
a levegő tisztaságát csak az tudja 
értékelni, aki már magába szívta a 
szennyezettet, a szmogosat. Az ön-
kormányzat egyik fontos szabálya, 
hogy a Hulladékudvarba ingyene-
sen lehet kivinni a zöldhulladékot, 
amit komposztálnak, hogy ismét 
hasznosítható legyen. A komposz-
tálást mindenki, saját maga is el-
végezheti, az ehhez szükséges láda 
ingyen igényelhető. 
Az alábbiakban megadjuk azon 
utcák névsorát, ahol egész évben 
érvényes az égetési tilalom:
Ady Endre utca • Auguszt jános 
utca  • árpád tér  • Bajcsy-zsilinszky 
utca  • Bem józsef utca • Bercsényi 
Miklós utca • Chernel utca • Diák-

sétány • Diófa utca • Dózsa György 
utca •  Erdő utca • Faludi Ferenc 
utca • Fenyő utca • Forintos Mátyás 
utca • Fő tér • Rákóczi és Munkácsy 
utcánál lévő tömbbelső • Gyöngyös 
utca • Gyöp utca • Győry jános utca 
• Hegyalja utca •  Hunyadi jános 
utca • Írottkő utca • jurisics tér • 
Kálvária utca • Károly Róbert tér • 
Károlyi Mihály utca •  Kelcz-Adelfy 
utca •  Királyvölgyi utca • Kiss jános 
utca • Kossuth  Lajos utca •  Liszt 
Ferenc utca • Munkácsy Mihály utca 
• Park utca • Pék utca • Petőfi sán-
dor tér • Posztó utca • Puskapor 
utca • Rajnis józsef utca • Rákóczi 
utca • Rohonci utca • Rómer Flóris 
utca • sánc utca • sáncárok utca 
• schneller józsef utca • sigray ja-
kab utca • szent Imre herceg utca 
• szent Lénárd utca • sziget utca 
• szűk utca • Táblaház utca • Tán-
csics Mihály utca •  Temető utca • 
Tüskevár utca • Űrhajósok utcája 
• várkör • városház utca • velemi 
utca • zrinyi Miklós utca. 

FiGYeLem!

Dobja be a kiégett izzókat,  
fényforrásokat a Vasi Lux 
Kft. (Kőszeg, Rákóczi utca 
18.) telephelyén, az üzlet 
előtt, az udvarban elhelyezett 
konténerbe! ezt mindenki 
ingyenesen megteheti, és 
ezzel védi a környezetét. A 
kiégett világító test veszélyes 
hulladék!
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A botlatókőnél
Május 11-én, a Kőszegi Európa Ház 
Egyesület szervezésében, a rossz 
idő ellenére is, megtartották meg-
emlékezésüket az árpád tér 13. 
szám előtt gyülekező kőszegiek. 
A Bass-botlatókőnél dr. Küttel Ist-
ván ismertette Bass István usA-ból 
írt levelét, felidézte a 70 éve tör-
tént elhurcoltatások körülményeit, 
és szólt a 75 évvel ezelőtti második 
zsidótörvényről, amely ÷a zsidók 
közéleti és gazdasági térfogla-
lásának korlátozásáról” rendel-
kezett és már származási alapon 
határozta meg a zsidónak 
tekintendők körét. A tra-
gédia nagyságrendjét ér-
zékeltetve dr. Bokányi Pé-
ter, Révész józsef, söptei 
Imre és dr. Küttel István 
felsorolta a kőszegi zsidó 
hitközség 112 áldozatá-
nak a nevét. 
Részlet Bass István leve-
léből: ÷…Nem tudom elfe-
lejteni, hogy 1944. május 
11-én szüleimet és nagyanyámat 
a kőszegi gettóba zárták, és ké-
sőbb, július elején Szombathely-
ről Auschwitzba deportálták, és 
ott megölték. Én szerencsésen 

munkaszolgálatos voltam 1944 
tavaszán, és csak októberben 
kerültem a nácik kezébe és a 
mauthauseni koncentrációs tá-
borba, ahonnan az amerikaiak 
szabadítottak fel 1945. május 
7-én.”
Bass István anyagilag is támo-
gatta a megemlékezést. Az általa 
utalt 100 dollárt (átváltás után) az 
egyesület az idei holokauszt meg-
emlékezésre kívánja fordítani. Az 
adományozó bár személyesen nem 
volt jelen, üzenete megszívlelendő: 

÷… arra kérek mindenkit, hogy 
nyitott szemekkel és fülekkel ítél-
je meg a politikusokat, és testvéri 
szeretettel kezelje szomszédjait!” 

Tóthárpád F.

Elismerésként dísztőr
április 24-én, a Rendőrség napja 
alkalmából vaihingen an der Enz 
egykori rendőrkapitánya, Gustav 
Bast „Dísztőr” tárgyjutalomban 
részesült az országos rendőrkapi-
tánytól. Azt a tevékenysé-
gét jutalmazták, amely a 
Kőszegi Rendőrkapitány-
sággal kialakított 25 éves, 
baráti kapcsolatot eredmé-
nyezett.
Dr. jónás zsigmond 
első németországi látoga-
tása alkalmával kötöttek 
barátságot, és mindket-
ten a szakmai, az emberi 
kapcsolatok mélyítését 
tűzték ki célul. Ezt köve-
tően rendszeresek lettek a 
tapasztalatcserék, a kultu-
rális programok, és erősö-
dött az egymás életének a 
megismerése. A németek 
az utazások megkönnyítése 
érdekében kisbuszt ajándékoztak a 
kőszegi IPA csoportnak.
Ennek a barátságnak a kiterjesz-
tése eredményezte a magyar és 
a baden-würtenbergi rendőrség 
kapcsolatának a létrejöttét. Gustav 
Bast élen járt a testvérvárosi rend-

őri kapcsolatok ápolásában is, a 
munkatársait is erre ösztönözte. A 
baráti csoport tagjaként két alka-
lommal kerékpárral jött el a ma-
gyar kollégáihoz. 

A 79 éves Gustav Bast úrnak gra-
tulálunk az értékes elismeréséhez. 
Kívánunk neki jó egészséget! A 
Kőszegen mindig szívesen látott 
vendég az IPA-bálok rendszeres 
résztvevője.

KZ

A jog és a hős
A Hősök napja megemlékezésen 
– a Hősök kapuja boltíve alatt – 
nyúl Dorina versmondását köve-
tően Krizsovenszky Lajos lépett a 
szószékhez. (Amikor a szónokot 
önmagáról kérdeztem, finoman 
hárított, mert nem szereti a titu-
lusokat. Annyit azért megtudtunk, 
hogy széleskörű társadalmi szere-
pet vállal, nem szereti a közönyös 
magatartást, és a Magyar vitézi 
Rend közéleti tevékenységét elis-

merve 2007-ben soraiba vette. )
Gondolatait a volgai lovas törté-
netével vezette be, hogy aztán 
folytassa múltidézését a magyar 
önismeret útján, és több oldalról 
is megközelítse, szóljon „a hősről”, 
hőseinkről, akikről elmondható, 
hogy „politikai akarattól függet-
lenül, esküjükhöz híven mindig a 
szent Hazát védik”.  
– Amikor a magyar honvédre em-

lékezünk, nincs könnyű dolgunk, hi-
szen – gondoljuk végig – ennyi év 
alatt hány ismeretlen hős halhatott 
meg, olyan, aki gondolkodás nélkül 
adta a Hazáért önmagát – mondta. 
Többször foglalkozott a jog, a jog-
alkotás kérdésével is. szólt arról, 
hogy ha egy jogállamban az alkot-
mány és a jog valóban a nemzet 
érdekét szolgálja, akkor a katona 
az esküjéhez híven becsülettel fog-

ja védeni a Hazáját, de csak azt. A 
katona azért hős, mert becsületes, 
bátor, de mindemellett rendelkezik 
két nagyon fontos tulajdonsággal. 
„A hazája iránti hűséggel, ami az 
erkölcsünkké tett hazaszeretetre 
épül! A magyar katona ilyen!”
A szózat elhangzása után a meg-
emlékezők elhelyezték a kegyelet 
virágait a szent jakab-templom 
mellett található emléktáblánál is.

Doberdó
száz éve tört ki az I. világháború.  
Tízmillióan soha nem tértek visz-
sza családjukhoz. Három év alatt, 
1915-től az Észak-Olasz Alpokban, 
a Doberdó falu fölötti karszton tízez-
rével haltak meg a monarchia ka-
tonái a forróságtól, a víz hiányától, 
a fagytól, a pergőtüzektől, a gáztá-
madásoktól. Májusban egy kegyeleti 
úton vettünk részt, megkoszorúztuk 
az emlékhelyet, ahol hőseink por-

ladnak. Megdöbbentő és megrázó 
élmény volt a doberdói magyar 
kápolna, a temető megismerése. A 
kápolnát 1917-ben emelték a ma-
gyarok, az olasz telektulajdonostól 
kérve beleegyezést az emlékhely ki-
alakításához. A restaurálása 2009-
ben történt meg, sólyom László 
köztársasági elnök jelenlétében 
szentelték fel újra. A doberdói ma-
gyar temető megdöbbentő, de 
megnyugtató kegyeleti hely, és pél-
damutató a gondozottsága. Amikor 

kialakították a temetőt, a történelmi 
Magyarország katonáit helyezték 
örök nyugalomra, a nevüket feltün-
tették a sírköveken. van olyan, ahol 
csak a családi vagy utónév olvasha-
tó. sok az idegen hangzású, német 
vagy szláv családi név, hiszen akkor 
még egy országhoz tartoztunk. Ma-
gyar zarándokok sokasága keresi fel 
eleink nyughelyét, sírjaikon a ke-
gyelet virágait elhelyezve búsulnak 
a sok fiatal tragikus sorsán.

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

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Gondot okoz Önnek a csemetésben, a kaszálón, 

a használaton kívül lévő földterületen, vízparton, 
gátoldalon, erdőaljzatban megnőtt elburjánzott fű?

 
itt a megoldás „As- motor” !

Gondot okoz Önnek a csemetésben, a kaszálón, 
a használaton kívül lévő földterületen, vízparton, 

gátoldalon, erdőaljzatban megnőtt elburjánzott fű?

Kiskőszeg
„A mi kis falunkban többnyire 
idősebb emberek élnek, mert a 
fiatalok külföldre mentek a meg-
élhetés és az új élet miatt” – írta 
levelében Radivčev Mária, aki so-
kat tesz a falu kulturális életéért. 
Akik Kiskőszegen maradtak, azok 
szebbé kívánják tenni a falu életét. 
Az elmúlt évben nagy örömüket 
lelték abban, amikor a Hajnalcsil-
lag néptánccsoport tagjai kétnapos 
kirándulásukon ismerkedtek a falu 
életével, a természeti szépségeivel. 
„A zárónapon egy gyönyörű fellé-
péssel tiszteltek meg bennünket” – 
fogalmazta meg köszönetét Mária. 
novemberben a falu kórusa ün-
nepelte a 10 éves fennállását. Az 

ü n n e p s é g e t 
festmény kiállí-
tással nyitották 
meg, majd egy 
programokban 
gazdag kul-
turális műsor 
következe t t . 
Megtiszteltetés 
volt számukra, 
hogy műsort 
adtak a Barcs-
ról érkezett vendégek is. Az estét 
ünnepi vacsorával, és mulatság-
gal zárták. Emlékezetes marad a 
faluban élők számára az, amikor 
a Kiskőszegi és az Eszéki Kórus 
közösen lépett fel Mága zoltán 
újévi jótékonysági koncertjén. A 
hagyományoknak megfelelően ün-
nepelték nepomuki szent jánost, 

a falu védőszentjét. A 2010-ben 
Kőszegre is meghívott tánccsoport 
fellépett a falunapi rendezvényen, 
és örömmel teljesítették sepse és 
Hercegszőlős meghívását a má-
jusfa kitáncolási rendezvényen. Az 
idei év egyik fontos eseménye volt, 
hogy a Bogárdi napokon műsort 
adott a falu kórusa.

Minden évben más-más 
településen tartják meg a 
Trianoni békediktátumról a 
megemlékezést.   június 4-én 
újbezdánban gyülekeztek a 
környék településeiről a Ma-
gyarországtól elszakított ma-
gyarok.  Az „alkalmi” műsorban 
a versszínpad tagjai mondtak 
verseket, és énekeltek dalokat.
Kiskőszeg horvát neve Batina. 
Az írások 1316-ban említik 

először. A Duna és a szerb határ 
mellett, Magyarországtól 18 km 
távolságra található Horvátország-
ban. A hatszáz fős település 60%-a 
magyar. Az itt élők 1920. június 4. 
nap 16:32 percétől már nem tar-
toztak Magyarországhoz. de őrzik 
magyarságukat.

Kámán Z

Minden évben más-más 
településen tartják meg a 
Trianoni békediktátumról a 
megemlékezést.   június 4-én 
újbezdánban gyülekeztek a 
környék településeiről a Ma-
gyarországtól elszakított ma-
gyarok.  Az „alkalmi” műsorban 
a versszínpad tagjai mondtak 
verseket, és énekeltek dalokat.
Kiskőszeg horvát neve Batina. 
Az írások 1316-ban említik 

Hazajöttek
június 4-én, a nemzeti összetarto-
zás napján a „szenczi Molnár Albert 
Alapiskola” 42 tanulója négy tanár 
kíséretében Kőszegre érkezett a Dr. 
nagy László EGYMI meghívására. 
Magyarok érkeztek Magyarország-

ra, megelőzve a két város testvér-
városi szerződésének az aláírását 
(június 26.). A diákcsapat hét órát 
töltött Kőszegen sűrű programok 
mellett. visszatérésük után Matus 
Mónika levélben köszönte meg „az 
odafigyelést, az odaadást és a ked-
vességet”.
Az egykori vasfüggönynél, az oszt-

Trianon
június 4-én, a nemzeti összetar-
tozás napján a Trianoni keresztnél 
elhelyezett koszurúk emlékeztettek 
1920. június 4-ére, arra a napra, 
amikor Magyarország csonka lett, 
amikor három millió magyar sza-
kadt el saját nemzetétől.
Este hat órakor az országzászlónál 
tartották a városi megemlékezést. 
Huber László polgármester Antal 
józsef miniszterelnököt idézte, aki 
kijelentette, hogy „Lélekben 15 
millió magyar miniszterelnöke sze-
retnék lenni!”
A kettős állampolgárságról szóló 

népszavazás eredménytelensé-
gét említve Huber László polgár-
mester a következőt mondta: „A 
kormány lehetővé tette a magyar 
állampolgárság felvételét min-
denki számára. Akiknek ősei is a 
magyar nemzethez tartoztak, po-
litikailag  egyenrangúvá emelte 
őket a választójog megadásával. 
Bátran kijelenthetjük, hogy mos-
tanra a Kárpát-medencében vir-
tuálisan újra formálódik, összeáll 
a régi nagy-Magyarország. Ez már 
nem földrajzi-politikai értelemben 
jön létre, hanem a szívekben, lel-
kekben és a patrióta jogszabályok 
által.” 

rák határnál magyar zászlóval 
várták és kisérték be az iskolába 
a küldöttséget. Az első fénykép 
itt készült, majd több százan 
örökítették meg az élményeket, 
a belvárosban tett sétát. Kondás 
László az EGYMI tanára elmond-
ta, hogy a szencziek érdeklődés-
sel vettek részt a várost bemuta-
tó túrán, és „nagyon aranyosak 
voltak a gyerekek, öröm volt 
velük lenni”. Ebéd után tartot-
ták az intézmény dísztermében a 
nemzeti összetartozás napjához 
kapcsolódó, a „nemzeti szívhez 
is szóló megemlékezést”, ahol 
Csehi józsef a Rákóczi szövet-
ség képviseletében emlékezett 
vissza a történelmi sorsfordulóra. 
Huber László polgármester öröm-
ként említette a szenczi diákokkal 
való kőszegi találkozást. A Trianoni 
kereszthez a küldöttség – időhi-
ány miatt – már nem ért oda, így 

a szent Korona őrzési helyén he-
lyezték el a megemlékező koszorút. 
Meghatóak voltak ezek a percek. 
Ezután a tanulók kipróbálhatták a 
számukra újszerű íjászatot, majd 
megtekintették a látogatóközpon-
tot illetve velemben novákfalvát.

KZ



2014. június 19 - június 22.

2014. június 26 - június 29.
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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.

mini  abc  szuper

mini  abc  szuper

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

Viola Sertés máj
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

mini  abc  szuper

Big Milk jégkrém
Csokoládé vagy Vanília vagy Eper
1 l (Unilever Magyarország Kft.)

****  Fornetti Túrós XXL
(Fornetti Kft.)

****  Fornetti Sonkás mini
 (Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Steffl dobozos sör
4,2%, 0,5 l, 338,-Ft/l
(heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

mini  abc  szuper

Pécsi Radler dobozos sör
Lemon vagy Bodza vagy Meggy
0,5 l, 338,-Ft/l
(Pécsi Sörfőzde Zrt.)

mini  abc  szuper

Pápai Grillkolbász
Magyaros vagy Mix vagy Chilis 
vagy Sajtos, 400 g, 1747,50Ft/g
(Pápai Hús 1913 Kft.)

