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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.

INdUL A BUSZ
Október 4-én Kopácsi Ferencné (fotó) 
a Munkácsy utcai háziorvosi rendelő 
épületéből lépett ki. Október 2-án a 
testületi ülésen merült fel a kérdés: 
Mikor kezdődik az orvosi rendelés az 
új egészségházban. Huber László pol-
gármester szerint az önkormányzat 
mindent megtesz a gyors váltásért, 
de ehhez szükség van a szakhatósá-
gi engedélyek kiadására. Ennek az 
időpontja még nem lehet ismert, így 
a rendelés kezdését sem lehet meg-
határozni. tény, hogy szeptember 30-
án megkezdődött az épület műszaki 
átadása. Az is tény, hogy november 
1-től megindul a szerződéses busz-
járat a Vasi Volánnal kötött megálla-
podás alapján, amelynek aláírására 
október 2-án hatalmazták fel a képvi-
selők a városvezetőt. A napi négyszer 
induló buszra nem kell jegyet váltani, 
ingyenes lesz az igénybe vétele, mert 
ez egy szerződéses járat lesz, amely-
re nem is lehet viteldíjat kérni. Giczy 
József szerint az ingyenesség egy 
választási fogás. básthy béla szerint 
a buszjárat hiánya az egészségház 
megnyitásával alapellátási problé-
ma lett, és a pályáztatás hosszadal-
mas folyamatát nem lehetett kivárni. 
tényként említette, hogy nem ez lesz 
a végleges megoldás. Kiss Péter kér-
te, hogy az üzemeltető a szerződés öt 
hónapja alatt adja át a városnak a ta-
pasztalatokat a folytatás mikéntjéről 
szóló döntés meghozatala érdekében. 
Huber László polgármester is egyedi 
megoldásról beszélt, a menetrend 
nincs kőbe vésve, alakítható a reális 
igényekhez, illetve a meglévő busz-
megállókhoz. Elmondása szerint ez-
zel a megoldással a távolabb élőket, 
az időseket kívánta az önkormányzat 
segíteni, amit dr. Mátrai István öröm-
mel vett tudomásul a felsővárosiak 
nevében. 
(Menetrend a 9. oldalon.)

Írta és fényképezte: Kámán Z.

MIKOR KÉSZÜL EL AZ ÚJ EGÉSZSÉGHÁZ?
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Fogadóórák időpontjai
dr. ZALÁN GÁBOr jegyző: november 12.
dr. NAGY EdINA aljegyző: november 26.

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

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

Rövid hírek
Augusztusban megkezdődött a 
Jurisics-vár belső és külső udvará-
nak, a két hídnak, valamint a szol-
gáltatóháznak a rekonstrukciója. A 
munkavégzés során több olyan kri-
tikus épületrészt találtak, amelynek 
célszerű felújítása a későbbi hasz-
nálhatóság érdekében. tíz pontban 
4,47 millió Ft bruttó értékben fo-
galmazták meg azokat a feladato-
kat, amit pótmunkaként szükséges 
elvégezni. Gyarmati Kálmán szerint 
ezeket előre látnia kellett volna a 
tervezőnek is. A projektmenedzser 
szerint ezek a problémák a heti 
megbeszéléseken merültek fel, a 
cserepek állapotát is csak leszedés 
után lehetett meglátni, a költségve-
tés pedig tartalmazza a szükséges 
összeget. A képviselő-testület meg-
szavazta a pótmunkák elvégzését.   
A Kőszegi Vonósok Kamarazene-
kar módosította a szervezeti formá-
ját, és megalapították a Kőszegi Vo-
nósok Művészeti Egyesületet Scheer 
bernadett elnök bejegyzéssel. En-
nek folytatásaként október 2-án az 
önkormányzat képviselő-testülete 
Középtávú támogatási Szerződést 
kötött az egyesülettel, amely lehető-