1229
 Ft/kg

119
 Ft/db

339
 Ft/kg

649
 Ft/db

169
 Ft/db

1149
 Ft/kg

699
 Ft/db

169
 Ft/db

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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Áradás
Május 17-ére virradó hajnalban 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
személyesen gratulált a kőszegi és 
a Hegyalja öt falujában működő 
önkéntes tűzoltóknak a nemez-
gyár melletti területen végzett ár-
vízvédelmi munkájukért. Az előző 
délutántól csaknem hajnalig közel 
százhuszan ember feletti munkát 
végeztek. Mintegy negyven – kör-
nyéken élő – kőszegi is részt vett 
a védekezésben, nemcsak homok-
zsákot raktak, hanem ellátták a 

„logisztikai” feladatokat, étel-italt 
vittek a védekezésben résztvevők-
nek.
A részletekről seper András adott 
tájékoztatást. Május 12-én érkezett 
meg Ausztria felől az első árhullám 
a Gyöngyös-patakon. Akkor má-
sodpercenként 25 m3 víz áramlott, 
amely május 16-án már 55 m3-re 
növekedett. A Lukácsházi-víztáro-
zóban másfél millió m3 vizet fogtak 
vissza, és ezzel védték a falvakat és 
szombathelyt. A Gyöngyös-patak 
áradását folyamatosan figyelte há-
rom vízügyi szakember, akik délután 
riasztották a katasztrófavédelmet. 
Ezt követően húsz önkéntes kősze-
gi tűzoltó vonult ki homokzsákokat 
rakni. Ekkor a nemezgyár melletti 
Hatházakat már körülvette a víz, 
amely Ausztria irányában lévő pa-
takmederből ömlött ki. Elérte a 87-
es utat is, ahol egyes időszakokban 
30 cm-es víz hömpölygött, és az 
övárokban zúdult le a büfékig. A 
patak és a 87-es út közötti terület 
víz alá került, a nemezgyárba veze-
tő út gát funkciót vett át. Az itt lévő 
átereszt homokzsákokkal zárták le. 
„Húsz perc van erre” – mondták a 
vízügyi szakemberek, azt követő-

en, hogy az ettől feljebb, 
a Gyöngyös-patakhoz 
vezető árok mellett lévő 
töltésen átcsordult a víz, 
és megindult a nemez-
gyári út irányába. Ennek 
az útnak a partszakaszát, 
az átereszt töltötték meg 
homokzsákokkal. Ekkor 
már százhuszan voltak a 
gáton. Ha itt és akkor áttör a víz, 
elárasztja a Röti-völgyi utcát. A 
kitartó, szervezett munka eredmé-
nyeként ez nem történt meg. át 
kellett vágni – éjjel egy óra tájékán 
– a Hatházakhoz vezető utat, hogy 
a víz itt is vissza tudjon áramolni 
a Gyöngyös-patakba. A tűzoltók a 
városvezetés közreműködésével ri-
asztották a városgondnokság mar-
kológépét. Az áradás megmutatta 
erejét. 
A 87-es úttól árok vezeti vissza 
a vizet a patakba, ennek töltésén 
csordult át a víz, és veszélyeztette a 
Röti-völgyi utcát. Az árok végén, az 
út alatt volt az áteresz, amit széles 
mederré rombolt a víztömeg. Fel-
vételünk is mutatja, hogy példás 
gyorsasággal újjáépítették.
június 3-án Huber László polgár-

mester meghívására szakemberek 
tárgyaltak az árvízi helyzetről. En-
nek eredményeként az önkormány-
zat néhány hónapon belül elkészíti 
az árvízvédelmi tervét. Az ebben 
foglaltak megvalósításához biztosan 
szükség lesz pályázati pénzekre is. 

Kámán Z

Május 15–16-án a Kőszegi-hegy-
ségben 641 hektáron 8030 m3 
bükk, 520 m3 tölgy és 295 m3 luc-
fenyő dőlt ki az Yvette nevű ciklon 
hatására – kaptuk a tájékoztatást 
a szombathelyi Erdészeti zrt.-től. 
Május 18-án a késő délutáni órák-
ban állt el az eső. A hegyeket járva 
kidőlt fák tömegét láthatta a turis-
ta, és találkozhatott erdészekkel is, 
akik a károkat mérték fel. Az erdei 
közútra kidőlt fákat az erdészek fo-
lyamatosan eltávolították, a munka 
eredménye már ekkor látható volt. 

A Kopasz-Kendik, az Írottkő-kilátó 
alatt, valamint a Hétforrás után 
lévő Mária-út környéke lehangoló 
látványt mutatott.
A zrt. tájékoztatása szerint az en-
gedélyezést követően folyamatosan 
végzik el a fakitermelést. Felhívták 
a figyelmet arra, hogy a széldönté-
ses területeken az emberi jelenlét 
is veszélyes lehet a még álló, de 
sérült gyökérzetű fák miatt, melyek 
enyhébb szélben vagy nagyobb eső 
után szintén kidőlhetnek és balese-
tet okozhatnak. 

Kidőlt fák – tilos az erdőjárás
Emiatt a szombathelyi Erdészeti 
zrt., mint a vas megyei állami tu-
lajdonú erdők kezelője, az állami 
erdők látogatását 2014. október 
31-ig korlátozza, és kijelenti, hogy 
ezeken a területeken tartózkodni 
életveszélyes és tilos. Aki ezt mégis 
megteszi, az a saját felelősségére 
teszi meg. Az erről szóló tájékozta-
tó táblákat kihelyezték a bevezető 
utakra. A táblán lévő egyik fény-
kép a kőszegi erdőkben tapasztalt 
pusztítást mutatja.

KZ

Győztek
Pünkösd hétvégéjén zánkán tar-
tották az Országos Ifjúsági és Fel-
nőtt Tűzoltóversenyt. Két számban 
mérték össze tudásukat. A stafé-
tában kúszócső és gerenda, palánk 
jelentette az akadályokat, majd ezt 
követően osztott csöves szerelési 
gyakorlat következett. A kőszegiek 
megcsillogtatták tudásukat, telje-
sítményüket. Az egyik férficsapat 
összetettben megszerezte az ab-
szolút első helyet. A harminc év 
feletti férfiak, korpontos kategóri-
ában a második helyet érdemelték 
ki. A kőszegi lányok ugyancsak a 
második helyezést szerezték meg. 
A nemrég átalakult, formálódó 
ifjúsági csapat a 19 megyéből ér-
kezettekkel küzdöttek meg, elérve 
a kilencedik helyezést. Az eredmé-
nyekhez gratulálunk!

A csapat
június 13 – 14-én a Csónakázó-
tónál, egy praktikusan felépített 
táborban megtartott gyakorlaton a 
Kőszegi járási Írottkő Mentőcsoport 
és a szombathelyi járási Borostyán-
kő Mentőcsoport a teljesítményük 
alapján olyan minősítést szereztek, 
hogy az ország minden pontján 

önállóan bevethetőek katasztrófa 
esetén. A kőszegieket két gyakorlat 
között élesben is riasztották a Gá-
bor áron utcába. A mentőcsoport 
tagjait Huber László polgármester, 
ágh Péter országgyűlési képviselő, 
és dr. Takács Péter katasztrófavé-
delmi igazgató köszöntötte. A gya-
korlat 11 helyszínen zajlott, amikor 
tűzoltási, műszaki mentési, illetve 

Esküt tettek
Lukácsháza: június 14-én a térsé-
gi sportnap keretében megalakult a 
település mentőcsoportja. A tagok 
önkéntesség alapján szerveződtek, 
és ünnepélyesen esküt tettek. Ötve-
nen ígérték meg, hogy minden ere-
jüket és tudásukat latba vetve siet-
nek a falu védelmére, ha a szükség 
úgy hozza. virág jános polgármester, 
a járási védelmi bizottság elnöke 
fejezte ki köszönetét a falu nevében 
a vállalt feladatért. Elmondta, hogy 
a mentés-felszerelés biztosítását az 
önkormányzat vállalta.

vízkár-elhárítási feladatokat hajtot-
tak végre. Az Írottkő mentőcsoport, 
amelynek aktív tagjai a környékbeli 
falvak önkéntes tűzoltói is, kiegé-
szült egy légi felderítő egységgel. 
seper András a katasztrófavéde-
lem igazgatóhelyettese zárásként 
elmondta, hogy a mentőcsoportok 
tagjai összeszokott csapatként haj-
tották végre a feladatokat.
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Tapossa – laposra!
A hulladékgyűjtésből, annak keze-
léséből 117 millió forint árbevételt 
ért el a Kőszegi városüzemeltető 
nonprofit Kft. Ezt a szolgáltatást 
13 településen, 16 ezer lakos 
érdekében végzik. A szolgáltatás 
díja 2010. január 1. óta változat-
lan, így már nem fedezi a valós 
költségeket. Hathatósan beindult 
a sárga zsákos szelektív gyűjtés, 
amit Kőszegen – lehetőségek hiá-
nyában – nem tudnak fajtánként 
szétválogatni, ezért ezt a munkát 
sárváron végzik el. A kérés vál-
tozatlan: „Tapossa – laposra!” 

Az összenyomható darabokat, 
például PET-palackot, mert így 
egy-egy zsákban több fér el, lé-
nyegesen olcsóbb lesz a kezelé-
se, szállítása. Az is fontos, hogy 
a műanyag vagy fém, korábban 
élelmiszert tartalmazó tárgyakat 
öblítés után tegye mindenki a 
zsákba. A gyűjtés célja, hogy a 
hasznosítható anyagok ismét fel-
használásra kerüljenek, és minél 
később teljen meg a Hulladékud-
var gyűjtőgödre, amely mostanra 
már egy dombot alkot.

KZ

A fizető parkolásról
A fizető parkolást – többen – a 
turisták elrettentésére tartják al-
kalmasnak, pedig ezért más város-
ban is fizetni kell. A parkolási díj a 
Kőszegi városüzemeltető nonprofit 
Kft. árbevételét növeli. Az elmúlt 
évben az ebből származó nettó ár-
bevétel 20,3 millió Ft volt, a nettó 
nyereség (eredmény) 5,5 millió Ft. 

Ha nincs ez az összeg, akkor a kft. 
jelentős összegű veszteséggel zár-
ta volna az elmúlt évet. A parkolás 
gazdaságosságát rontja az auto-
maták gyenge műszaki állapota, 
újak beszerzésére – sok millió 
forintért – nincs lehetőségük. A 
szova zrt.-től tavaly vásároltak 
– szombathelyen már leszerelt – 

négy darab használt készüléket, 
amit alkatrészként használnak fel 
a javítások során.
A parkolójegyet nem mindenki 
vásárolja meg. Emiatt hárommil-
lió forint pótdíjat fizettek a sza-
bálysértők. A belföldi rendszámú 
gépkocsikra 1078 db, külföldire 
pedig 574 db büntetést helyeztek 
el az ellenőrök. A külhonba távo-
zóknak is meg kell fizetni a díjat 
egy nemzetközi behajtó cég köz-

reműködésével. Az elmúlt évben 
a kft. 192 alkalommal választot-
ta ezt a lehetőséget. Aki gyorsan 
fizet, az a büntetés felét fizeti. 
Érdemes elolvasni a piros zacs-
kóban lévő tájékoztatást. A 2013 
októberében bevezetett mobil 
parkolási rendszert kevesen veszik 
igénybe. viszont ennek a megléte 
a kor követelményeihez tartozik. 
júliustól megújítják ezt a fizetési 
rendszert.
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nemescsó: június 14-én, a hajna-
lig tartó falunapon csaknem egész-
nap „teltház” volt a faluház udva-
rán felállított sátorban. Hazajöttek 
a faluból elszármazottak is. Kendik 
zoltán polgármester az „összetar-
tozás”-ról beszélt: a közös pont az, 
hogy „mindannyian nemescsóiak 
vagyunk. … Mi mindannyian ki-
vesszük részünket a közösségi élet-
ből”. A polgármester, aki a falunap 
előtt köszöntötte a két legidősebb 
polgárt: sztrókay Gyulánét és né-
meth Imrét, azt kérte a jelenlévők-
től, hogy „emlékezzünk a múltunk-
ra és az őseinkre”.
A déli órákban finom illatok terjed-
tek a levegőben, majd a jó étvággyal 
elfogyasztott ebéd után a kőszegi 
tűzoltók habpartija szórakoztatta a 
gyerekeket. Az apróságok kedvéért 
felállított ugrálóvár folyamatosan 
foglalt volt. A színpadra elsőként 
lépett – a hagyományokhoz iga-
zodva – az evangélikus énekkar. 

Egyházi énekkel kezdtek, majd slá-
gerzenére váltottak, ahol „kötelező 
volt az éneklés” a padsorokban is. 
A  „nemcsak a húszéveseké a vi-
lág” című dalt Kendik Dánielnek 
címezve adták elő, aki később ze-
nés gyermekműsorral szórakoztatta 
a kicsiket . A Kőszegpatyi óvodások 
közel félórás ének és táncműsort 
mutattak be a színpadon. nekik 
„kőszegpatyiként” talán ez volt az 
utolsó fellépésük, mosolyt, örömet 
sugároztak a színpadról. A bemu-
tatott táncok, énekek az 
óvónők gondos munkáját 
dicséri. Az ifjú, tanuló ze-
nészek szerepében mutat-
koztak be az ács Mihály 
AMI növedékei. Ezt kö-
vetően lépett színpadra a 
nemescsói nótakör. Igazi 
önkéntes csapat, akik az 
elmúlt év novemberében 
alakultak, és minden pén-
teken próbálnak. Elmon-

dásuk szerint elővették az édes-
anyák és a nagyanyák megsárgult 
papírjait, így az ő dalaikat éneklik. 
A színpadi produkciójukban visz-
szatérő szavak voltak a „nemescsói 
lányok, kislány, templom”, amelyek 
a valós hazai életről szóltak. nem 
volt véletlen, hogy többször már a 
dalok vége előtt felhangzott a (vas)
taps. Megérdemelten. Egy előre-
mutató, a múlt értekeit megőrző 
ötlettel állt a közönség elé Mayer 
Tiborné. „A múltból építsük a jövőt, 
tegyük élhetőbbé a jelent!” – gon-
dolat alapján az a cél, hogy legyen 
a faluban egy tájház vagy múzeum, 

ahol megőrizhetik az elmúlt idők 
tárgyait, szokásait. Közkinccsé vál-
hatnak a régi kézműves munkák, 
fényképek, ruhák, munka- és ház-
tartási eszközök, netán mindennapi 
szófordulatok, vagy olyan ételek, 
amit az elődök készítettek. Ezért 
kérnek mindenkit, fogjanak össze, 
és adják össze a régi tárgyaikat. 
jó példát mutattak a falunap rög-
tönzött kiállításán, ahol az egykori 
falusi életet fényképek dokumen-
tálták, konyhai tárgyakat tettek 
az asztalra, ott volt egy járom, 
zsompor és más eszközök.

Kámán Z

Zsompor és járom

Figyelem!
június 13-án Halász Ildikó 
fotókiállítása nyílt meg a 
szendi Optikában (Kőszeg, 
várkör 24.). A szemüveg-
keretek környezetét teszik 
szebbé a portrék, és a ter-
mészetről készült fényképek, 
amelyek hosszabb távon is 
megtekinthetők. 
népes közönség előtt a 
megnyitón szendi Péter „so-
katmondó”-nak nevezte az 
alkotásokat, amelyek felkel-
tették a figyelmét. Ezt akarja tovább adni minden kőszeginek, akiket arra 
kér, hogy Kőszegen vásároljanak! 
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Pedagógusnapi kitüntetések
németh László-díjat az oktatási 
miniszter adományozza azoknak a 
tanároknak, akik a gyermekek har-
monikus személyiségformálásában 
huzamosan kiemelkedő munkát 
végeznek. Ezt a rangos kitüntetést 
Ungerné Paukovits Gizella ta-
nárnő is megkapta, aki a Dr. nagy 
László Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben 1979-
től dolgozik, 2009-től az intézmény 
általános iskolájának intézmény-
egység-vezetője. Intézkedéseivel 
bizonyítja, hogy a sérült gyermekek 
szempontja számára az elsődleges. 
Munkáját kitartóan, a fogyatékos 
ügy iránti alázattal és biztos szak-
mai tudással végzi.

A „Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért” díj 2013 tavasza 
óta ad lehetőséget a tehetség-
gondozásban kiemelkedő munkát 
végző hazai és határon túli pe-
dagógusok elismerésére. Bancsó 
Andrea gimnáziumi tanárnak az 
elmúlt tanévben OKTv döntős, 
ebben a tanévben pedig OKTv 1. 
helyezett diákja volt biológiából. A 
tanárnő felkészültsége a tehetség-
felismerés és a tehetséggondozás 
területén példaértékű. szaktanári, 
nevelői magatartását a szigor és a 
következetesség jellemzi. 
Hani Tibor gimnáziumi tanár a 
„magyar Diáksportért” elismerő 
emlékérmet és oklevelet vehetett át 

a Magyar Diáksport szövetségben. 
Munkába állásának első pillanatá-
tól fogva szívén viseli a diáksport 
ügyét, szervezi a városi és körzeti 
bajnokságokat, tömegversenyeket. 
Hosszú évek alatt több tanítványa 

sikeresen szerepelt megyei és or-
szágos sportversenyen, diákolim-
pián. sport iránti elkötelezettségét 
bizonyítja hónapról hónapra meg-
jelenő sportrovata a Kőszeg és vi-
dékében.

Igazgatóváltás

Elismerések
Május 30-án tartották a tankerület 
pedagógusnapját a Dr. nagy Lász-
ló EGYMI dísztermében. nemcsak 
az ünnepeltekkel és a diákokkal 
telt meg a terem, hanem érdeklő-
dők, politikusok is jelen voltak. Az 
asztalra elhelyezett fehér rózsák 
jelezték, hogy munkájuk eredmé-
nyessége okán sok pedagógus ér-
demes az elismerő szóra, a kitünte-
tésre. Mindezt a diákok színpadon 
bemutatott produkciója is érzékel-
tette. Az iskolák diákjai egyénen-
ként vagy csoportokban mutatták 
be az ének, a zene vagy tánctudá-
sukat, a versek iránti szeretetüket. 
A színpadon előadott műsor nem 
része a kötelező tananyagnak, ezt 
a tanulók a tanórákon kívül gya-
korolták és sajátították el, amely 
nem valósulhatott volna meg a 

tanárok kitartó munkája nélkül. 
Köszöntőjében erről beszélt ágh 
Péter országgyűlési képviselő, aki 
így fogalmazott: „A legjobbat és a 
legmaradandóbbat alkotják Önök: 
gyermekeknek és fiataloknak ad-
nak meg mindent ahhoz, hogy 
eséllyel induljanak el az életbe és 
így legyenek jó anyák, jó apák, jó 
állampolgárok és legfőképpen: jó 
emberek!”
A pedagógusnap kiemelt részeként 
átadták a megérdemelt kitünteté-
seket.
Pedagógus szolgálati emlék-
érmet kaptak Dr. nagy László 
EGYMI: Nagy Gáborné, Palcsó Ju-
lianna, Nadrai Margit, Baráthné 
Varga Mária, Kasztnerné Eredics 
Mária  • jurisich Miklós Gimná-
zium és Kollégium: dr. Mátrainé 
Tálos Ilona, Gadányi Sarolta.
Pedagógusnapon oklevélben ré-
szesültek:

Béri Balog ádám általános Is-
kola: Ábrahámné Vörös Edit, 
Pochánné Polesznyák Ágota • 
Bersek józsef általános Iskola: 
Szakos Ibolya, Rónainé Bolf Ju-
dit, Tóthné Pintér Gyöngyi  • Dr. 
Tolnay sándor általános Iskola: 
Kósáné Farkas Mária, Virág Zsu-

zsanna • Budaker Gusztáv zenei 
AMI: Horváth Zoltán • Dr. nagy 
László EGYMI: Gneisz Terézia, 
Héra Gábor, Imre József, Szikora 
Lászlóné • jurisich Miklós Gim-
názium és Kollégium: Horváthné 
Kutasi Mária, Szele Rezső, Pató 
Attila.

július 31-én lejár Horváthné Kutasi 
Mária igazgatói megbízása. Tizenöt 
éve vezeti a jurisich Miklós Gim-
názium és Kollégium munkáját, ez 
előtt pedig igazgatóhelyettesi fel-
adatokat látott el.
– A nyugdíjig lévő három évemben 
tanítani szeretnék, tanítással terve-
zem a tanári pályafutásom befeje-
zését. Többen együtt kezdtük a gim-

náziumban az oktatást, akikkel közel 
egyidőben megyünk nyugdíjba. He-
lyettünk új kollégákra lesz szükség. 
Biztosítani szeretném az új igazgató 
számára a tanárok kiválasztását, 
akikkel együtt növelni tudja az eddi-
gi eredményeinket – foglalta össze 
gondolatait az igazgatónő.
A vezető kiválasztásának folya-
matáról Bánó zoltán, a tankerü-

let igazgatója adott tájékoztatást. 
Már közzé tették a pályázati ki-
írást. A jelentkezőt több fórumon 
minősítik. véleményeket kérnek: 
a szülői Munkaközösségtől, a Di-
ákönkormányzattól, Kőszeg város 
Önkormányzatától, az Intézményi 
Tanácstól, a nevelőtestülettől és 
az alkalmazottaktól. Ezt követően 
a tankerületi igazgató terjeszti fel 
a javaslatát a KLIK Központ felé, 
majd az elnöki javaslat figyelembe 

vételével a miniszter dönt a kine-
vezésről.
A közzé tett igazgatói állásra Keszei 
Balázs, a jelenlegi igazgatóhelyet-
tes adta be a pályázatát. A törvényi 
jogaikból adódóan Kőszeg város 
Önkormányzata megfogalmazta a 
véleményét, és a képviselők sza-
vazatukkal támogatták Keszei Ba-
lázs igazgatói munkakörrel történő 
megbízását.

KZ

június 2-án a városháza dísztermé-
ben a pedagógusnap alkalmából 
Huber László polgármester és Dr. 
zalán Gábor jegyző köszöntötte a 
Kőszeg város és Térsége Társulása 
fenntartásában működő óvodák 
képviselőit. Az intézményvezetők 
jelenlétében adta át a városveze-
tő, a társulási tanács elnökeként 
a „Kőszeg város és Térsége okta-
tásáért, művelődéséért” oklevelet 
és a pénzjutalmat. A 30 éves te-

Pedagógusnap
vékenységért elismerésben része-
sült Gyuráczné Kiss Marietta óvó-
nő, nádor Lászlóné óvónő, varga 
Istvánné dajka, és a 20 éves mun-
kájáért némethné Horváth Ilona 
dajka. Az átadást követően Huber 
László méltatta az óvodai nevelő-
munkát végzők eredményes tevé-
kenységét, majd a virágok átadása 
és a pohárköszöntő után kötetlen, 
családias beszélgetéssel zárult az 
ünnepség.
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Lukácsháza hírei
A Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete a Térségek Közötti 
Leader pályázaton gyümölcsfel-
dolgozó építését nyerte el. vár-
hatóan november 30-ig a varga 
Ottó utcában készül el az új épület, 
ahol a lakosság a saját maga által 
megtermelt gyümölcsöt aszalhat-
ja, lekvárt, gyümölcslét készíthet, 
magvakat őrölhet.
A Tempó-Ép Kft. már építi a sport-
öltöző új blokkját, amely várhatóan 
augusztus végére elkészül.
Gőzerővel építi a szárnyas Kft. az 
óvodát. A válaszfalak elkészültek. A 
villanyszerelés és a belső vakolás is 
megkezdődött. június 16-tól meg-
kezdődött a régi épületrészben a 
300 adagos korszerű konyha kiala-
kítása. Az ehhez szükséges eszkö-
zök beszerzése is folyamatban van. 
Május 31-ére elkészült a Kisposta 
utca aszfaltozása 230 méter hosz-
szúságban. Megépült a postához 
vezető járda és csapadékvíz-elve-
zetés is. A személygépkocsik szá-
mára a postaépület mellett négy 
parkoló is rendelkezésre áll.

Az önkormányzat megrendelte 
az EMvA pályázaton elnyert közös-
ségi mikrobuszt. A nyolc plusz egy 
személyes Ford jármű várhatóan 
novemberben áll a falu rendelkezé-
sére, a kötelező tartozékok besze-
relése után.
Május 25-én  Oszkón, az Orbán-
napi hegyi vigadalom rendezvé-
nyen vett részt egy 15 fős csapat. 
Langallót sütöttek a kemencében, 
ezen kívül sült káposztával és basa 
kásával kínálták az érdeklődőket.  A 
vendégek kóstolgatták a csömötei 
szőlőhegy levét is. A rendezvényen 
v. németh zsolt vidékfejlesztési ál-
lamtitkár a szőlőhegyek jövőjéről 
tartott előadást.
Június 1-jén ifj. Albert Csaba 
és csapata Alsóújlakon a bivaly-
pörkölt főzőversenyen képviselte 
Lukácsházát. 
Május 31-én a Közösségi Házban 
került sor a nyugdíjas klub május-
fa kitáncoló rendezvényére, ennek 
keretében mutatták be Baranyi 
Ferenc: „A lóvá vált menyasszony” 
című darabját. A mintegy 150 fős 

közönség nagy tapssal jutalmazta 
a Pungor Lajosné, szalainé Pados 
Katalin, szőke Imre, dr. jónás zsig-
mond, Kenyeri Dezső által előadott 
komédiát, amelyet németh Lászlóné 
rendezett. A rendező munkáját virág 
zsuzsa tanárnő és Molnár Károly 
Közösségi Ház vezető segítette. 
A darab után májusfa kitáncoló 
rendezvényen a gyöngyösfalui Dr. 
Tolnay sándor általános Iskola volt 
és jelenlegi diákjai és a szent Már-
ton-kórus adott műsort, amelyet 
zenés rendezvény követett.
Május 25-én Hősök napi megem-
lékezést tartott az önkormányzat a 

szent Antal-templom előtti téren a 
szent Márton-kórus és virág zsuzsa 
tanárnő közreműködésével. Pungor 
László képviselő megemlékező 
szavai után Porpáczi józsef espe-
res imádkozott a világháborúkban 
elesett lukácsházi hősökért, majd a  
jelenlévők koszorút helyeztek el. 
A rossz idő miatt június 7-re ha-
lasztott IvÓ-napi hegybejárásra 
mintegy 400 vendég érkezett. A 
Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egye-
sületének rendezvényén 17 hely-
színen ízlelhették a csömötei sző-
lőhegy borát az érdeklődők, nyolc  
kemencénél langalló is készült.   

Kalapos napok
Május 22–25. között kalapban 
mulattak Bozsokon a hatodik al-
kalommal megrendezett „Bozsoki 
Kalapos napok és Dalos Találkozó” 
résztvevői.
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület, a 
helyi pincegazdák és a CAsTAnEA 
Egészséges Középkorúakért Egye-
sület változatos programot kínált 
ezekben a napokban. 
Csütörtökön este a helyi alkotók 
műveiből nyílt kiállítás. Pénte-
ken este a székely zetelaki Férfi 
Dalárda, a vadrózsa népdalkör, a 
Perenyei Férfi népdalkör, az Őszi-
rózsák Kórusa és a Bozsoki Dalár-
da műsorai nyitották meg a Dalos 
Találkozót. A nótaversenyt Jakócs 
Zoltán zetelaki kórusvezető nyerte 
a bozsokiak nagy örömére, hiszen 
a vándorserleggel jövőre is kötele-
ző eljönni a nyertesnek. Bozsokon 
nagy ünnep, ha az erdélyi testvér-
településről megérkeznek a „roko-
nok”. Ezen az estén a dalolás haj-
nalig tartott.
szombaton délelőtt a CAsTAnEA 
Közösségi Egészségcentrumnál 
gyülekeztek a kalapos családok. ze-
nélt a JOCI FATER, a DRUMMOLO 
dobcsapat. Táncház, trambulin, 
pingpong asztal, Kneipp-taposó, 
házi termékek vására fogadta az 
érdeklődőket. Ebéd után „Kőszeg 
város Ifjúsági Fúvószenekara” mu-
zsikált a Borháznál, ahonnan nóta-
szóval indultak a Bozsoki Hegybe a 
„KALAPKúRA TúRA” résztvevői.  A 
pincegazdák kínálták a boraikat. A 
záporral megkoronázott „túra” után 
disznótoros káposzta várta a kul-

túrháznál a 140 fős csapatot.
szombaton délután a Bozsoki Kö-
körcsin Egyesület gyermekeknek 
rendezett programot. A kalapos 
ügyességi feladatokat 40 gyerek 
teljesítette a Borháznál, miközben 
kipróbálhatták az íjászatot, a mé-
zeskalács díszítést, a lovaglást és a 
pónifogatot. A program végén a leg-
ötletesebb kalapot viselő Török Bo-
tondot kalapos királlyá választották.
vasárnap a székely viseletbe öltö-
zött zetelaki Férfi Dalárda énekelt 
a szentmisén. Ezt követően velük 
együtt emlékezett meg az egyház-
község, az önkormányzat, a Bozsoki 
sportkör Egyesület, a CAsTAnEA 
Egészséges Középkorúakért Egye-
sület és a Bozsoki Kökörcsin Egye-
sület a magyar hősökről.
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület 
ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik a programok meg-
rendezésében bármilyen módon 
segítettek.

Frank-Sziklai Márta

lakossági apró
• RÉGi PÉnzeKeT, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik 
tárgyakat vásárolnék. Tel.: 
06/30-3246-357

• KőszeGen PAnoRámás 
környezetben teljesen köz-
művesített TeleK eladó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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Kommandós akció
Peresznye: A falunap előtt két 
nappal, az esti órákban géppisz-
tolyos kommandósok zárták le a 
településre vezető utat, és földre 
teperték az autójából kirángatott 
személy(eke)t. A ritka és látványos 
eseményre sokan összegyűltek. 
Többek véleménye szerint „lehetne 
ilyen többször is”. Mindez beszéd-
téma volt június 14-én a Kastély-
parkban tartott falunapon.
Az eseményen közel négyszázan 

gyűltek ösz-
sze békében, 
nyugalomban. 
Amíg az ön-
kormányzat és 
a horvát ki-
sebbség kép-
viselői főzték 
a háromféle 
pörköltet, addig a gyerekek bir-
tokba vették a játszóházat, és más 
játékszereket. Délután háromkor jó 

étvággyal falatoztak a falubeliek és 
a vendégek. Majd változatos műso-
rok következtek, vastapsot kaptak 

az operetténekesek. A legna-
gyobb sikert – a horvátzsidányi 
tamburások zenei kíséretével 
– a Peresznyei Kórus aratta 
le félórás műsorával. A dalok 
horvát nyelven szóltak a kö-
zönséghez. A műsordömping 
közben jutott idő baráti be-
szélgetésre, néhány pohár bor 
vagy sör elfogyasztásra. A nap 
jól sikerült. Este kilenc órától 
az ifjúság foglalta el a sátrat, 

a színpadra lépett zenészek között 
két helyi fiatal is ott volt.

KZ

Velem – érdekes programok
június 15-én 11 órakor sokan ér-
keztek a szent vid-kápolnába a 
búcsúi szentmisére. A hagyomá-
nyok szerint előző nap, szomba-
ton délelőtt 10 órakor tartották a 
mannersdorfiak a zarándokmiséjü-
ket, majd este hat órakor a lékaiak. 
vasárnap tíz órakor megérkezett a 
rőtiek népes serege, voltak, akik 
kerékpárral. Egy órával később ve-
lem búcsúi miséjét mutatta be Ha-

rangozó vilmos esperes-plébános.
A búcsú kezdete volt a június 16–
20. időszakra szervezett „Geszte-
nyevirágzás hete” rendezvényso-
rozatnak. Minden nap 14 és 18 
óra között kukucskáló délutánokat 
tartanak. Az arrajárók bepillantást 
nyerhetnek a velemiek minden-
napjaiba. A kapuszínekben házias 
ételeket kóstolhatnak, láthatnak 
fafaragást, kemenceépítést, megis-

merhető a pálinkafőzés tudománya, 
különlegesség lesz az utolsó zsúpfe-
deles borospince, és népi érdekes-
ségek bemutatása. A kultúrházban 
Kántor sándor és Rajczi Imréné 
festményeit, illetve Balogh 
Enikő terméskollázsai lesz-
nek láthatóak. 
ugyancsak a Kultúrházban 
minden este 19 órától elő-
adásokat tartanak különbö-
ző témákban. Kern István 
velem évezredeiről beszél.  
szabó Tamás, a hagyo-
mányos gazdálkodásról, a 
méhészetről tart előadást. 
Harmati Mariann a gesz-
tenye adta lehetőségeket 

osztja meg a hallgatósággal. A ren-
dezvénysorozat ideje alatt a szent 
vid-kápolna és a tűzoltószertár is 
nyitva tart.

KZ

120 éves egyesület
Velem: június 21-én 11 órakor 
Rostás sándor verbita atya tart 
szentmisét a 120 éves évforduló-
jukat ünneplő velemi Tűzoltó Egye-
sület tiszteletére a tűzoltószertár-
nál. Majd zenés ebéd következik. 
Délután a tűzoltócsapatok mérik 

össze tudásukat. Lesz lehetőség 
lovaskocsikázásra, a gyermekeknek 
rajzversenyre, habpartira, több más 
program mellett. Este fél nyolctól a 
zene veszi át a főszerepet. A tűz-
oltók szeretettel várnak minden 
érdeklődőt!
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Anyakönyvi hírek
SZÜleTÉSeK
Kőszeg: Dr. Kovács István és Pápai zsanett lánya veronika; varga 
Péter és Döbrösi Tímea fia Péter; Mihályfi Gábor és Polgár Glória fia 
Marcell Rudolf; Pántos András és vlasich Anita fia Deján; Kárai Attila 
és soós judit Gyöngyi lánya Amira; Bangó István Attila és nagy Cecília 
lánya johanna Loretta. 
Lukácsháza: szigeti Dániel és schreiner Ildikó lánya: Abigél.

HÁZaSSÁG
Leibinger Mónika – Balogh zoltán, Petrovics Eszter – Király László, 
Kelemen nikolett – Ferenczi György, Máyer Diána – németh Attila, 
váradi júlia – Csiki István, schlögl Anett – Grozner Krisztián László, 
Csornai Klaudia – Milos szilveszter László. 
HalÁlOZÁS
Bokor Antalné szül. Wimmer Mária Anna, zubrits Lajos árpád, Kálmán 
Gyuláné szül. Kiss Erzsébet, szemenyei Istvánné szül. Balogh Erzsébet.

In Memoriam
Talabér Magdolna, városi főorvos

nem voltunk barátok, 
csak tiszteltük egymást. 
van-e szebb és fontosabb 
ennél?
Most véget ért egy tartal-
mas életút. 
Ő volt az élő lexikon, 
mindent tudott, amit tud-
ni kellett. Mesélt és bízta-
tott. Példamutató életútja 
tele volt megpróbáltatá-
sokkal. Mindig győzött! A 
szegénysors edzette, ne-
velte. szülőfalujából elke-
rülve sohasem felejtette 
el, hogy a szülőföldtől el 
lehet ugyan távolodni, de 
elszakadni soha. Lelkesedve beszélt 
sokrétű munkájáról. Egyetemi éve-
iről, pályakezdéséről, vas megyéről, 
szombathelyről, majd Kőszegről.
úgy szerette a vasi földet, az itt élő 

embereket, hogy nem feledte el 
szülőföldjét, a bölcsőt, amely rin-
gatta.
És most nincs tovább! nyugodjál 
békében!

némethné ecker mariann

Emlékeztek
Kőszegszerdahely: Május 25-
én megemlékeztek a falu első és 
második világháborús hősi halot-
tairól. A két háború 28 
áldozatot követelt a köz-
ségtől. Az ünnepélyen az 
általános iskola egykori 
és jelenlegi diákjai szín-
vonalas műsorral sze-
repeltek, majd Mersich 
István képviselő mondott 
ünnepi beszédet. A Fér-
fikar katonanótái sokak 
szemébe csalt könnyet, 
amelyet fokozott a név-
sorolvasással egybekötött 
28 mécses elhelyezése a 
hősi emlékműre. Az ün-
nepség végén, miután 
felcsendült a silencio, Ta-
kács Péter polgármester 

és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviselői elhelyezték koszorúikat. 
A megemlékezést követően a kép-
viselő-testület mindenkit vendégül 
látott egy pohár üdítőre, borra il-
letve egy szelet kalácsra. 