séget ad a Civil Szabályzat alapján 
a működéshez szükséges támogatás 
adására. Az elhangzottak szerint a 
kamarazenészek már bizonyították 
tehetségüket a város hírnevét öreg-
bítő koncertjeiken. 
Az október 12-én megtartott ön-
kormányzati választásokkal befeje-
ződött a képviselő-testület négyéves 
ciklusideje. Október 2-án, a ciklust 
záró testületi ülésen dr. Kapiller Sa-
rolta a Kőszegi Járási Hivatal veze-
tője megköszönte a képviselőknek a 
– szervezet létrehozásakor – nyújtott 
segítséget. Az igazgatónő elmondá-
sa szerint nem lehetett volna sikere-
sen a „járás” létrehozása a hathatós 
támogatás, a napi kapcsolat nélkül. 
Egyben bejelentette a képviselők-
nek, hogy a kormányablak beruhá-
zása nemcsak elkezdődött, hanem a 
vége felé közeledik. A start időpont-
járól még nincs végeleges döntés. 
Saját személye vonatkozásban így 
nyilatkozott: „Szeretek Kőszegen 
lenni. Örülök, hogy a szívem visz-
szahúzott a városba. Hálás vagyok 
mindazért, amit a közös sikerek 
eléréséhez kaptam”. Az igazgatónő 
szavait tapssal fogadták a képvi-
selők. Huber László polgármester 
is megköszönte az együttműködés 
széles skáláját, és szavai szerint Kő-

szeg számára fontos értek az, hogy 
a város visszakapta a járási székhely 
rangját. A polgármester a város bo-
rával ajándékozta meg dr. Kapiller 

Saroltát, aki elmondta, hogy az 
ajándék elfogadása okán erről szóló 
bejelentési kötelezettsége lesz.

KZ

Tisztelt Kőszegiek!
Őszintén köszönöm a kőszegi pol-
gárok több cikluson keresztül belém 
vetett bizalmát. Ha nem is mindig 
az általam tervezett sikerrel, de 
legalább becsülettel, tisztességgel 
igyekeztem az Önök érdekeit kép-

Tisztelt Kőszegiek!
Először 2002-ben indultam ön-
kormányzati választásokon képvi-
selőjelöltként. Ezt követően még 
kétszer kaptam bizalmat Önöktől, 
12 éven át képviseltem az Önök 
érdekeit. Ezúton is megköszönöm a 
választópolgárok irányomban mu-
tatott bizalmát, azonban a 2014. 

www.sopronbank.huf

Aktív online 
számlacsomag
Elektronikus ügyintézés az Ön 
kényelme érdekében…

KÔSZEGI FIÓK 
Várkör 6.
Tel.: +36 83 515 090

Most új számla 
nyitáskor 5.000 Ft 
értékû utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, mellyel 
idôt és pénzt takaríthat meg!

*A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános aján-
lattételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiókjaink-
ban tájékoztatjuk. Az akciót csak ter-
mészetes személyek vehetik igénybe, 
az ajándék ügyfeleink részére a Rész-
vételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.

viselni. A továbbiakban – ugyan 
már nem képviselőként – is igyek-
szem e szép városért lehetőségeim 
és képességeim szerint dolgozni, s 
erre bíztatom Önöket is. 
tisztelettel: 

Mátrai István

évi választáson saját döntésem mi-
att már nem indulok.  Sok tapasz-
talatra, barátra tettem szert az évek 
során, elsődleges szempontom volt 
a lakosság és a város érdekeinek 
a képviselete. Szeretném, ha a jó 
kapcsolat megmaradna mind a la-
kosság mind a városvezetés felé.

Simonits Zsolt
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Ford Fiesta 3.899.000 Ft-tól*

ŐSZI STRAUSS NAPOK
2014. október 13–18-ig 
(hétfőtől szombatig)

További árkedvezmény Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén!                         
AJÁNDÉK TÉLI GUMIK**

* Az ajánlat érvényes Ford Fiesta Trend 1.25 / 82 LE / 5 ajtós  modellre, 2014.10.01–12.31-ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a készlet erejéig! Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 l/100 km; 
CO2 kibocsátás: 120 g/km.