Maradandó 
Május 29-én egyedülálló gyer-
meknapot tartottak a Dr. nagy 
László EGYMI-ben. Kondás László 
a szervezőtársak – Herényi László, 
sirhuber Györgyi, Mozsolicz Gábor 
– nevében is köszöni a kőszegiek 
pénzügyi támogatását. Így a ma-
gasba emelkedett hőlégballonból 
sok gyermek csodálhatta meg a 
várost. Izgalmas órákat nyújtottak 
a Győrből, felszerelésükkel érkező 
légvédelmi katonák. 
A technika csodáival 
„játszottak” nemcsak 
az intézmény, hanem a 
városból érkező tanulók 
is. A kőszegi rendőrök 
ügyességi versenyen 
kötötték le a gyer-
mekek figyelmét, és 
impozáns látvány volt, 
amikor megérkeztek a 
rendőrségi motorosok. 
napsütésben, tíz órakor 
szállt le a mezőgazda-
sági helikopter, zsenák 
Csaba (Kőszegdoroszló) 
jóvoltából. A légi jármű 
földön töltött óráit is 
élvezték a gyerekek. 
ugyanígy azt, amikor 
a Fertőszentmiklósról 

indult girokopter landolt a füves te-
relten. Fokozta a sikítozást, az örö-
met, az ugrálást a kőszegi tűzoltók 
– embermagasságú – habpartija. 
Az intézmény gyermekei kedvéért 
az evangélikus iskola lovasai is 
megérkeztek a gyermeknapra, a 
déli órákban pedig a városi kép-
viselők Huber László polgármester 
vezetésével.
Maradandó emlékeket hagyott hát-
ra az EGYMI gyermeknapja.

KZ
Foto: Bogdán Ferenc

Cák és a hegyek



 XXv I I . ÉvFOLYAM, 6 . s záM   2014 . jún Ius  17 .  KŐszEG  És  v IDÉKE  

17

KÜ
LÖ

n
FÉ

LÉ
K

Múzeumi tábor
A Kőszegi városi Múzeum nyári tá-
bort szervez 7–14 éves diákoknak.
Ha szeretnéd életre kelteni az öreg 
tárgyakat, ha szívesen alkotsz, és 
szeretnél részt venni játékos város-
felfedező túrákon vagy a környék 
erdeibe barangolni, akkor itt a le-
hetőség. A Kőszegi városi Múzeum 
sok szeretettel vár a nyári táborá-
ba, ahol élménydús programokon 
vehetsz részt az információszerzés 
és a kikapcsolódás jegyében. Ami 
rád vár: érdekes előadások, túrák, 

kézműves-, tárgyalkotó foglalko-
zások és csapatjátékok. Alkalmad 
nyílik igazán közel kerülni a mú-
zeumhoz, jobban beleláthatsz a 
működésébe, és olyan helyekre is 
bejuthatsz, ahová máskor nem. 
A tábor időpontja: 2014. június 30 
– július 4, 9.00–16.00.
Bővebb információ és jelentkezés 
a 94/360-240-es telefonszá-
mon Kutrovits Mónikánál vagy a 
muzped@koszegimuzeumok.hu 
e-mail címen.

Telitalálat!
A tanév utolsó napjaiban a kősze-
gi lőtéren jártak a „Teki” diákjai. 
Az Evangélikus szakképző Iskola 
tankertészete a szomszédságban 
található, ahonnan gyakran áthal-
latszik a fegyverpufogás. A tanulók 
érdeklődését hamar felkeltette a 
kíváncsiság.  

– Gyakorlatvezetőnk, Marika néni 
segítségét kértük, aki nem volt rest, 
megbeszélt egy találkozót dr. jónás 
zsigmond nyugalmazott rendőr-
ezredessel, a lőtér vezetőjével, aki 
elkalauzolt bennünket ebbe a kö-
zeli, számunkra mégis titkokkal teli 
világba. Ezredes úr elmondta, hogy 
2001 óta működik az IPA, a nem-
zetközi Rendőrszövetség vas Megyei 
szervezetének lőtere, mely a kőszegi 
szervezet kezelése alatt áll – idézte 
fel Horváth Martin 11. osztályos ta-

nuló. A lőteret százhatvanöten hasz-
nálják rendszeresen versenyekre való 
felkészülésre, gyakorlásra. stipkovics 
Balázs lövészetvezető felügyeletével 
ezúttal a fiatalok is kézbe vehették, 
kipróbálhatták a puskákat, ami „ha-
talmas élményt jelentett” számukra. 
– Talán elmondhatjuk, hogy az év 
legnagyobb durranásában volt 
részünk ezen a májusi hétvégén. 
Ezúton is köszönjük mindazok-

nak, akik segítettek a látogatás 
megszervezésében, és sok sikert 
kívánunk munkájukhoz, tevékeny-
ségükhöz – mondta a diákok nevé-
ben Horváth Martin.

Tisztelt Ügyfelünk!

Magyarország közigazgatásának fejlődésében a következő nagy lépést 
az egyablakos ügyintézést megvalósító kormányablak-rendszer 2014. 
évi kibővítése és fejlesztése jelenti. Minden nagy változás esetében, 
ezen folyamat lezárulásáig is előfordulhatnak olyan átmeneti időszak-
ok, amelyek az állampolgárok részéről türelmet igényelnek.
A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a kormányablak kialakításá-
val kapcsolatos munkálatokra tekintettel a Vas megyei Kormányhi-
vatal Kőszegi Járási Hivatalának Törzshivatala és Gyámhivatala új 
helyre költözött.     
A Kőszegi Járási Gyámhivatal átmenetileg Kőszeg, szűk utca 2. 
szám alatt nyert elhelyezést. A Törzshivatal és annak Hatósági 
osztálya Kőszeg, Kossuth utca 15. szám alá költözött. A Hiva-
tal munkatársai az új helyszíneken, de a korábbi ügyfélfogadási rend 
alapján várják ügyfeleiket. szíves megértését köszönöm!

dr. Kapiller sarolta s.k.
járási hivatalvezető

Ön is lőhet!
június 28-án 10 órától nem-
zetközi lőverseny lesz a lőtéren. 
várják az érdeklődőket, azokat 
is, akik a külön versenybe be 
akarnak nevezni.

 A cőgerek
június 14-én délben 25. alkalom-
mal koszorúzta meg a az egykori 
katonai alreáliskola tizenkilenc 
cőgere, a Hunyadi Mátyás Baráti 
Kör tagja, a Dr. nagy László EGYMI 
parkjában lévő emlékművet. Azt, 
amelyik tanárok és növendékek 
neveit őrzi az utókornak, amelynek 
az ismételt felállítását a hagyo-
mányőrzők kezdeményezték. Metz 
Rezső elnök az iskola szellemének 
megőrzéséről beszélt, és arról a 
fogadókészségről, amit Kőszegen 
tapasztaltak a városba visszaté-
rő növendékek. Az elnök bajtársi 
plakettot adott át a jelenlévőknek, 
majd visszaemlékezett arra, amikor 
még több, mint százan voltak az 
ünnepségen. Arra kérte a jelenlé-
vőket: „ha a jövőben nem tudunk 
eljönni, tegyenek egy koszorút az 
emlékműre”, ne feledkezzenek 

meg a katonai alreáliskoláról. Kü-
lönösen fontos lesz ez két év múl-
va, az alapítás 160. évében. Básthy 
Béla alpolgármester szavai szerint: 
akkor is mindenki jelen lesz. Kije-
lentette: az iskola története elvá-
laszthatatlanul a város múltjához 
tartozik. Ennek bizonyításaként 

adott át  elismerő okleveleket a vá-
rosvezetés nevében. Az elismerést 
átvette: Metz Rezső, somogyvári 
Géza, Kazinczy László, Böjthe Ta-
más, akik a „cőgér szellemhez való 
hűséget minden találkozón bizonyí-
tották”. Ezután somogyvári Géza 
az eltelt 24 évről beszélt, azokról a 

társakról, akik sokat tettek az iskola 
nevelési szellemének megőrzéséért. 
négy növendék megkoszorúzta az 
emlékművet, őket katonai rendben 
tizenöten követték Boross Péter mi-
niszterelnök vezetésével, és egy szál 
gerberát helyeztek el a talapzaton.

Kámán Z
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft
2. margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
6. salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
11. azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
14. songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
21. Quattro stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
27. mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
30. Calzone i. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
31. Calzone ii. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
34. Pizza a’la napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
35. Frutti di mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
36. salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

Tésztafélék
1. spaghetti Bolognese (Bolognai ragu, reszelt trappista, bazsalikom, spagetti tésztával) 1270 Ft
2. spaghetti Carbonara (Tejszínes baconos szósz, sonka, tojás, parmezán, reszelt trappista, spagetti tésztával) 1270 Ft
3. A’la Cataniana (Fokhagymás tejfölös szósz, roston csirkemell filé, mozzarella, trappista, füstölt sajt, parmezán) 1270 Ft

Saláták
1. Vegyes saláta tál (vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 910 Ft
2. Tonhal saláta tál (vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
3. Görög saláta tál (vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
5. Kékfény saláta (vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet) 1310 Ft

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDElÉS  
         (0670)222-3132

Pizzaexpressz:
hétfő-csütörtök, vasárnap: 12.00 – 22.00-ig

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

dÍJTalaN HÁZHOZSZÁllÍTÁS
KőszeGRe, KőszeGFALVáRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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Cselekvő Ifjúság – utoljára
Miért utoljára?
nem arról van szó, hogy megunta 
volna a fiatalság, csupán arról van 
szó, hogy vége annak a 2007 óta 
tartó hatéves ciklusnak, amely ke-
retében sok aktív egyesület sikerrel 
vehetett részt nemzetközi ifjúsági 
programokban. Élen járt ebben 
a Kőszegi Testvérvárosi Egyesület 
– nem csupán megyei, de orszá-
gos viszonylatban is. A legutóbbi, 
egyúttal utolsó ilyen programnak 
egy hónapja adott otthont Kőszeg: 
5-5 osztrák, cseh és spanyol, vala-
mint 10 magyar fiatal vett ebben 
részt. 
A projekt címe (Egyedül, vagy 
együtt) sokat sejtet. Mi volt a témá-
ja ennek a projektnek? 
A téma valóban szer-
teágazó. A résztvevők 
összetétele is olyan volt, 
hogy az egyedül vagy 
együtt nagyon is aktuá-
lis volt: cseh és szlovák 
vagy csehszlovák, kata-
lán, kasztíliai, baszk vagy 
spanyol, vasfüggönnyel 
elválasztva vagy hatá-
ron átnyúló projektekkel 
összekötve, zsidók, ro-

mák, kirekesztettek helyzete stb. 
Beszélgettünk arról is, hogy milyen 
szerepe van a nyelvnek az elszige-
teltségben, egyedüllétben.  szóval 
elég komoly témák, a csoportoknak 
jól fel kellett készülniük arra, hogy 
ne unalmas, céltalan időtöltés le-
gyen az erre szánt idő.  szerencsére 
tényleg komolyan vette mindenki 
azt, amit az előkészítő látogatáson 
megbeszéltünk. 
Csak ilyen komoly kérdésekkel le 
lehet kötni a fiatalokat? Azért több-
ször lehetett látni őket a városban 
vidámabb körülmények között.
Természetesen egy ifjúsági projekt 
programjainál ügyelni kell arra, 
hogy emészthető legyen mind-

az, amit tanítani 
akarunk nekik. 
Ezt segítik a vi-
dám, tréfás ve-
télkedő, érdekes 
jégtörő foglalko-
zások, kulturális 
műsorok, infor-
mális beszélgeté-
sek. Ezek zömét 
maguk a fiatalok 
irányították.  Hi-
hetetlen leleményesek a fiatalok.
Többször is volt alkalmunk látni a 
fiatalokat a városban, mint pl. a 
Flash mob alkalmával, vagy pl. a 
zenés táncos irodalmi műsoron. De 
ott huszonötnél több fiatalt láttunk. 
Hogyhogy?  
szerencsére! Hiszen a Flash mob 
egyik célja az, hogy a lehetőség 

szerint a tömeget 
növelje. Így sokan 
csatlakoztak a né-
zők közül is. A másik 
magyarázat viszont 
az, hogy mintegy 
modellezve a projekt 
címét, néhány prog-
ramba bevontunk 
más fiatalokat is, így 
színesebb, tartalma-
sabb lett például a 
kulturális műsor is.

Ki finanszírozta a programot, hi-
szen nem kis összegbe kerülhetett 
az útiköltség, a szállás, étkezés, ki-
rándulások stb. 
A költségek nagy részét fedezte az 
egyesületnek megítélt támogatás, 
tehát a nCsszI által megítélt összeg 
az útiköltség 70 %-át és a prog-
ram költségeinek mintegy 95 %-át 
fedezte. A külföldi partnerek az úti-
költség 30 %-át, a megélhetési 
költségek mintegy 5 %-át pedig az 
egyesület állta. Persze az is hozzájá-
rult a kivitelezés sikeréhez, hogy na-
gyon kedvező áron kaptunk szállást 
és teremhasználatot.
Egyáltalán miért pályázik az egye-
sület? Kinek jók az ilyen progra-
mok?
A fiatalok, így közvetve a saját jö-
vőnk a kedvezményezett.  
Aki nem hiszi, járjon utána.

EULAND – Izmir
A jMG olasz német és török part-
nerországok diákjai mellett részt 
vesz az Európai unió támogatásával 
a Comenius program keretein belül 
szervezett EuLAnD projektben.
Az első állomás – Caluso, Olasz-
ország után Törökország harmadik 
legnagyobb városa Izmir követke-
zett, ahol május harmadik hetében 
zajlott a projekttalálkozó. A téma 
valóban érdekes és fiatalokhoz is 

közelálló: természeti és kulturális 
örökségeinket mutattuk be egy-
másnak, valamint megvitattuk, 
mennyire fontos ezek megőrzése, 
továbbadása a jövő nemzedékének. 
Minden ország több oldalról meg-
közelítve, érdekfeszítő előadások-
kal, poszter- illetve blogkészítéssel 
szemléltette saját hazájának jelleg-
zetességeit. nagyon sokat tanulhat-
tunk egymástól, és a munka során 

saját kultúránk-
ról is teljesebb 
képet kaptunk.
A projektmun-
kán kívül lehe-
tőségünk nyílt 
szabadidős és 
c s a p a t é p í t ő 
p r o g ra m o k o n 
részt venni: tradi-
cionális török ba-
zárokat néztünk, 

strandoltunk, 
piknikeztünk, 
hajókirándu-
lást tettünk, 
meglátogattuk 
szűz Mária 
lakóhelyét és 
Epheszoszt az 
ókori görög 
poliszt. A négy 
nemzet fiatal-
jaiból összetar-
tó csapat kovácsolódott a jó török 
programszervezésnek és a jókedv-
nek köszönhetően.
A közös programok után este tö-
rök vendéglátóink és családjaik 
mutatták be nekünk a török kul-
túrát, ételeket, szokásokat és Izmir 
nevezetességeit, legszebb helyeit. 
volt, aki esküvőn illetve körülme-
télési ünnepen is részt vett (nem 
ünnepeltként!!!).  utolsó napunkon 
meglehetősen egyedi ’élményben’ 
is lehetett részünk: megtapasztal-
tuk, milyen egy földrengés, hiszen 

a görögországi 6,9-es erősségű 
hatásvonala még épp elérte Izmirt, 
így több diáknak, akik akkor épp 
otthon, a családjuknál tartózkodtak, 
el kellett hagyniuk a házat és csak 
40 percnyi utcán várakozás után 
térhettek vissza. Ijesztő kaland volt, 
melyben szerencsére itthon nincs 
részünk. 
A hét nap után a 17 fős jurisichos 
küldöttség szellemileg és fizikailag 
is feltöltődve, sok tudással és él-
ménnyel gazdagodva, eredményes 
találkozót zárva térhetett haza.

Budai Blanka
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Kiállítás a „multikulti” jegyében
A fogalom alapvető szótári je-
lentése (kulturális vagy nem-
zeti sokszínűség, az etnikai ki-
sebbségek elismerése) mellett a 
multikulturalizmusnak számos 
árnyalata (és árnyoldala) van. Ha-
zánkban egyedülálló kezdeménye-
zésként a Béri Balog ádám iskolá-
ban, osztrák mintára, egy kísérleti 
multikulturális projektben vehettek 
részt a diákok az elmúlt időszak-
ban. Köszönhetően 
Marlie Wüntscher 
Kőszegen élő oszt-
rák festőművésznő-
nek, aki mellesleg 
speciális pedagógus. 
A Kőszegi Művészeti 
Egyesület, Kőszeg 
város Önkormány-
zata és a Béri Ba-
log ádám általános 
Iskola együttműkö-
dése gyümölcseként 
valósították meg azt 
a projektet, amely-
ben a gyerekek más 

népek kultúráival, hangszereivel is-
merkedhettek, tanulhattak dalokat, 
táncokat, játékokat.
Dr. Mátrai István a Kulturális, Ide-
genforgalmi, Oktatási és sport 
Bizottság vezetője a jó hangulatot 
fokozó bevezetőjével a város ne-
vében üdvözölte a megjelenteket. 
Multikulti német köszöntője után – 
der, die, das ragozása nélkül – ma-
gyarul folytatta. Belépve a házba, 

teljesen megfogta az atmoszféra.  
Osztrák, magyar, nigériai, olasz és 
türkmenisztáni résztvevők hozták 
össze azt zenével, hangulattal és 
képkiállítással. Ők valamennyien 
Grazban dolgoznak egy szociális 
projektben.  Kőszeg számára min-
dig fontos volt a külkapcsolat, a 
gimnazistáknak is sok nemzetközi 
kapcsolata van. 
Május 16-án a kiállítást Marlie 

W ü n s c h t e r 
nyitotta meg, 
megköszönve 
dr. Lőrincz zol-
tán elnök úrnak 
a lehetőséget, 
az együttműkö-
dést a befogadó 
i skola igazga-
tónak, Földesi 
jánosnak. A 
grazi projektben 
dolgozó emlí-
tett felnőttek 
már évek óta 
tevékenyked-

nek Ausztriában, németországban, 
Olaszországban és Dél-Tirolban. 
Céljuk, hogy az egyes kultúrákat, 
népcsoportokat megismertessék 
a másik népcsoport kultúrájával, 
gondolkodásmódjával, szokásaival. 
Ezek az emberek hidat vernek a 
kultúrák között. A gyerekeket a leg-
könnyebben kreatív módon lehet 
megfogni, ezért is állhatott össze ez 
a performance, ez az előadás, ez a 
kiállítás. 
Földesi jános a Balog iskola igaz-
gatója örömét fejezte ki, hogy őket 
érte a megtiszteltetés ebben az 
együttműködésben, hiszen a tanu-
lók olyan élményekkel gazdagod-
tak, melyek sokáig elkísérik őket, 
melynek a célja az volt, hogy a 
gyerekek előítéletek nélkül éljenek. 
A megkülönböztetés, a rasszizmus, 
sajnos, előforduló jelenség. A fiata-
lokhoz fordulva azt mondta, hogy: 
„kísérjen benneteket az emberi 
szeretet, bárhol is születtünk, mi-
lyen a bőrszínünk, a vallásunk, tisz-
teljük egymást, legyünk egymással 
megértőek, és békében teljenek 
mindennapjaink”. 