** Ajándék téli gumi ajánlatunk új Ford személygépjárműre 2014. október 13-18. között megkötött vevőszerződés és 2014. december 30-ig történő forgalomba helyezés esetén érvényes, további feltétel az
autószalonban történő regisztráció. A gumik felszerelési költségeit az ajánlat nem tartalmazza, a gumik szállítási határideje különbözhet az autó átadásának időpontjától. 

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
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Abért-tavak
A Magyar Országos Horgász Szövet-
ség együttműködési megállapodás 
kötésének szándékával kereste meg 
az önkormányzatot, amelynek célja 
– a KrAFt projektben is szereplő 
– Gyöngyös-patak revitalizációja 
és az Abért-tavak hasznosítása. A 
megállapodás értelmében az ön-
kormányzat és a horgászegyesület 
együttműködik a patak és a tavak 
halgazdálkodási, horgászati, ide-
genforgalmi célú fejlesztése érde-

kében. A tervezetet a képviselők 
elfogadták. A döntést megelőzően 
a természetvédelemben aktív sze-
repet vállaló Keszei balázs a követ-
kezőkre hívta fel a figyelmet:
– A két évvel ezelőtt elvégzett amur 
halak telepítése megtette a hatását 
– kezdte a mondandóját a képvi-
selő. – Az amurt azért telepítették 
az Abért-tavakba, hogy csökkenjen 
a felgyülemlett hínár mennyisége. 
Ez olyannyira jól sikerült, hogy a 
tóban gyakorlatilag nincs hajtásos 
növény, mindent kiettek belőle a 
halak.  A korábbi időszakban há-

rom védett növény jelezte, hogy a 
tó a természetesség irányába moz-
dult el. Ebből a három fajból kettő 
mostanra teljesen eltűnt. A harma-
dik mennyisége pedig jelentősen 
visszaszorult. A természetvédelmi 
törvény szerint az, aki védett nö-
vényt elpusztít, jogszabályba ütkö-
ző cselekedetet hajt végre.  Az a fo-
lyamat, amely a tavak természetes 
irányba történő fejlődését jelezte, 
megszakadt az elmúlt két évben, 
az idei évtől pedig megfordult. 
Az emberek felbátorodván azon, 
hogy a tó szépnek látszik, saját ked-

velt növényeiket hurcolták oda, 
amely egy negatív jelenség.  A 
mesterséges tavakat az ember 
azért hozza létre, hogy azt tu-
risztikai és más célokra tudja 
hasznosítani. Én viszont azt 
szeretném, ha a szerződésben 
felhívnánk a partner figyelmét 
arra, hogy a tavak használata 
során figyeljenek az inváziós 
fajok megjelenésére, próbálják 
meg azok mennyiségét csök-
kenteni. A hínár csökkentését 
más módon is el lehetett volna 
végezni, de megtörtént az amur 
betelepítése, amely aztán min-

den más növényt is tönkretett. A tó 
szépsége persze külsőleg megma-
radt. Jelentős a madárállománya, de 
a madarak is visszaszorultak a nö-
vényzet eltűnésével. A szerződésben 
benne kell lenni, hogy a természetes 
emberi célok maradjanak szinkron-
ban a természettel.
Arra hívom fel a figyelmet, ha a 
horgászok a pisztránghorgászatot 
akarják fejleszteni, akkor az ne úgy 
kerüljön előtérbe, hogy mást nega-
tívvá tesz. Úgy kell tenni a pisztrán-
gért, hogy tágabb legyen a kitekin-
tés – mondta Keszei balázs.

KZvelt növényeiket hurcolták oda, 
amely egy negatív jelenség.  A 
mesterséges tavakat az ember 
azért hozza létre, hogy azt tu-
risztikai és más célokra tudja 
hasznosítani. Én viszont azt 
szeretném, ha a szerződésben 
felhívnánk a partner figyelmét 
arra, hogy a tavak használata 
során figyeljenek az inváziós 
fajok megjelenésére, próbálják 
meg azok mennyiségét csök-
kenteni. A hínár csökkentését 
más módon is el lehetett volna 
végezni, de megtörtént az amur 
betelepítése, amely aztán min-

Lakossági apró
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat 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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Kőszeg megválasztott polgármestere
HUBEr LÁSZLÓ

Tisztelt Kőszegiek!

Először is hálás köszönetet mondok 
minden támogatónknak, aktivistánk-
nak, aki segítette a FIDESZ-KDNP  
csapatát a  választások során. bízom 
benne, hogy ennek a csapatmunká-
nak, összefogásnak lesz eredménye, 
Kőszeg város tovább erősödik. Szá-
mítok minden őszinte, jó szándékú 
támogatásra, segítőre a jövőben is. 
Köszönök minden egyes rám leadott 
szavazatot, igyekszem megszolgálni 
a bizalmat. A nap továbbra is ugyanúgy felkel, a munkát folytatni kell 
Kőszeg város lakossága érdekében.

Huber László

VáLASZtáSO
K

1. választókörzet 
Feketéné Kappel Erika – Független 49
Gróf Péter  – JOBBIK 64
Kapy Ferenc – FIDESZ–KDNP 188
Plechl tibor – Összefogás 100
Pukler balázs – Európafórum 2

2. választókörzet  
Básthy Béla – FIDESZ–KDNP 311
Laki Gábor – Összefogás 51
Unger ákos – Európafórum  8
Vizsolyiné berács beáta – JOBBIK 52

3. választókörzet  
bistey béla Zsolt – Európafórum  16
Gódor József – Összefogás  94
Kiss Zoltán – FIDESZ–KDNP 267
rába Kálmán – JOBBIK 73

4. választókörzet  
bodovics László – Független 26
Giczy József – Független   55
Mikus ágnes –JOBBIK 29
Pfeiffer tibor – Európafórum  9
táncsics András – Összefogás  106
Terplán Zoltán – FIDESZ–KDNP 180

Önkormányzati választások eredményei 2014

5. választókörzet  
bangáné bakos Erzsébet – Összefogás 90
Ghenta Attila – JOBBIK 47
Keszei Balázs – FIDESZ–KDNP 260
Kiss Józsefné – Európafórum  14

6. választókörzet  
Kaltenecker Milán – Összefogás  57
Kappel Sándor – Független 67
Kiss Péter – FIDESZ–KDNP 328
Krály Martin – JOBBIK 44
tóth Jenő – Európafórum 44

7. választókörzet 
benkő Péter – JOBBIK 78
rába László – KTI  123
Sas Norbert – FIDESZ–KDNP 169
Vlasics Ernő Ignác – Európafórum 29

8–9. választókörzet 
Huber László – FIDESZ–KDNP 283
Molnár László – JOBBIK 49
tarjánné bindics Zsuzsanna – Összefogás 157
temesvári tibor László – Európafórum  9
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Kőszeg 1. 1153 409 187 89 133
Kőszeg 2. 1157 421 267 71 83
Kőszeg 3. 1152 443 242 70 131
Kőszeg 4. 1145 401 187 60 154
Kőszeg 5. 1213 411 215 82 114
Kőszeg 6. 1298 542 324 67 151
Kőszeg 7. 1161 409 174 85 150
Kőszeg 8. 1055 505 304 40 161

Kőszeg
összesítve

9334 3541 1900 564 1077
37,94% 53,66% 15,93% 30,42%

Kőszeg

Települések

BOZSOK  
Darabos Béla  192
Szenteleki Norbert  36
CÁK 
Paukovics Józsefné  89
táncsics Péter  77
GYÖNGYÖSFALU 
barabás Kornél  7
Geröly Zoltán  21
Molnár Zoltán tihamér  25
Nádor István Dezső 314
tar János  125
KŐSZEGDOROSZLÓ 
Joó Tamás Imre  70
KŐSZEGPATY 
Májerhoffer Attila  97
KŐSZEGSZERDAHELY 
Takács Péter  179
LUKÁCSHÁZA 
Virág János  405
NEMESCSÓ 
Kendik Zoltán János 50
Bánó András Csaba  95
ÓLMOd 
Hergovich Vince  53
PERESZNYE 
Grüll János  206
PUSZTACSÓ 
Kollarits Kornél  59
Poórné Plujzer Emese 41
VELEM 
Kern István – KDNP 39
rába ákos  54
Szél Józsefné  113