Kiss János

Pályázható a Magyar Tájdíj
Május 24-én a Magyar natúrpark 
szövetség a vidékfejlesztési Minisz-
térium támogatásával információs 
napot tartott a Magyar Tájdíj pá-
lyázatról az Őrségi nemzeti Park 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontjában. A rendez-
vény célja: a magyar és az európai 
tájdíj ismertetése azért, hogy töb-
ben adjanak be pályázatot.
Dr. németh Csaba, az Őrségi nem-
zeti Park osztályvezetője köszön-
tötte a résztvevőket, majd dr. Kiss 
Gábor osztályvezető (vidékfejlesz-
tési Minisztérium) megnyitotta a 
„Táji örökségünkért” című kiállítást, 
amely az Európai Táj Egyezményt 
és a kapcsolódó Tájdíj pályázati 
rendszert, a nyertes hazai pályáza-
tokat mutatta be. 
Ezt követően Básthy Béla a Magyar 
natúrpark szövetség elnöke beszélt 
a „natúrparkok Magyarországon” 
című kiadványról, amely ismer-
teti a magyarországi natúrparkok 
rendszerét, szabályozását. Az im-
pozáns füzet információt ad a mi-

nisztériumi elismeréssel rendelkező 
hét magyar natúrparkról, és elemzi 
natúrparkok helyzetét Európában.
szakmai programként az „Európai 
Táj Egyezmény” hazai megvalósítá-
sáról és a Magyar Tájdíj pályázatról 
dr. Kiss Gábor osztályvezető tartott 
előadást. 
A 2014–2015. évi Magyar Tájdíj 
elnyerésére, s egyben az Európa 
Tanács Táj Díjára (2015) történő 
felterjesztésre a vidékfejlesztési mi-
niszter tett közzé pályázati felhívást. 
Olyan önkormányzatok, valamint 
társadalmi szervezetek nyújthatnak 
be pályázatot, amelyek különösen 
sokat tettek a hazai táj tervezésé-
ért, kezeléséért, védelméért. Konk-
rét gyakorlati példaként a legutóbbi 
tájdíj pályázat nyertese, az által-ér 
vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesz-
tési szövetség képviselője, Musicz 
László mutatta be példaértékű táj-
fejlesztési programjukat. ugyancsak 
sikeres térségi gyakorlatot mutatott 
be Kovács István, az Oszkói Hegy-
pásztor Kör képviseletében. 

Remélhetően mind a térségből, 
mind a magyar natúrparkok részéről 
is több pályázó részt vesz az idei pá-
lyázaton, amelynek pályázati kiírása 
a tájegyezmény magyar nyelvű we-
boldalán (www.termeszetvedelem.
hu/tajegyezmeny) az „Aktualitások” 
menüpont alatt tekinthető meg. A 
pályaművek beadási határideje: 
2014. június 30. A Magyar Tájdíj 

pályázat első helyezettje fogja kép-
viselni hazánkat az Európa Tanács 
Táj Díja pályázat 2015. évi for-
dulóján. nyugat-Magyarországról 
is várják a pályázatokat a Magyar 
Tájdíjra.
A szakmai rendezvény a Chernel-
kertben tartott szakvezetéses sétá-
val zárult. 

KéV

JÚniUs 20. (PÉnTeK)
20.00 szabadtéri szalonna-

sütés, majd ALBAT-
ROSZ eGYÜTTeS

JÚniUs 21. (szomBAT)
egész nap: 
malacsütő verseny, vásár, 
habparti, játékok, véradás.
11.00 zenés felvonulás, 
 megnyitó
13.00 Kőszegpatyi 
 óvodások műsora

13.15 Jó ebédhez szól 
 a nóta
14.00 Be-Jó tánccsoport
14.30 Operett slágerek
15.30 malacszépségverseny
16.30 ALmA együttes
18.00 malacsültek 
 eredményhirdetése
18.30 VaRNYÚ COUNTRY
 koncert
20.00 Bál – FÁRaó zenekar
22.00  Kökény Attila koncert
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Interaktívan
Örömhír, hogy végre elkezdődhet, 
illetve befejeződhet a vár felújítása, 
a hidak, és az udvarok, s talán a 
közművelődési terek kialakítása. A 
kérdés csak az, hogy mikor. 

Még folynak az egyeztetések arról, 
hogy a nyáron vagy a színházi sze-
zont követően záruljon le a hosz-
szúra nyúlt projekt. A „pályázati 
kényszer” a mielőbbi kezdést és be-
fejezést sürgeti, a nyári programok 
pedig a halasztás igényét erősítik. 
A – talán leginkább várt – turis-

taszálló felújításával kibővülhet a 
közművelődési funkció, civil cso-
portjaink új színtereket vehetnek 
igénybe, és ott kaphat végleges 
helyet a nyitok Tanulási Központ is. 
Erre ugyan még várni kell, de a tu-
risztikai funkció működik! A célkö-
zönség, a családok és a csoportok 

igazán ked-
vező feltéte-
lekkel, inter-
aktív módon 
tölthetik el a 
szabadidőt a 
várban. Egy 
hatfős család 
2400 forintot 
fizet, ami csak 
két teljes árú 
belépő költsé-
ge. A látoga-
tók, ha kedvet 
éreznek hozzá, 

akár be is öltözhetnek korabeli 
jelmezekbe, nem tilos hozzáérni a 
fegyverszoba kiállított puskáihoz, 
tőreihez sem. Az eligazodást szép 
kivitelű prospektus segíti. 
A jurisics-vár a kőszegieket is sze-
retettel várja – fedezzék fel, milyen 
lett!

Püspöki vizit
Dr. veres András, a szombathelyi 
Egyházmegye püspöke május 28-
án a kőszegi plébánia területén 
tartott kánoni vizitációt. 
Látogatásait már két éve folytatja. 
Felkeres minden települést, minden 
templomot, minden egyházi ingat-
lant, nem mellőzve az oktatási in-
tézmények, illet-
ve a települések 
vezetőivel és az 
egyházközségi 
és civil képvise-
lőtestületekkel 
való találkozást. 
Azokra a kérdé-
sekre keresi a 
választ, amelyek 
a plébánia, a 
lelkipásztorok és 
a civilek, a hiva-
tal által végzett 
munka során adódnak, és megol-
dandó feladatokat jelenthetnek.
Huber László polgármester úr a 
városházán fogadta az egyházfőt, 
ahol a környék – Bozsok, velem, 
Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló 
– polgármestereivel, valamint a 
Bersek iskola és a polgármesteri 

hivatal képviselőivel találkozott. 
A Hegyalján nincs mód önálló plé-
bánia működtetésére, de dr. veres 
András elmondta, hogy „célunk az, 
hogy minden település részesüljön 
lelkipásztori ellátásban … vala-
milyen szinten biztosítva legyen a 
vasárnap megszentelése, a közös 
imádság a templomban”. 
Az egyházi törekvéseket mutatja az 
is, hogy most már mintegy 150 a 

civil lelkipásztori kisegítők száma 
a szombathelyi Egyházmegyében, 
akik a püspök megbízásából igeli-
turgiával segítik a lelki életet azo-
kon a településeken, ahova nem jut 
el pap az adott vasárnapon, illetve 
ünnepen.

TáF.

A megtakarításról
Ez év elején a Lakásszövetkezetek 
és Társasházak Országos szövet-
sége kérelmet nyújtott be, hogy 
a közüzemi megtakarításokat ne 
havonta kelljen közölni a tulaj-
donosokkal, hanem a pénzügyi 
beszámolókkal a közgyűléseken 
mutathassák ki az eredményt. Az 
indoklásban szerepel, hogy a mint-
egy 30 költségtétel esetén csak az 
éves beszámolóból derül ki, hogy 
az adott társasház egyenlege több-
letet vagy hiányt mutat, és hogy 
azok miből fakadnak. A tulajdono-
sokat tájékoztatni kell, de – a téve-
dés ebből fakad –, a „megtakarítás 
nem valós forint”.
A helyi lakásszövetkezetet is gyak-
ran felkeresik a kérdéssel, hogy a 
tulajdonosok mikor kapják meg 
a „visszajárót”. A visszafizetésre 
azonban nincs mód. 
Megtudtuk, hogy országosan alul-
finanszírozottak az épületek, nincs 

annyi pénz, amennyit az épüle-
tekre kellene költeni, de – ugyan 
a rezsicsökkentés némi megtaka-
rítást eredményez – a várható és 
szükséges felújításokra anyagi 
erőforrást nem biztosít. (A törvény 
sehol sem mondja ki, hogy a re-
zsiköltség csökkenés miatt az üze-
meltetési és felújítási hozzájárulást 
csökkenteni kell.) 
várhatóan a hőenergia mérése 
kötelező lesz két év múlva, amely 
a melegvízre is vonatkozni fog. 
Ez újabb beruházásokat igényel 
majd (költségmegosztók, hőmeny-
nyiségmérők felszerelése, elszá-
molási rendszer bevezetése, és az 
elszámolásokat sem ingyen fogják 
elkészíteni): kötelező lesz a költ-
ségmegosztás A mostani megta-
karításnak tehát lesz helye, amit 
szétosztani nemcsak lehetetlen, de 
értelmetlen is. 

TáF

igazán ked-
vező feltéte-
lekkel, inter-
aktív módon 
tölthetik el a 
szabadidőt a 
várban. Egy 
hatfős család 
2400 forintot 
fizet, ami csak 
két teljes árú 
belépő költsé-
ge. A látoga-
tók, ha kedvet 
éreznek hozzá, 
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Rádiós megfigyelők
A Kőszegi városi Rádióklub har-
minchárom éve tevékenykedik a 
726 méter magasan fekvő Kendig 
csúcson, mivel a városból a he-
gyek takarása miatt nehéz távoli 
uRH összeköttetéseket létesíteni. 
Kezdetben közel 30 alkalommal 
sátrakból rádióztak. Miután sike-
rült egy használt vadászházat sze-
rezni és azt felépítették ott, abból 
folytatták az uRH sávokon folyó 
rádiózást, versenyzést. Ezt hamar 
kinőtték és megszületett a terve 
egy bástyára hasonlító épületnek, 
amelyet a klubtagok munkájával 
és nagy társadalmi segítséggel sa-
ját erőből megépítettek. A Polgári 
védelemmel történő együttműkö-
dés eredménye többek közt egy 

24 méteres rácsos árboc felállítása 
lett. Ez a versenyállomás szép szak-
mai sikereket, sporteredményeket 
hozott az elmúlt időszakban. Így 
országos bajnokságot, első osztá-
lyú sportolói minősítéseket, értékes 
helyezéseket. Legnagyobb eredmé-
nyük, hogy többször tagjai voltak a 
Rövidhullámú világbajnokságokat 
megnyerő magyar csapatnak.
A rádiózással kapcsolatos szakmai 
tevékenység mellett régi álmuk 
volt egy meteorológiai adatokat 
szolgáltató állomás, egy kamera 
üzemeltetése az állomáson. Ez né-
hány éve a szombathelyi Erdészet 
és az Időkép Kft. – amely a www.
idokep.hu oldal üzemeltetője – se-
gítségével sikerült.

Elvarázsolt túra
Május utolsó napja sok gyermek 
számára marad emlékezetes. A kő-
szegi erdő a csodák és mesék biro-
dalmává változott. A Bogáti András 
által szervezett, és az Írottkő natúr-
park önkénteseivel megvalósított 
Mesetúra főként a gyermekes csa-
ládok tetszését nyerte el. 
– A Kőszegi-hegység Okmányos 
parkolójában Malackának öltözött 
túravezető fogadta az érkezőket, s 
bár a gólya megpróbálta eltéríteni 
a kirándulókat, a gyerekek mindig 
megtalálták a helyes ösvényt. útjuk 
során találkoztak az Erdő szellemé-
vel, a Kék Madárral, egy vadásszal, 
Ludas Matyival, a medvével, a ró-
kával és a tücsökkel – mesélte el 
Rezner Hajnalka. játékok sorát pró-

bálhatták ki, és meg kellett találni-
uk  vuk elveszett testvéreit is. 
– Az Óház-kilátónál a nyuszi friss 
répával várta a gyerekeket, akik-
nek a versfaragással is meg kellett 
birkózniuk ahhoz, hogy a királylány 
megmutassa a hazafelé vezető 
utat.
Az ügyesebb mesetúrázók, még a 
néma királyfit is szóra bírták: Az 
öröm teljes lehetett!  
A szervezők ezúton is köszönik a 
szombathelyi Weöres sándor szín-
ház támogatását, hiszen – a tör-
ténet mesébe illő – az ingyenesen 
kölcsönzött jelmezek segítségével 
sikerült meglepetést szerezni gyer-
mekeknek és felnőtteknek egy-
aránt.

– Az állomást 
időközben a klub-
tagok munkájával 
teljesen átépí-
tettük, az Időkép 
Kft. támogatásá-
val bővítettük, a 
szélmérő másod-
percenként küldi 
már az adatokat, 
így lehetővé vált 
a széllökések mé-
rése is – mondta 
Polgár józsef. Ér-
dekesség, hogy a 
legnagyobb szél-
lökést egyébként 
2011. március 
6-án mérte az 
állomás, 128,99 
km/h-val. A mos-
tani szélviharok csak max. 108 
km/h széllökést eredményeztek.
 Tavaly felszereltek egy GPs-el idő-
szinkronizált villám érzékelőt és 
számlálót, amely 1500–2000 km-
es sugarú körben érzékel és küldi 
az adatokat a nemzetközi szerve-
zésű oldalra. Az Időkép csapatától 
– az állomás üzemeltetése érde-
kében végzett munkát elismerve 

– nemrég egy értékes, úgynevezett 
HD minőségű kamerát szereltek fel. 
A beüzemelést követő napon több 
mint 13 ezer látogatója volt az ol-
dalnak. 
Emellett a klub tagjai folytatják a 
szokásos szakmai munkát. készül-
nek a következő versenyre. Köz-
gyűlésüket június 27-én tartják. 

Tóthárpád F.
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Kiseška grupa sa peljačicom Julijanom Brezović  i domaćini Mijo Stanko i
Matija Plavša glavne ličnosti organizacijskoga odbora u Ljubljani

(Foto: Bela Farkas)

Kiseg – Ljubljana
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje i Hrvat-
sko društvo Ljubljana organizirali su Tjedan 
hrvatske kulture i 3. sabor hrvatske kulture u 
Ljubljani (sLO). Red priredab otvorili su 15. 
maja sa likovnom izložbom Likovne udruge 
donje Međimurje. u programu Kultura pove-
zuje Hrvate drugi dan u 18 uri u Kosovelovoj 
dvorani Cankarjevoga doma nastupili su: HKD 
Međimurje, Ljublja, HKuD „Komušina”, Škofja 
Loka, HKs Kiseg, Mađarska, KuD sveti Antun, 
Karlovac i skupina učenika hrvatskoga jezika 
u sloveniji. Pjevački zbor zORA predstavio se 
jačkami Gradišćanskih Hrvatov i pjesmami iz 
hrvatskih pokrajina. Po priredbi domjenak uz 
glazbu bio je prilika za druženje i upoznava-
nje Hrvata iz različitih krajev i držav. subotu 
dopodne Kisežani imali su mogućnost na 
razgledivanje u Ljubljani.napodne u 13 uri 
kulturni susret se je nastavio svetom mašom 
u crikvi svetoga Ivana Krstitelja.Po skupnom 
objedu kulturnu feštu u prelijepom Cankarje-
vom domu u Gallusovoj dvorani su obogatile 
domaće kulturne grupe. nastupile su skoro 
sve udruge Hrvata u sloveniji. nastup pjeva-
čice Danijele Martinović je bio vrhunac lje-
tošnjega kulturnoga susreta. Produbit ćemo 
naše prijateljstvo i suradnju i tako još više 

ojačati nastojanja da sačuvamo svoj jezik, 
svoju kulturu i svoj hrvatski identitet.-je re-
kao predsjednik HKDM-Lj Mijo stanko, a ova 
organizacija je bila jedna peldodavna  moguć-
nost na tom putu. 
  marija Fülöp Huljev

Kétnapos kulturális rendezvénysorozaton vett 
részt Ljubljanában (Szlovénia) a kőszegi hor-
vátok nemzetiségi csoportja Brezovich Julian-
na vezetésével. A Zora vegyeskar fellépésével 
prezentálta a két anyaországon kívüli horvát 
nemzetiség összetartozását és összefogását.