Alkalmazott rövidítések
Európafórum = Európafórum-Vas Megye Egyesület
Összefogás = Összefogás Kőszegért Egyesület
FIDESZ-KDNP = Fidesz – Magyar Polgári Szövetség/ 
Kereszténydemokrata Néppárt  
JOBBIK = Jobbik Magyarországért Mozgalom
KTI = Közösség a Társadami Igazságosságért
Vastag betűvel jelöltek, akik öt évre bizalmat kaptak.
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legyőzzük a hazugságot, valamint 
gátat vetünk az esztelen és haszta-
lan politikai szemfényvesztésnek. 

Rába Kálmán

Vá
LA

SZ
tá

SO
K

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

BOZSOK
Deák Balázs (212), Kutits Lász-
ló Ernőné (163), Saufnauer 
Szabolcs (196), Sziklai Edéné 
(72), Hodics Andrea (151)

CÁK
Bartalos Ottó Imre, (137) 
Kissné Nagy Mária (108), Nagy 
Lászlóné (104), Vargáné Gál 
Beáta (101)

GYÖNGYÖSFALU
Kosztolánci Ferenc (244), tóth 
árpád József (299), Németh Gá-
bor, (231) Debreceniné Imre 
Anita (303), Vargáné Németh 
Andrea Mária (291), Iski Ger-
gő (314), barabás Kornél (117), 
Geröly József (164)

KŐSZEGDOROSZLÓ
Borhi Szilárd István (62), 
Harmia István (59), Máté  Csa-
ba (71), Petrovics István (65) 

KŐSZEGPATY
Milos László István (81), Rigó 
József (79), Kovács László (79), 
Farkas József (74) 

KŐSZEGSZERDAHELY
Horváth Csilla (155), Mersich 
Attila (155), Kálovicsné Káldi 
Bernadett (135), Istókné tóth 
Erzsébet Klára (67), Abért Gyula 
Zsolt (24), Kuntner István  Lajos 
(120)

LUKÁCSHÁZA
Pungor  László (269), Gulner 
László (112), Kovács Ildikó 
(200), Bolfán Tamás (279), 
Molnár Zsolt, (209) Dr. Vágó 
Attila László (327), Csejtei Pé-
ter (258), Holdosi László (105), 
bende Julianna (142)

NEMESCSÓ
Schrottné Mersich Klára (113), 
Hock-Sirson András (121), 
Hock-Sirson Tímea Mária (100),  
Szerdahelyi-Bánó Irén (111)

ÓLMOd
Méhesné Kerekes Ildikó (28), 
Szlávich Péter (27), Hábetler Imre 
(33), Fehér Zita (34), Orbán Lász-
ló (22), Kelemen János (39)

PERESZNYE
Nickl Pál (182), Orbán Gyu-
la (173), Lágler Tamás (172), 
Bodnár Pál (167)

PUSZTACSÓ
Haszon György Tibor (47), Szár-
nyas Péter Imre (66), Kovács 
László (73), Szárnyas Ferenc 
Zoltán (63), Szigetvári László 
(40), Lőrincz Péter (46).

VELEM
Szabó Zoltán (129), balázs Jó-
zsef (41), Rába Ákos (110), 
Katona Viktor (56), Kalauz balázs 
(74), Kern István (KDNP-105)), 
balogh Enikő Éva (69), Bíró Lász-
ló (75)

Települések Tisztelt Kőszegiek!
A Jobbik képviselőjelöltjei nevében, 
illetve, mint a Jobbik polgármester-
jelöltje ezúton szeretnék köszönetet 
mondani minden kedves kősze-
ginek, akik a demokrácia egyik 
legnagyobb ünnepén, október 
12-én az urnák elé járultak, s él-
tek szavazati jogukkal. Külön fejet 
hajtunk azon kőszegiek előtt, akik 
jobbikos képviselőtársaim, a Jobbik 
Vas megyei listája és személyem 
mellett tették le voksaikat. A Jobbik 
morális és erkölcsi értelemben is 
megnyerte a kőszegi választásokat, 
ígérjük, hogy a következő öt évben 

Tisztelt Választók!
Köszönöm a bizalmat és a támo-
gatást. 29 évesen párttámogatás 
nélkül, független polgármesterje-
löltként 1077 szavazatot, az összes 
szavazat 30,42 %-át kaptam. Úgy 
gondolom, hogy nincs okom az 
elégedetlenségre. Ahogy eddig is, 
a jövőben is kőszegiként Kőszeg 
érdekeit fogom képviselni. 

Tóth Gábor 
független polgármesterjelölt

Kedves Olvasó!

A választások előtt arra kértük a 
polgármesterjelölteket, a szavazás 
éjszakáján értékeljék az önkor-
mányzati választás eredményét. 
A véleményüket közzé tesszük! 

A kompenzációs listáról a 
képviselő-testületbe jutott 
Kőszegen:
Plechl Tibor – Összefogás,
Rába Kálmán – JOBBIK
Tóth Gábor – Összefogás.



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2014 . OKtóbEr  14 .  

6

hogy új futballpályát építettünk, ’58-ban elindí-
tottuk a focicsapatot a KISZ bizottság és a hivatal 
anyagi támogatásával. Én kapus voltam. Előtte a 
szombathelyi Dózsában bokszoltam is. Az ifjúsági 
munka után kis szünet következett, megnősültem. 
Egy fiam, egy lányom és négy unokám van.
– Egyre erőteljesebben mutattad meg magad 
a közéletben, szülőfalud szószólója, képvise-
lőjeként.

– Egész fiatalon, 1972-ben csöppentem bele 
a közéletbe. Mindig kettős jelöléssel választot-
tak meg. Hatvankilencben csatolták falumat 
Kőszeghez, tanácstag, majd képviselő lettem a 
42-es körzetben. Apró lépéseket tettünk, me-
lyek az életminőség javítását eredményezték, 
kezdtünk a vízzel, majd a csatornával, aztán a 
gázzal folytattuk. Lett telefon, nyilvános fülke, 
kábeltévé. A rendszerváltás előtt sokkal jobban 
kellett lobbizni. A hivatalban igyekeztem nyitott 
szemmel járni, mindig tudtam, mi készül, mikor, 
mire érdemes ráfordulni.
– Mindemellett a civilszervezeteket is ÷kézben 
tartod” most is.  
– A tűzoltóság, a Sportkör, a Nemzetiségi Kórus, a 
Kőszegfalvi baráti Kör és a Gyermekekért Alapít-
vány működik nálunk. Az első kettő vezetéséből 
az üvegzseb törvény miatt vissza kellett lépnem, a 
baráti kört irányítom. Ezt ’99-ben szerveztük meg 
középiskolásokkal, főiskolásokkal. Célunk a kul-
túra, hagyományőrzés, és a lakosság ügyes-bajos 
dolgainak az intézése.  Szervezzük a falunapot, 
mindig megtartjuk az Idősek napját, a nőnapot, 
augusztus 20-át, a farsangot, a legényavatást. 
– Külföldi kapcsolatok?    
– barátsági szerződést kötöttünk Pirlingsdorffal, 
egy francia településsel Meyrieu-val. Mindig 
közösen utazunk az osztrákokkal, amikor Fran-
ciaországba megyünk. A költségeket magunk 
teremtjük elő. Ott vagyunk az Orsolya-napi 