Német nemzetiségi hírek
Deutsche messe am 13-en mai in 
der Herz-Jesu Kirche
Minden év május 13-án német nyelvű a fatimai 
mise, melyet ebben az évben a szombathelyi 
szent Márton Plébániáról érkezett plébános úr 
mutatott be a német ajkú hívek és énekesek 
közreműködésével. A jurisics téren álló Mária-
szoborhoz a rossz időjárás miatt sajnos nem 
tudtunk a körmenettel kimenni, ezért a Mária-
tisztelő hívek a templomban imádkozták el a 
Lorettói-litániát. 

Wahlfahrt nach steinberg-Dörfl zur 
Bründel-Kapelle

4 évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy 
egy, a környéken lévő Mária-kápolnához szer-
vezzen a német Önkormányzat egy gyalogos, ill. 
buszos zarándoklatot. Kedves ismerősünk Josef 
Stifter atya segített ebben. 
Május 18-án, vasárnap a gyalogosok kis cso-
portja 14 órakor indult az erdőn keresztül 
Oberloisdorfon át a steinbergi Mária kápolná-
hoz. Az utat énekléssel, csendes beszélgetéssel 
hamar megtette a zarándok csoport. Akik nem 
vállalták a gyalogos utat, ők busszal és autók-
kal érkeztek Dörflbe, a templomhoz. Az esős idő 

miatt itt vettünk részt a német szentmisén, majd 
a ligetes „Bründel-Kapelle”-hez (Forráskápolna) 
mentünk. A német nyelvű szentmise után agapé 
és közös beszélgetés tette ezt a napot varázsla-
tosan széppé. Feltöltődve és hálát adva estefelé 
indult vissza a mintegy negyven zarándok. 
A steinbergi „Mária zarándoklatot” minden év 
májusában rendezzük meg. 

Heimattreffen in Sepetnek
Minden év tavaszán (immár 24. alkalommal) 
más-más helyszínen találkoznak a vas megyé-
ben és a szomszédos zala megyében élő né-
metek. 
Május 24-én szepetnek volt a helyszíne a 
két megye hagyományos „Heimattreffen” 
„szülőföld” találkozójának. A település la-
kói nagy összefogással készültek erre a 
napra, örömmel fogadtak minket. Délelőtt 
Grimmensteinnel fennálló 20 éves testvér-
települési évfordulót ünnepelték a helyiek az 
osztrák vendégekkel. 
Délután a köszöntőket követően a kulturális 
programot a vaskeresztesi tánccsoport nyitotta 
meg. Felléptek a szepetneki iskolások német 
énekekkel, őket követte a Magyarszentmiklósi 
Kórus, a vaskeresztesi énekkar, a Pornóapáti 
vegyeskar és a tánccsoport, az Alsószölnöki Kó-
rus, a Rábafüzesi Kórus hangulatos műsora, a 
kőszegi Alpensänger és a Kőszegfalvi nemzeti-
ségi Kórus, a helyiek Királyi Kórusa, és végül a 
vendégek Grimmensteinből. 
A szívélyes vendéglátást közös éneklés, jó 
hangulat, vidám együttlét koronázta meg. 
szép emlékekkel és feltöltődve tért mindenki 
haza.   

                              Kőszegfalvi ágnes
                                             nnÖ elnöke
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Hírözön
Pünkösd hétvégéjén, Huber László polgár-
mester úr vezetésével, vaihingenben járt egy 
tizennyolc fős delegáció. A csoporttal utazott 
a BE-jÓ Táncegyüttes is. Produkciójukkal a 
maientagi forgatagot színesítették, s méltón 
képviselték városunkat. A kőszegiek részt vettek 
egy különleges borkóstolón, a felvonuláson, és 
voltak a vidámparkban is. Huber László így fog-
lalta össze a hétvégi eseményeket: „Legalább 
három dolog miatt emlékezetes. Ezek: a káni-
kula, a hazafelé út háromórás veszteglése és a 
lányok kiváló szereplése!” 
Darabontjaink már február 25-én elkezdték az 
éves munkát, és a „szezon” beköszöntével egyre 
többször „lépnek szolgálatba”. Rendszeresen, 
májusig hét alkalommal, teljesítettek díszőrsé-
get, és már megtelt a programnaptárjuk.
Hernigl Lászlótól megtudtuk, hogy sikeres pá-
lyázatukkal 430 000 forintot nyertek, amelyet 
fel is használtak. négy pár csizmát, három szab-
lyát és egy buzogányt vásároltak, de a továb-
biakban – ha lesz rá fedezetük – szeretnék a 
ruházatukat is bővíteni.

áprilisban szombathelyen képviselték városun-
kat. ápolják a korábbi, és építik az új kapcsola-
tokat. Ezáltal ott lesznek a nádasdy Történelmi 
Fesztiválon, természetesen velük együtt részt 
vesznek a Kőszegi Ostromnapokon, és harcol-
nak majd a Körmendi napokon.  Találkozhat-
tunk velük a szomszéd falvakban ugyanúgy, 
mint a fővárosban, legutóbb június 7 – 9-ig 
a „Miénk a vár” elnevezésű rendezvényen. 
Legközelebb a Gyulaffy napok közreműködői 
lesznek. 
Fontos és látványos munkát végeznek: Hernigl 
László és csapata várja a csatlakozni kívánó fia-
talokat, hogy bővíthessék a kőszegi darabontok 
egységét.

első ízben csatlakozott a Polgármesteri Hi-
vatal csapata a Teszedd – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért – elnevezésű akciójához. A 
„szemétirtók csapata” váradiné Weigl Beatrix 
szervezésében május 10-én reggel találkozott 
az árpád téri ABC előtt, ahol a Teszedd országos 
szervezői által biztosított szemeteszsákok és vé-
dőkesztyűk kiosztása után, négy csoportot alakí-
tottak. Az egyik csapat a Csónakázótó – Kálvária 

– szultándomb – Királyvölgy útvonalat, a másik 
a Hermina utca – Aradi vértanúk parkja – Misz-
sziós ház környékét, a harmadik a város parkjait, 
a negyedik a 87-es út Kethelyi úttól a Határátke-
lőig terjedő útszakaszát tisztította meg. Az érin-
tett szakaszokon összesen 20 zsák szemét gyűlt 
össze, legtöbb a 87-es úton, ahol a vízelvezető 
árkokban különösen nagy mennyiségű és sokféle 
szemét bújt meg. Bíztató azonban, hogy a város 
parkjaiban meglepően kevés szemetet találtak.
A megmozdulásban szinte csak felnőttek vettek 
részt, ezért említjük meg, hogy az érettségire ké-
szülő diákok öt óra önkéntes munkát elszámol-
hatnak egy ilyen akció után. A szervezők rájuk 
is számítanak: jövőre még több jelentkezőt, új 
csapatokat várnak. 
A nyitok kőszegi szervezete eddig is már szá-
mos tanulni vágyónak nyújtott lehetőséget. Az 
országosan ötven helyszínen tevékenykedő háló-
zat helyi gesztora a jurisics-vár Művelődési Köz-
pont és várszínház. A kőszegi tanulási központ 
továbbra is várja a nyelvek, a számítástechnika 

és a „nyitok specifikus képzések” iránt érdeklő-
dőket. A programok ingyenesek, a „beiskolázás” 
a jelentkezés és a jogosultság figyelembevételé-
vel történik. A kőszegi nyitok Tanulási Központ 
irodája és tanterme megtalálható a külső várud-
varon, a fúvószenekar egykori próbatermében.
Bechtold istván jegyezte naplójába 1973. 
május 19-én, a hét eseményei között: „Megem-
lékezésem Herman Ottóra a Terv-úti Parkerdő 
avatásán.” Ekkor leplezték le a Herman Ottó 
márványtáblát is, amelyet a közelmúltban a Kő-
szegi Hétfői Társaság újított fel. 
A társaság terveinek hallatán csatlakozott a kez-
deményezéshez Tóth Gábor is két, kiselejtezésből 
megmentett, öntöttvas „padkarfa” adományozá-
sával. A pad felújításával (a fa ülőkét és a hát-
támlát kell elkészíteni és felszerelni) az a céljuk, 
hogy mint „Herman-pihenőpad” a márványtábla 
mellett kihelyezésre kerülhessen. A Hétfői Társa-
ság ehhez még keresi segítő partnereit. Bechtold 
Istvánra mint Herman Ottó kései munkatársára 
is gondolhatunk. személye azáltal kapcsolódik a 
közel negyvenéves múltra visszatekintő kőszegi 
asztaltársasághoz, hogy 1975-ben a Hétfői Tár-
saság egyik alapító tagja volt.  
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15 év
Tizenöt éves a Kőszegi Borbarát Höl-
gyek Egyesülete. (Gódor j. felvétele.)
Évfordulójukat zártkörű rendezvény-
nyel, de népes baráti társaság köré-
ben ünnepelték a lovagteremben 
május negyedik szombatján. Üdvöz-
lő és köszöntő szavak sora igazolta, 
hogy a hölgyek munkája „beépült” a 
város életébe. nemcsak a csillogás, 
hanem a háttérben tevékenykedő 
munka is jellemzi tevékenységüket. 
Az alapító Lángné Horváth Rita és 
a jelenlegi elnök Orbán-Tóth Adri-
enn mellett felszólalt: Huber László 
polgármester, Básthy Béla a vas 
Megye Önkormányzatának tanácso-
sa, a befogadó és állandó partner-

intézmény nevében Pócza zoltán, 
az Írottkő natúrpark és Kőszeg 
város Fúvószenekara üdvözletét 
tolmácsolva Bakos György elnök és 
Alasz László a Kőszegi Borbarátok 
Egyesületének elnöke. Eljöttek és 
köszöntötték a hölgyeket a balatoni, 
móri és lukácsházi borbarát hölgyek 
is. Az ünnepségen felcsendült a Kő-
szegi Borbarát Hölgyek himnusza, 
Tóthárpád Ferenc: zamatos dal című 
szerzeménye. Az ünnepi perceket az 
egyesület 15 évét bemutató kiállítás 
megnyitója, baráti beszélgetések és 
éjfélig tartó mulatság követte. Az 
est folyamán feltálalt  vacsorát az 
Alpokalja Panzió és Étterem készí-
tette, a sütemények a hölgyek ke-
zeinek munkáját dicséri, a zenéről a 
Mozaik Duó gondoskodott.

Pearl of East
Kőszegen lépett fel a Hong Kong 
Golden Bauhinia Music Foundation 
támogatta Pearl of East csoport 
– erről számoltunk be előző szá-
munkban. A meghívás motorja 
Tóth Katalin – az Írottkő szálló 
igazgatónője – Bécsben hallotta, 
látta őket.
Az együttes tagjai elmondták, hogy 
óriási élmény volt számukra, hogy 
a Bálház falán lévő Liszt-emlék-
tábla alatt fotózkodhattak, ahol a 

világhírű zeneszerző egykor hang-
versenyt adott. nyáron Doborjánba 
is terveznek kirándulást a Liszt-
emlékházhoz. Tanáruk Hongkong-
ban tanult zenepedagógiát, ta-
nulmányait Kínában is folytatta. A 
földrésznyi ország eddig több mint 
húsz városában, Európa 12 orszá-
gában léptek fel. Kínában és né-
metországban zongoraversenyeket 
nyertek. Több mint 600 oklevél 
birtokosai. Professzor Liu Ming Fei 
kiváló menedzser, tanítványainak 
több CD-je van. 
  Kiss János

Tolnay – 25
Huszonöt éves jubileumát ünnepelte 
a Dr. Tolnay sándor általános Iskola. 
A június 6-i rendezvényen Kósáné 
Farkas Mária igazgató, Bánó zoltán 
tankerületi igazgató és dr. séllyey 
Erzsébet igazgató főállatorvos kö-
szöntötte a jelenlévőket, és emlé-
kezett az elmúlt évtizedekre. zász-
lóavatásra is sor került. A zászlót 
Csonka Imréné egykori igazgató, 

Albert Csaba volt polgármester és 
Tar jános polgármester adta át. A 
szentelést Porpáczi józsef esperes-
plébános végezte.
Megjutalmazták a legeredménye-
sebb tanulókat, és sor került az 
aranydiplomák átadására is. Az 
erre az alkalomra kiírt irodalmi pá-
lyázat eredményhirdetése, az iskola 
jubileumi kiadványának a  bemu-
tatása, és a Tolnay-szobor koszorú-
zása, valamint gálaműsor zárta a 
programot.



JÚNIUS 18. 20.30 óra • Jurisics vár 
Lovagterem 2500,- Ft TASNÁDI ISTVÁN: NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA (A Nézőművészeti Kft. előadása)

JÚNIUS 20. 
(ESŐNAP JÚN. 21.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft RÓMAI VAKÁCIÓ (Az Orlai Produkció előadása)

JÚNIUS 22. 20.30 óra • Jurisics vár 2500,- Ft KORTÁRS TÁNCEST: Gergye Krisztián Társulata: HONVÁGY és AUKCIÓ
    MU Terminál: INSIDE

JÚNIUS 25. 20.30 óra • Jurisics vár 2000,- Ft MARTIN SHERMAN: ROSE (Az Orlai Produkció előadása)

JÚNIUS 26. 20.30 óra • Jurisics vár 
Lovagterem 1500,- Ft SPIRÓ GYÖRGY: PRAH (Az Újpest Színház előadása)

JÚNIUS 28. 
(ESŐNAP JÚN. 29.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft SZABÓ MAGDA: ABIGÉL (A Bánfalvy Stúdió előadása)

JÚLIUS 3. 20.00 óra • Evangélikus 
Templom  1000,- Ft GENERAL HARMONY SINGERS koncert

JÚLIUS 5. 20.30 óra • Jurisics vár 
Lovagterem 2500,- Ft JEROME KILTY: TISZTELT HAZUDOZÓ! (Rózsavölgyi Szalon előadása)

JÚLIUS 7. 19.00 óra • Jurisics vár 
Lovagterem

1500,- Ft (egy gyer-
mek és egy felnőtt)

SZÁLINGER BALÁZS: CSODALÁMPA A Mesebolt Bábszínház és a 
Kőszegi Várszínház közös bemutató előadása

JÚLIUS 10-12. 
(ESŐNAP JÚL. 13.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A Kőszegi Várszínház bemutatója

JÚLIUS 14. 20.30 óra • Jurisics vár Ingyenes program A FRICI • Hollósi Frigyesre emlékezünk

JÚLIUS 17. Jurisics vár EL KAZOVSZKIJ Kossuth-díjas festőművész kiállítása

JÚLIUS 15-16. 
(ESŐNAP JÚL. 17.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A Kőszegi Várszínház előadása

JÚLIUS 18-19-20. 
(ESŐNAP JÚL. 21.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A Kőszegi Várszínház előadása

JÚLIUS 23. 
(ESŐNAP JÚL. 24.)

20.30 óra • Jurisics vár 2500,- Ft AGOTA KRISTOF: A NAGY FÜZET (A Szkéné Színház és a Forte Társulat közös előadása.)

JÚLIUS 25. 19.00 óra • Jurisics vár 
Lovagterem 1500,- Ft GYERTYAFÉNYES KAMARAZENEI KONCERT (Balaton Kamarazenekar)

JÚLIUS 26. 
(ESŐNAP JÚLIUS 27.)

20.30 óra • Jurisics vár 4000,- Ft HEGEDŰS A HÁZTETŐN (A Pannon Várszínház előadása)

JÚLIUS 28. 
(ESŐNAP JÚLIUS 29.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft MARC CAMOLETTI: NÉGY FÉRFI GATYÁBAN (Fogi Színház)

JÚLIUS 30. 
(ESŐNAP JÚLIUS 31.)

20.30 óra • Jurisics vár 2500,- Ft OPERETT ÉS MUSICAL GÁLA

JÚLIUS 31. Művészetek Háza
(Chernel u. 18.) „A TÖRÖK IPARMŰVÉSZET REMEKEI” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

AUG. 29-30. 
(ESŐNAP AUG. 31.)

20.30 óra • Jurisics vár 2000,- Ft OSTROMOPERA – KŐSZEG 1532.

JÚNIUS 18. 20.30 óra • Jurisics vár200.30 óróra • JuJurisics vár
LovagteremLoLovagtgteremm 2500,- Ft TASNÁDI ISTVÁN: NÉZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA (A Nézőművészeti Kft. et. t eelőőadása)

JÚNIUS 20.
(ESŐNAP JÚN. 21.)

20.30 óra • Jurisics vár220.30 0 óra • • Jurisisics váár 3000,- Ft RÓMAI VAKÁCIÓVV (Az Orlai Produkció előadása)

JÚNIUS 22. 20.30 óra • Jurisics vár2020.30 óóra • JJurisicsics várár 2500,- Ft KORTÁRS TÁNCEST:TT Gergye Krisztián Társulata: HONVÁGY és AUKCIÓCIÓ
   MU Terminál: INSIDE

JÚNIUS 25. 20.30 óra • Jurisics vár20.30.30 óraóra • JuJurisicscs vár 2000,- Ft MARTIN SHERMAN: ROSE (Az Orlai Produkció előadása)

20
14 KŐSZEGI

VÁRSZÍNHÁZ

SZÍNES NYÁRI PROGRAMOK JÚNIUSTÓL AUGUSZTUSIG

Amennyiben az előadás kezdetekor (20.30 óra) esik az eső, a kezdéssel az eső megszűntéig 
(max. 1 óra) várunk. Ha a második felvonást meg kell szakítani az eső miatt, úgy az előadást a 

Szabadtéri Színházak szabályai értelmében megtartottnak tekintjük.
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Információ, jegyrendelés: JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ
Iroda: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. (Jurisics vár külső udvara)

Tel.: 06 94 360 113 • e-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • Honlap: www.koszegivarszinhaz.hu
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Várszínház
Már a pünkösdi hétvégén megkez-
dődött a „ráhangolódás” az idei 
színházi szezonra. (Felvételünk az 
elmúlt évadot idézi.) A Kőszegi 
vonósok (7-én) és a Concordia-
Barátság Énekegyesület (8-án) 
alapozta meg a nyári hangulatot. A 
júniusi program (lásd a 26. oldalon) 
egyik meglepetése lesz a Római 
vakáció, amely várhatóan a fiatal 
generációt is rendszeres kőszegi 
színházlátogatóvá avatja majd. 
Az idei évad három bemutatót tar-
togat. Közös produkció a Mesebolt 
Bábszínházzal szálinger Balázs 
Csodalámpa című előadása. A 
nagyszínházi bemutató – shakes-
peare születésének 450 évforduló-
ján  – a Vízkereszt, vagy bánom is 
én (nádasdy ádám fordítása) című 
zenés darabbal nyolc alkalommal 
kínál kellemes nyáresti szórakozást.  
A rendező znamenák István, aki 
amolyan mediterrán komédiát ter-
vez, már hazajáró Kőszegre. Ezút-

tal új arcokat is elhoz magával. Itt 
lesz Kálid Artúr, Hámori Gabriella, 
Pál Attila is. A „régiek közül most 
sem hiányozhat Epres Attila, Gazsó 
György… A zenét – hiszen nincsen 
nyári színház muzsika nélkül –, zö-
rejt és zajt némedi árpád csapata 
szolgáltatja megint.
– Olyan kínálatot állítottunk össze 
ebben az évben is, amely remélem 
sokak kedvére lesz. A shakespeare 
darab szerencsés abból a szem-
pontból is, hogy a szöveg megen-
gedi, hogy minden színház a maga 
módján alakítsa a művet.
A zenei próbák már májusban 
megkezdődtek. A színészek júni-
us 16-tól Kőszegen próbálnak, és 
élik mindennapjaikat. Bizonyára 
sokukkal találkozunk majd a város 
utcáin, teraszain, hogy aztán július 
10-én, a premieren és utána minél 
többen tapsolhassunk nekik.
A szezont helyi vonatkozású be-
mutató zárja. végre idehaza is be-
mutatásra kerül az Ostrom opera 
– Kőszeg 1532. A minden tekin-
tetben helyi vonatkozású fúvósze-

nekarra írt mű Kőszeg ostromának 
végnapjait dolgozza fel az utolsó 
nagy rohamtól kezdődően, mely 
rohamot várhatóan helyi csapatok 
idéznek majd elénk. 
– A mű ugyan ragaszkodik a tör-
ténelmi hűséghez, mégis átszövi 
azt a legenda, hiszen az esemé-
nyek leírása tartalmaz apró, de 
annál lényegesebb fehér foltokat, 
amiket utólag a nép töltött ki a 
maga módján – mondta szilágyi 

Miklós karnagy-zeneszerző. Az 
Ostrom opera – Kőszeg 1532. 
több szempontból is különleges 
számunkra, hiszen mindkét alkotó 
(szilágyi Miklós, Horváth György 
Tibor), kőszegi. Emellett olyan 
fúvószenekarra írott darabról van 
szó, mely a Miskolci Bartók Ope-
rafesztivál „A jövő kulcsa” ope-
raíró versenyéről első díjjal tért 
haza.

Tóthárpád F.

Ekler Dezső Kőszegen
Ekler Dezső neve jól cseng a hazai 
építészek körében. A Makovecz-
iskolából induló szombathelyi szü-
letésű egyetemi tanárt május 30-án 
a lovagteremben prof. dr. Miszlivetz 
Ferenc köszöntötte, majd dr. Fejérdy 
Tamás nyitotta meg az alkotó na-
gyítások című kiállítását. A rendez-
vény mintegy újabb felütése annak 
a projektnek, amelyet – Miszlivetz 
Ferenc nyomán – egy kreatív vá-
rosban kialakítandó „mini Oxford”-
ként aposztrofálhatunk. A profesz-

szor felhívta a figyelmet arra, hogy 
szüksége van Magyarországnak egy 
olyan intézményre, amely felpezs-
díti egy kicsit azt, amit úgy hívunk, 
hogy akadémiai élet, tudományos 
kutatás. Ennek a kialakulóban lévő 
központnak az egyik kutatója Ekler 
Dezső. Az intézmény jogi értelem-
ben még nem is létezik, „de már 
működik, mert van egy ösztöndíj-
program, ami idehozott Kőszegre 
néhány kiváló magyar és külföldi 
kutatót” – mondta. 

A „nagyítás” kulcsfogalom Ekler 
Dezső számára, aki felfedezett va-
lamit, „ami nemcsak közelebb visz 
a stílusok, stílusváltások kialakulá-
sának megértéséhez, de eszköz is 
számára” – emelte ki méltatásában 
a többi között dr. Fejérdy Tamás.

A nagyszámú közönség zenei él-
ménnyel is gazdagodott. Mérei Ta-
más gordonkaművész előadása is 
különlegessé tette a találkozást a 
kialakuló intézmény jelenlévő kép-
viselői és a közönség között.

Tóthárpád F.

„Hihetetlen” – mondta Orbán Viktor

Egyik délután csörgött a telefonom, 
Fekete Iván bácsi hívott, aki 9 évet 
raboskodott a Gulagon. Életéről, 
megpróbáltatásairól a márciusi 
lapszámban beszélt. Akkor így fo-
galmazott:
– sok mindent meg tudok bocsáta-
ni. Megbocsátom azt, hogy elvették 
a szőlőterületet, hogy apámat a 
szolgálatból felfüggesztették, hogy 
a Gulagon 9 évet raboskodtam, 
de azt, amit édesanyámmal tettek, 
ahogy bántak vele kínvallatásunk 
idején, soha nem tudom megbo-
csátani. Egész életemben viselem 
ezt a nyomot.
sokan élnek hasonló élményekkel 
Magyarországon, akik évente több 
alkalommal találkoznak. Így volt ez 
idén is, amikor a szORAKÉsz – a 

szovjetunióban volt Magyar Poli-
tikai Rabok és Kényszermunkások 
szervezete – gyűléséhez csatlako-
zott a Recski szövetség, illetve a 
Politikai Elítéltek szövetsége. Idén 
is elment a találkozóra a 86 éves 
Iván bácsi, akit Orbán viktor mi-
niszterelnök „velemi”-nek szólít. A 
jó fizikumban lévő férfi elvitte ma-
gával a Kőszeg és vidéke márciusi 
lapszámát, amit a rabtársak közül 
sokan láttak, olvastak. Az ekkor ka-
pott gratulációt adta át Iván bácsi 
a személyes találkozón. Azt is el-
mondta, hogy Orbán viktor minisz-
terelnök is átnézte az újságot, majd 
így fogalmazta meg véleményét:
„Hihetetlen, hogy egy kisváros ilyen 
jó újságot tud produkálni.”

Kámán Z
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Programajánló
A Kőszegi Várszínház részletes programja megtalálható a 26. oldalon.

Június 27. 17.00 Kiállítás megnyitó a Művészetek Házában szí-
nek tobzódása címmel. Köszöntőt mond Tóth Csaba 
festőművész.

Június 28.  Ismeri Ön Kőszeget? Városnéző séta. Találkozó 10.00 
órakor a Tourinform Irodánál. (Fő tér 2.) Részvételi díj: 
600,- Ft/fő. 

Június 29.   Gyűszűvirág túra. 15 km. Találkozó: Kőszeg, 07.45 
órakor az autóbusz állomáson.

A Kőszegi művészeti egyesület „Családi Kör” című kiállítása júni-
us 22-ig még megtekinthető a Művészetek Házában. varga Bernadett, 
Tóth Magdolna, Tóth Katalin és Tóth Csaba műveit láthatja a közönség.
ekler Dezső kiállítása még megtekinthető június 30-ig hétfő kivéte-
lével naponta 10.00 – 17.00-ig a lovagteremben.

Könyvtári hírek
Június 14-től a könyvtárban a nyári nyitvatartási rend lépett életbe. 
A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30–17.00 óráig, szombaton 8.30–
12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00–17.00 
óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva tart. 
Az idei napközis olvasótábor augusztus 11–15-ig tart. A létszám betelt, 
több gyermeket nem tudunk fogadni.
Az olvasótábor ideje alatt a gyermekrészleg zárva lesz, így a visz-
szahozott könyvek a felnőttrészlegben adhatók le. 
Rendezvény: 
Június 18. 17.00 óra: Válogatás Bogdán Ferenc fotóiból. Kiállítás-
megnyitó.
Június 20. 11.00 óra: eredményhirdetés az Unaloműző rejtvényfej-
tőinek.
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, az olvasókör, a Tini 
olvasókör és a Kötőklub alkalmai a nyári szünetben elmaradnak.

Színpadra!
„A 32. nyarat színesítő Kőszegi 
várszínház idén is szeretné meg-
mutatni a magyar szabadtéri szín-
játszás sokszínűségét” – hangzott 
el június 12-én az évadnyitó sajtó-
tájékoztatón, a talán legfontosabb 
üzenet. Huber László polgármester 

úr üdvözlő szavai mellett kiemelte, 
hogy Kőszeg város Önkormányzata 
a színház 30 éves tevékenységét 
2012-ben Kőszeg városért díjjal 
ismerte el. Elmondta, hogy a város 
14 milliós támogatásával együtt 
a Kőszegi várszínház az idei sze-
zonban mintegy 64 millió forinttal 
gazdálkodhat. Megtudtuk azt is, 

hogy az Ostrom opera színrevitelét 
az tette lehetővé, hogy a várszínház 
az nKA miniszteri keret terhére 6 
millió forint támogatásban része-
sült. Gelencsér Ildikó művészeti 
titkár a programok összeállításáról, 
Bakos zoltán a fesztivál műszaki 
igazgatója a számos műszaki kihí-
vásról beszélt. A tájékoztatóval az 
évad hivatalosan is kezdetét vette.

A színházi nyár nemcsak az esztéti-
kai, hanem a gasztronómiai élmé-
nyeknek is kedvez. Idén a Kőszegi 
várszínház Bora a Tóth Pincészet 
2013-as Kékfrankos Rozéja. A nyu-
gat-Dunántúl Kiemelt rendezvénye, 
a Kiváló Művészeti Fesztivál ideje 
alatt a sok jó mellett mindannyian 
megkóstolhatjuk a finom nedűt is.

A 83. zsoltár szerint
Május 13-án negyedszer indult gya-
logos zarándokcsapat Máriacellbe 
az árpád-házi iskola tanulói és ta-
nárai részvételével. sokan voltak, 
akik imádsággal kísérték útjukat. 
A időjárás nem kedvezett, de kap-
tak erőt és kitartást, hogy esőben, 
szélben, hidegben, hóban is célba 
érjenek. 
– Megtapasztaltuk a 83. zsoltár 
következő szavait: ÷Boldog ember, 
akinek te vagy erőssége, és za-
rándokútra indítja szíve” – idézte 
fel Teréz nővér. Indulás előtt ki-ki 

felírta egy kis papírra, hogy milyen 
szándékra ajánlja fel ezt az utat. A 
cetlik a keresztre kerültek, amelyet 
felváltva vittek az öt nap alatt, ily 

módon is közösen hordva kérései-
ket. Megélték: Keresztes szent jános 
tanítása szerint a szeretetet nem a 
kényelem által teszik próbára. 
– Csodálkozva és büszkén néztem 
a gyerekeket, akik rendületlenül 
meneteltek a kereszt után, küzdve 
esővel, szembeszéllel. Tanúságot 
tettek arról, hogy a szeretet erőt 
ad, és sokat kibír, nem áll meg a 
kényelmesnél, nem áll meg azon 
a ponton, ahol a szeretet már ál-
dozatot is kíván. Remélem, hogy a 
Gondviselésnek ez a megtapaszta-

lása mélyen szívünkbe ivódik, hogy 
életünk nehézségeiben is bízva 
tudjunk Őrá hagyatkozni – mondta 
Teréz nővér.                                   
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BE-JÓ volt megint!
Egy híján 20 – hirdette a plakát 
a BE-jÓ Táncegyüttes évadzáró 
előadásán június 1-jén. A lovag-
teremben egymás után kerültek 
színpadra a – különböző verse-
nyeken már díjazott – produkciók. 
Mert siker volt már bőven. Csak 
ízelítőként: a Látványtánc sport-
szövetség Magyar Bajnokságán öt 
produkcióval szerepeltek. A 637 
versenyszámot felsorakoztató se-
regszemle eredménye három arany, 
egy ezüst és egy 2. hely. „Beara-
nyozták” Tolnay veronika „Anyám, 
ne sírj” c. szólóénekét, a „sway” 
junior formáció előadását, és a 
„Tenger szimfóniája” c. produkciót. 
Ezüstöt kapott a „vercepe” történel-
mi társastánc, Baranyai Katalin szó-
ló mazsorett tánca pedig a második 
helyet érdemelte ki. Katalin kiemel-
kedőt nyújtott a kőszegi gálán is, de 
a többi mellett ki kell még emelni 
– Tolnay veronika koreográfiáját – a 
Crazy Girls versenytáncot is.

Az ünneplésbe kis üröm is vegyül, 
hiszen a csoport részt vehet(ne)a 
székelyudvarhelyi Európa Bajnok-
ságon. Az utazásnak „csupán” any-
nyi akadálya van, hogy a költségek, 

a mintegy 1 millió Ft nem áll az 
együttes rendelkezésére. 
– szomorúan, de így 2014-ben is 
kénytelenek vagyunk kihagyni a 
nemzetközi megmérettetést, de így 
sem fogunk unatkozni – nyilatkozta 
a csoport vezetője, Horváth Márta. 
A májusi szerepléseket követi: 
vaihingen, az utcaszínház, egy 
pusztacsói és horvátzsidányi sze-
replés. Ott lesznek Csobáncon, 
Kőszegdoroszlón, a Félhold-Telihold 
rendezvényein, Röjtökmuzsajon és 
a savaria Történelmi Karneválon is. 
Az 1-jei évfordulós kavalkád szá-
mos stílust és műfajt felsorakoz-
tatott. színpadra kerültek a vépi  
6-os Táncverseny díjazott (3 arany, 
3 ezüst és 2 bronz minősítésű) tán-
cai is. Az élményeket összefoglalni 
nehéz. Talán csak így lehet: Látvá-
nyos, változatos, fiatalos, és lendü-
letes délutánnak tapsolhattunk. 
jövőre a BE-jÓ mazsorettek a 20., 
a történelmi tánccsoport tagjai pe-

dig a 10. évfordulójukat ünnepelik 
– reményeink szerint megint ve-
lünk, szülőkkel, barátokkal, rajon-
gókkal együtt!

Tóthárpád F.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber Lász-
ló polgármester úr az Evangélikus 
Otthonban személyesen köszöntöt-
te a születésnapját ünneplő Horváth 
jenőné Gizi nénit (90 – a képen) 
és sándor Imrét (90). Képeslappal 
üdvözölte Fábián Istvánné ávár 
ágnest (92). 

Dance Jam évadzáró
A Dance jam tánccsoport má-
jus utolsó hétvégéjén tartotta az 
évadzáró gálaműsort. Eredetileg 
a jurisics-vár udvarán felállított 
várszínházi színpadra tervezték az 
előadást, de az időjárás miatt a lo-
vagteremben mutatták be a nézői 
élményben gazdag műsorukat. 

Párizsba invitálta közönségét a 
Béri Balog ádám általános Iskola 
növendékeiből álló csapat, ugyanis 
a koreográfiák többségét egy-egy 
francia zeneszám ihlette meg. A 
népszerű melódiák mellett a ritkán 
hallott különlegességek is felcsen-
dültek. A közönség jutalma volt  az 
elbájolóan táncoló lányok műsora. 
Ennek keretét – stílusosan – egy 
képkeret adta. A művészeti veze-
tő, koreográfus Földesiné németh 
Csilla zárszavában arról beszélt, 
hogy milyen fontosak a keretek 
mindannyiunk számára: biztonsá-
got nyújtanak, határt szabnak. Ez 
arra is késztet, hogy „kitörjünk be-
lőlük, túllépjünk rajtuk”.  A produk-
ciók alapján bizonyossá vált, hogy 
a táncosok megtették ezt a lépést. 
A legkisebbek mögött csak egy év 
munka áll, mégis magabiztosan, a 

színpadot betöltve mutatkoztak be.  
A nagyobbak már rutinosan, ter-
mészetesen adták elő a táncaikat. A 
legidősebbek még a hozzáértőket is 
meglepték a művészi mozdulataik-
kal. A széles repertoárban minden-
ki megtalálhatta a hozzá közel álló, 
neki sokat jelentő koreográfiát.

Ezek a gyerekek az év során ren-
geteget dolgoztak azért, hogy a 
közönség olyan élménnyel gazda-
godva távozzon, amelyet sokáig 
fel tud idézni önmagában, amiről 
a szépség, a harmónia, a művészet 
jut mindenki eszébe. A bemutató 
végén a meghívott vendégek, Hor-
váth Meggie és Peltzer Géza a 
francia sanzonok világát villantotta 
fel. A hagyományoknak megfelelő-
en az idén is kiosztották Az Év Tán-
cosa – díjat, amelyet kiemelkedő 
munkájáért az alsósok közül Laka-
tos Mirella és Vámos Barbara, a 
felsősöknél pedig Németh Anna 
vehetett át. A csapat számára hát-
ra van még egy nagy próbatétel: 
június végén Romániába utaznak, 
hogy az MLTsz Európa Bajnoksá-
gán méressék meg magukat.

KéV

LCD, PLAzmA,
HaGYOMÁNYOS TV-k

és egyéb elektronikai készülékek javítása
rövid határidővel, garanciával!

CSIZMaZIa GÁBOR
Horvátzsidány Fő u. 24.