KáVÉSZÜ
N

Et

Kávészünet Gyarmati Kálmánnal
 Elköszön a képviselőségtől

Mint ahogy az akkoriban lenni szokott, őt 
is bábaasszony, a kőszegi Holzer Paula néni 
segítette a világra, aki nyaranta még óvo-
dát is vezetett.  Egyedüli gyerek, bátyja az ő 
születésekor halt meg. Édesanyja Gyarmati 
Gizella mestervizsgás varrónő volt. Édes-
apja Randwegh Antal kőműves mester. Az 
1946-os névmagyarosítási törvény életbe-
lépésekor – öt éves korában – édesanyja 
kérvényezte, hogy inkább hordhassa az ő 
tényleges nevét, mint egy kitalált új nevet. 
Gyarmati Kálmán most azon kevesek egyi-
ke, akinek a születési neve az édesanyjáéra 
cserélődött. Nagyon büszke erre a családi 
történetre. Persze volt ebből kalamajka 
később. Előfordult, hogy a személyi igazol-
ványával bizonygatta, van apja is, anyja is. 
Persze nem zavarta a dolog, inkább szó-
rakoztatta. Hetedik után a kőszegi polgári 
fiúiskolában folytatta a nyolcadikat, majd a 
Vasép-nél tanult kőművesnek. Következett 
a katonaság, aztán a Műemlékfelügyelőség, 
végül a „Gyógyban” oktatóként fejezte be 
aktív munkáséveit. Felnőtt fejjel pótol-
ta, amit gyerekként kihagyott. Művezetői 
vizsgát tett, majd építőipari technikumot 
végzett Győrben. Végig középvezetőként 
foglalkoztatták a műemlékesek. Büszke a 
szombathelyi Nagytemplom felújítására, a 
kőszegi Chernel utcai palota rendbetételé-
re. Ez utóbbiért nívódíjat kaptak. 
– Tizenöt éves korodban, ’56-ban disszidáltál.
– Hárman mentünk el a faluból. Ketten visz-
szajöttünk. Egy Kölnben maradt, orvos lett. Én 
bécs mellé kerültem, dolgoztam, magánháznál 
laktam. Egyszer beugrottam az ottani „láger-
be” látogatóba, és a Domonkos László verbita 
atyával, nyolcadikos hitoktatónkkal futottam 
össze. Ő akkor a mödlingi Szent Gábriel misszió 
lágerparancsnoka volt. Meghívott magához egy 
beszélgetésre. Az lett a vége, hogy elköszöntem 
szállásadóimtól, és átmentem a missziósházba. 
Ott volt Draskovits Sándor falumbeli is, aki ka-
rácsonyi látogatásra haza csábított.  Azt mondta 
ismeri az utat, majd visszamegyünk. December 
27-én szüleim örömére hazaértem. Itthon ma-
radtam, pedig az amerikai követségen volt ru-
haelosztói állásajánlatom. Mint rendes ember, 
bementem a rendőrségre jelentkezni, ahol egy 
rokonom volt szolgálatban. Csak annyit mon-
dott: „Addig tűnj innen haza, míg hátsón nem 
billentelek.” Aztán nem lett belőle ügy. 
– Lehet, hogy a fiatalok a vagányságod miatt 
bízták rád az irányításukat, olyan emberre, 
aki már a nyugatot is megjárta, de inkább 
itthon akar élni? 
– Nem beszéltünk erről. Az első dolgom volt, 