30/286-1363, 94/365-599
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Teke: Bajnok csapat

Kétpontos előnnyel vágott neki az utolsó két fordulónak az OB I-be vágyó 
kőszegi tekecsapat. A 7. helyezett szany ellen megremegtek a kezek. Az 
egész bajnokság messze legkevesebb fájával (399-es átlag) 2:6-ra el-
bukták a partit, a végletekig nyitottá téve a záró fordulót. A nagy rivális 
jánossomorja már egy nappal a kőszegiek mindent eldöntő mérkőzése 
előtt lejátszotta utolsó bajnokiját. 5:3-as győzelmükkel feladták a leckét 
a kőszegieknek. A bajnoki cím elnyeréséhez nyerniük kellett a táblázat 
alsó felében tanyázó Chinoin ellen. Igaz az is biztossá vált, hogy ehhez a 
legminimálisabb siker is elégendő. A pestiek nem adták olcsón a bőrüket. 
A győzelmi esélyek szinte gurításról gurításra változtak. Az utolsó párok 
2:2-ről, 12 fás kőszegi hátrányról indultak. Biczó mindössze egyetlen 
ponttal, de elbukta a partiját, így Kozmornak nem csupán győznie, ha-
nem elegendő különbséggel kellett győznie a csapatsikerhez. szerencsére 
kiderült: jó az öreg a háznál. A 2013/14-es bajnokság egyéni legjobbját 
(466 fa) nyújtva, 34 fát vert ellenfelére. Az utolsó gurításoknál már csak 
az volt a kérdés, kibírja-e a pezsgős dugó a palackban. Kibírta, de aztán 
kezdődhetett az örömünnep: 1998 után a kőszegi tekézők újra kivívták az 
OB I-ben (a teke második osztályában) indulás jogát. 

eredmények szany sE-Kőszegi sK 6:2 (4:8, 2524:2394), Kőszegi sK-
CHInOIn sE 5:3.

Az ifi megnyerte utolsó két mérkőzését és az ötödik helyen zárta (15:9 
győzelem-vereség arány) a bajnokságot.
Pótolta a 24. fordulóból elhalasztott mérkőzését és két nagyarányú 
győzelmet is aratott a Kőszeg II. a megyei bajnokság hajrájában. Csak 
a slusszpoén maradt el. A szezonzárón a rumiak otthon tartották a két 
pontot. A Kőszegi sK II. 16:12-es győzelem vereség mutatóval az ötödik 
helyen végzett.

eredmények: Kőszegi sK II.-Horváth-Gravitáció TK sE II. 6:2 (9:3, 
2481:2323), Kőszegi sK II.-vasjármű II. 7:1 (9:3, 2561:2287), Kőszegi sK 
II.-néró TC II. és szabadidő sK 7:1 (10:2, 2494:2333), Rum TTE-Kőszegi sK 
II. 6:2 (8:4, 2603:2516).
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Labdarúgás: Alsóházban a kőszegi csapatok
Az utolsó fordulókban fontos mérkőzéseket játszott a Kőszegi sK. Élcsapatok 
mellett alsóházi riválisokkal is mérkőzött az edzőváltáson is átesett, nem túl 
jó passzban lévő gárda. Az esélyeket kiállítások és az azt követő eltiltások 
is rontották. nagyon vegyes lett az eredmény. A verhetőnek vélt ellenfelek 
közül a vép és a szentgotthárd is otthon tartotta a három pontot. Igaz vépen 
45 percet, Gotthárdon több mint 50-et kellett emberhátrányban játszaniuk, 
a tét miatt a szokásosnál minden bizonnyal feszültebb kőszegieknek. A csa-
pat az utolsó előtti fordulóban viszont váratlanul kellemes meglepetést szer-
zett a szurkolóknak: a biztos bronzérmes Celldömölköt fektették kétvállra. 
A záró mérkőzésen a sereghajtó legyőzése még a jelenlegi helyzetben is 
elvárt eredmény volt. Hat gólig jutott a Kőszeg. A csapat a bajnokságot a 16 
csapatos megyei I. osztályban a 14. helyen zárta 28 ponttal (melyből 19-et 
a tavaszi szezonban gyűjtött). A szezon mutatóira még visszatérünk.

eredmények: vép vsE-Kőszegi sK 2:0 (1:0), Kőszegi sK-Répcelaki sE 
0:8 (0:5), szentgotthárdi vsE-Kőszegi sK 4:1 (3:1) gól: Pop, Kőszegi sK-
Celldömölki vsE 2:0 (1:0) gólok: Pop, Korényi, Kemenesmagasi sE-Kőszegi 
sK 1:6 (1:3) gólok: Horváth ákos (2), Pop (2), Táncsics A., Pónácz.

Hadilábon állt a szerencsével a Kőszeg II. Ahogy az egész szezonban, úgy a 
hajrában is, többször csak apróságok hiányoztak a sikerhez a megyei má-
sodosztály szombathelyi csoportjában. sokat elárul az együttesről, hogy 
végül tizenegy mérkőzésük végződött döntetlenül. A finisben a későbbi 
bajnok Csepreg dolgát sikerült megnehezíteniük. A spari és az újperint 
elleni iksz nem rossz eredmény, de a Gyöngyöshermánban 4:3-ra elbu-
kott mérkőzés legalább egy helyezést jelentett a végelszámolásnál, mert 
így a záró körben hiába sikerült a bravúr a bronzérmes Táplán ellen, a 
hermániak megelőzték a kőszegieket.

eredmények: Kőszegi sK II.-Elektromol-spari FC 0:0 (0:0), Csepregi sE-
Kőszegi sK II. 2:1 (2:0) gól: Komonszky, Kőszegi sK II.-újperinti sE 2:2 (0:2) 
gólok: Komonszky, Horváth P., Gyöngyöshermán-szentkirály sE-Kőszegi sK II. 
4:3 (3:1) gólok: Kovács zs., Komonszky, Gugcsó P., Kőszegi sK II.-Tápláni vsK 
2:0 (0:0) gólok: Komonszky, Kovács zs.

Bravúros tavaszt produkált a Kőszegfalva a körzeti bajnokság szombathely-
nyugat csoportjában. Tizenháromból kilencszer győztesen hagyták el a pá-
lyát. A második körben döntetlenjük nem volt, így az őszi 5 pontjukhoz 
27-et tettek hozzá. (A negyedik helyen fejezték volna be a bajnokságot, 
ha az ősz is ilyen.) Így 10-dik helyen végeztek (13 csapatos a mezőny). 
néhány nagyobb vereség az élcsapatok ellen a tavasszal is becsúszott, 
de a jobb helyezés lehetőségét egyértelműen a katasztrofális őszi sorozat 
akadályozta meg. 

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).

Asztalitenisz: Bronz az nB iii-ban
nem született meglepetés a kőszegi együttesek mérkőzésein az asztali-
tenisz nB III. nyugat-dunántúli csoportjának szezonzáró fordulójában. Az 
első csapat az esélyeknek megfelelően biztosan győzte le 15:3-ra a győri 
egyetem második csapatát. Mivel közvetlen riválisuk, a győriek első számú 
gárdája vereséget szenvedett, négy ponttal végeztek előrébb, s érdemelték 
ki a bajnoki bronzérmet. A Kőszeg II. tét nélkül lépett pályára. A CvsE III. 
ellen becsülettel küzdöttek, de nem tudták borítani a papírformát. Ellen-
felük győzelmével megszerezte a bajnoki címet. (Érdekesség, hogy az élen 
azonos pontszám mellett az egymás elleni pontarány, egyéni győzelem 
szám sem döntött. A cím – a Héviz II. ellenében – a játszmaarány szintjén 
dőlt el javukra.)
A bronzérmes csapat játékosai: Kiss jános, Ambrus zoltán, Keve szabolcs, 
Tauker Tamás.

eredmények: Kőszegi sK I.-széchenyi István Egyetem sE II. 15:3, CvsE III.-
Kőszegi sK II. 12:6.

Kosárlabda: Vereséggel búcsúztak
A kőszegi kosárcsapat helyezése a szombathely város- városkörnyék Baj-
nokság záró fordulója előtt már eldőlt: 11. helyen fejezték be a sorozatot. 
A bajnokság búcsúmeccsén, az élmezőnyhöz tartozó Celldömölk ellen vé-
gig kiélezett mérkőzésen, a kemenesaljaiak végül behúzták a meccset, de 
így sem ez a parti lesz az, ami miatt rossz szájízzel emlékeznek majd erre 
a szezonra a kőszegiek.

eredmények: Celldömölki vsE Ksz-Kőszegi sK 65:59 (13:11, 13:9, 15:18, 
23:21).
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Labdarúgás: Bajnok az U15

A Kőszegi sK-uFC 13 éven aluliak csapata a 
2012/2013-as szezonba megyei bajnoki címet 
ünnepelhetett. A játékosok tavalyi sikerüket idén 
a 15 évesek között megismételték. Imponáló mér-
leggel – 22 mérkőzésből 19 győzelem, 1 döntet-
len, 2 vereség – 8 ponttal előzték meg az ezüst-
érmes jánosházát. Gólkülönbségük is lenyűgöző: 
305 találatuk 164-gyel több a jánosháziaknál. A 
30 kapott gól is a mezőny legbiztosabb védelmét 
mutatja. Tizenkét alkalommal értek el legalább 
10 gólt egy mérkőzésen. A csúcsot a Kemenesal-
ja elleni 41:0 jelentette. Így nem véletlen, hogy a 
góllövőlista dobogóját is kibérelték a kőszegiek: 
1. Dan Gergő, 82 gól, 2. Horváth Martin 72 gól, 
3. Fricz Barnabás 56 gól.

Birkózás: négy arany
Rangos ver-
senyen vettek 
részt nagykani-
zsán Karner Pé-
ter  és Horváth 
László tanítvá-
nyai. A birkózó 
Murafém Ku-
pán a nyolc kő-
szegi versenyző 
m i n d e g y i k e 

dobogóra állhatott. négyük nyakába a legértéke-
sebb medál került.

eredmények: 1. hely jakab Örs (gyermek I.:33 
kg), Polák szabolcs (diák II.: 42), Francsics Erik 
(diák I.: 55), Bokor Máté (serdülő: 58), 2. hely 
Pontyos Boglárka (gy. I.: 33), Pontyos Gábor (d. 
II.: 38), Kovács Gergő (d. I.: 50), 3. hely Horváth 
Márk (d. I.: 46).

Körzeti atlétikai többpróba
Az elmúlt évek problémái után, idén vég-
re valamennyi korcsoport összetett atléti-
kai versenyét sikerült megrendeznie a városi 
diáksportbizottságnak. Magabiztos győzelmeket 
és apróságokon múló elsőségeket egyaránt hoz-
tak a versenyek. A legkisebbeknél a bersekes 
zsoldos Mihály mindössze 3 ponttal előzte meg 
a balogos neudl Gábort. A III. korcsoportos lá-
nyoknál holtversenynél csak a több magasabb 
pont döntött Lakotár Hanna/BE javára Hanák 
Rebeka/BA ellenében. A legnagyobb lányoknál 
pedig a csapatverseny dőlt el 2 ponttal a Balog 
iskola javára a Bersek ellen.
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Diáksport
Bartalos: diákolimpiai bronz
Hármasugrásban címvédőként, győzelmi esé-
lyekkel utazott Budapestre, az Atlétika Diákolim-
pia Országos Döntőre Bartalos Dávid a jurisich 
gimnázium most érettségiző diákja. Reménye-
iben csalatkoznia kellett. Hiába ugrott 14,80 
m-rel egyéni csúcsot, legnagyobb vetélytársa 
néhány centiméterrel megelőzte. Ilyen a sport: 
a győzelmet a „nevető harmadik” szerezte meg, 
fél méternél is többet javítva egyéni csúcsán. A 
csalódás azonban nem csökkenti Bartalos ered-
ményének értékét: két egymás utáni évben áll-
hatott atlétikában, alapsportágban az országos 
döntő dobogóján.

Atlétika egyéni diákolimpia
jól szerepeltek a kőszegi körzet atlétái a megyei 
egyéni diákolimpián

A kőszegi körzet érmesei: 3. korcsoport fiú 600 
m 1. Ecker Tamás/BA 1:40, 3. nemes Bálint/BA 
1:48,1, magas 1. Kiss Levente/BA 145, 4x100 
m 2. Balog 55,9, lány 600 m 1. Horváth Evelin/
BA 1:50,9, magas 2. Csóka Éva/BA 135, 4x100 
2. Balog 60,4. 4. korcsoport fiú 100 m 1. Bolfán 
Bálint/TO 12,2, 3. Pócza valdemár/Cs 12,5, 300 m 
1. sárközi Dominik/BA 37,8, 2. jagodics Dennis/BA 
39,1, kislabda 2. Bolfán Balázs/TO 70,33, 4x100 2. 
Dr. Tolnay 53,4, lány 100 3. Csóka Eszter/BÜ 13,0, 
300 m 1. Csizmazia Adél/BE 47,0, 3. Maszlov Re-
beka/BE48,2, 1500 m 1. Pillisz Réka/BA 5:32,2.

Kitüntetés mürzzuschlagban
A kőszegi síugró szakosztály meghívást kapott 
Mürzzuschlagba, a „sportlerehrung 2014.” elne-
vezésű rendezvényre. Dr. Karl Rudischer polgár-
mester invitálásának eleget téve, a helyszínen 
kiderült, hogy az esemény célja az, hogy a város 
sportrendezvényeinek kiemelkedő szereplőit, il-
letve a várost képviselő sportolókat kitűntessék. 
A kőszegiek közül vörös virág és Molnár Flórián 
a steiermark régió elmúlt évi nyári bajnokságá-
nak megnyerésével érdemelte ki az elismerést. 
A kőszegi szakosztály rangját mutatja, hogy 
Chernel-kupa elnevezésű versenyük is az elis-
merésre jogosító versenyek között szerepelt.

Kiricsi Berill sorozata
Mozgalmas versenyidőszakon van túl Kiricsi 
Berill, a Balog iskola tavaly végzett diákja. 
Egyenletesen teljesített 100 m gáton. Egyesü-
lete színeiben Budapesten az ügyességi CsB-n. 
14,54-et futott, Debrecenben a Kelet-Kupán 
14,54-gyel 3. lett, a svetavy (Csehország) 
Olimpiai Reménységek versenyén 14,82 az idő. 
A megyei diákolimpián 14,4-gyel természete-
sen győzött, az országos döntőn 14,61 mp-es 
futásáért ezüstérmet akasztottak a nyakába. 
Kapfenbergben (Ausztria) idősebbekkel együtt 
futott 100 síkon.12,92-vel ötödik lett. Az ügyes-
ségi CsB-n 501 cm-re repült távolugrásban és 
15,65 m-ig jutott ötösugrásban.

Győztesek (sorrend: egyéni, csapat, fiú lány I. kcs 3 
próba zsoldos Mihály/BE (191 pont), árpád-házi (958), 
Iker natália/BA (192), Balog (929). II. kcs. 4 próba 
Ecker Dávid/BA (398), Balog (1681), Ipsits nikolett/BA 
(398), Balog (1873). III. kcs. 4 próba Ecker Tamás/BA 
(603), Balog (2621), Lakotár Hanna/BE (573), Balog 
(2700). Iv. kcs 5 próba jagodics Dennis/BA (806), Ba-
log (3178), Klemencsics Fanni (668), Balog (2639).

Triatlon Klub: oB érmek
A Duatlon országos Bajnokságot Kaszón 
rendezték. A Kőszegi úszó és Triatlaon Klubból 
gyermek korosztályban Molnár Gábor egyéni 

b r o n z é r m e t 
szerzett. Csa-
patban mind-
két együttes 
ezüstérmet ért 
el (spanraft 
Liza, Gurisatti 
jázmin, Hóbor 
Eszter illetve 
Molnár Gábor, 
Illés Péter, 
s chwaho fe r 
Balázs). A 
se rdü lőkné l 

varga Kitti és Pillisz Réka révén volt érdekelt a 
klub, utóbbi a 9. helyen ért célba. A fiatalabbak 
népes mezőnyében, a kőszegi triatlonosok fiatal 
versenyzője nyul Marcell értékes 4. helyezést ért 
el. Remekül szerepelt Budapesten, a sport XXi. 
Aquatlon oB-n is. Korosztályában mindössze 1 
mp-es hátránnyal másodikként ért célba. Csapat-
ban társaival a 4. helyen zártak (nyul Marcell, 
Hóbor zalán, Marton zsolt). A legkisebb lányoknál 
Fekete Kata 12., spanraft Liza 15., Pillisz Réka 
18. helyezést ért el ezen az országos döntőn.
A kőszegi triatlonisták a szezont Donnerskir-
chenben a „Pannonia-mann” (TriKids sorozat) 
duatlon versenyen kezdték. nyul Marcell, Molnár 
Gábor, Pillisz Réka és Meiler Flórián korosztá-
lyában egyaránt a dobogó második fokára áll-
hatott.
A parndorfi „speedworldKids” duatlon ver-
senyen az időjárás közbeszólt. Csak a két kisebb 
korosztály tudta teljesíteni a teljes távot. A lezú-
duló eső miatt a pálya balesetveszélyessé vált, s 
csak futásban mérkőztek meg a résztvevők. neudl 
Gábor még duatlonban lett harmadik, Illés Péter 
már „csak” futásban ért el ezüstöt, nyul Marcell 
ezúttal is éppen hogy lecsúszott a dobogóról.
A neufeld Triatlonnal (TriKids) az igazi triatlon 
versenyek is kezdetüket vették. Az úszás a  19 
fokos hegyi patakokkal táplált tóvízben ugyan 
eléggé embert próbáló, de azért sikerült teljes tá-
vokon megrendezni a versenyt. nyul Marcell, egy 
osztrák versenyző mögött második helyezést ért 
el. Molnár Gábor szintén másodikként ért célba 
korosztályában. schwahofer Balázs, spanraft Liza 
és Palatkás Anna harmadikak lettek. schwahofer 
Balázs ezzel a helyezéssel élre állt a sorozatban, 
Molnár Gábor feljött a második helyre.

-haniti

Rangos ver-
senyen vettek 
részt nagykani-
zsán Karner Pé-
ter  és Horváth 
László tanítvá-
nyai. A birkózó 
Murafém Ku-
pán a nyolc kő-
szegi versenyző 
m i n d e g y i k e 
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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

3,12% EBKM 3,00%

3,79% EBKM 3,50%
2019. december 31-ig tartó futamidôvel