vásáron. Pályázati pénzre alapozunk, és sokat 
dolgozunk a megvalósításért. 
– Telepes őseitek emlékét őrizve, melyik ha-
gyomány nőtt leginkább a szívetekhez?
– Azt hiszem a farsang. Mára azonban kicsit 
vesztett a fényéből. Újra kell gondolni a kore-
ográfiáját. Kicsit erőteljesebben kell a régi ha-
gyományokat ébren tartani. Olyan ez, mint a 
nyelv, ha nem a régi svábot beszéljük, hanem 
az irodalmit, akkor már nem schwabenedorfiak 
vagyunk, hanem egy, a német anyanyelvűek kö-
zül. A háromnapos ünnep azzal indult vasárnap, 
hogy a férfiak bementek a városba. Végigjárták 
a kocsmákat.  Kalapjukra árvalányhajat kaptak a 
vendéglőstől, hazajőve, itthon mulattak.  A hétfő 
az asszonyoké volt. Aki a két farsang között nő-
sült, azt székestől felemelték, körbehordták, és 
ezért fizetnie kellett. Kedden van a legényavatás, 
ettől kezdve a 18. évet betöltöttek beléphetnek 
a kocsmába és kalapot viselhetnek. 
– A falu terjeszkedik, új falurész épült. Meg-
nőtt a lakosság lélekszáma. 
– Örömteli, hogy nem csökken, 620-an vagyunk. 
Az őslakosok száma 60 százalék körül lehet. Az 
pedig tévhit, hogy ez a falu belterjes. Csak az én 
családom legalább 8–10 más falubelivel kötött 
házasságot. 
– Bejelentetted, hogy nem indulsz a képvise-
lőválasztáson.
– Nem a munkába fáradtam bele. Négy éve 
volt egy sztrokom. Augusztus 12-én kórház-
ba kerültem, 20-án már megtartottam itthon 
a Szent István ünnepet. Akkor döntöttem úgy, 
ha felépülök, még négy évet vállalok. A Jóisten 
megsegített, most úgy érzem itt az ideje a tá-
vozásnak, nem akarok a sorssal szembemenni.  
tudomásul veszem, hogy betöltöttem a 73-at. 
A falu érdekében, a civilszervezetekben azonban 
tovább szeretnék tevékenykedni. 
   Kiss János
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Szembetegségek II.
Előző havi témánkat folytatva, e 
hónapban a macula degeneráció-
ról, közismertebb nevén a sárgafolt 
sorvadásról, mint visszafordítha-
tatlan látásvesztésről szeretnék 
néhány gondolatot megosztani. A 
macula(sárgafolt) nem más, mint az 
ideghártya egy kicsi, de annál fonto-
sabb területe, hiszen ez az éleslátás 
központja, ezért látásunk szem-
pontjából nagy jelentőseggel bír. Az 
éleslátásért felelős sárgafolt sejtjei-
nek elhalása jellemzi a betegséget, 
az ideghártya így nem jut elég vér-
hez, új, gyenge falú erek képződnek, 
amelyeken könnyen szivárog a vér. 
tipikusan időskori betegség. Két 
formáját külön-
böztethetjük meg. 
A száraz forma 
esetén a maculán 
található sár-
gás gócók és a 
lá tópigmentek 
változnak meg, 
kopnak ki, így a 
látás lassan rom-
lásnak indul. E 

forma nedves típusra válthat, mely 
esetében kórós érhálózat képződik 
kisebb vagy nagyobb kiterjedésben, 
itt sajnos a beteg állapota gyorsan 
romlik, mivel az erek a retinába 
jutva vérzést okozhatnak. 1-2 év 
múlva a behegesedett elzáródott 
erek miatt beáll a vakság. Jellemző 
tünetként a látótér középső részén 
homályos, szürkés esetleg fekete 
folt jelenik meg, az egyenes vonalak 
görbének látszanak, nehéz azonosí-
tani az arcokat, tárgyak méretét, az 
egyik szem más színt észlel, mint a 
másik. A diagnózist látásvizsgálattal, 
szemfenék vizsgálattal és speciális 
eszközök segítségével állítják fel. 

Kezelése során a dohányzás 
elhagyása, antioxidánsok, 
vitaminok és nyomelemek 
fogyasztása javasolt. Mű-
tétet ritkán alkalmaznak, 
a szem belsejébe juttatott 
szteroidos injekció viszont 
lassíthatja a folyamatot. 
Figyeljünk és vigyázzunk 
Magunkra, látásunkra.
Kőhalmi-Szalay Mónika

Szoboravató
Kőszegen szeptember 18-a óta már 
nemcsak két emléktábla, hanem 
szobor is őrzi Herman Ottó (1835 
–1914), mint emlegetik, az utolsó 
polihisztor emlékét. Ottlik Géza, Liszt 
Ferenc és a pályáját Kőszegről ki-
bontakoztató természetkutató szob-
rával már három alkotást sorakoztat 
fel az egyre bővülő szoborpark.
„Csak értelem és szorgalom árán 
tarthatod meg hazádat” – figyel-
meztette „édes népét” Herman Ottó 
a hazai madárvilágról szóló köny-
vében. Veres Gábor alkotása előtt 
ezzel a gondolattal kezdte beszédét 
Halász Jónos a Magyar Művészeti 
Akadémia Felügyelő testületének 
elnöke, országgyűlési képviselő. re-
ményét fejezte ki, hogy a polihisztor 
munkássága példaként szolgál a ma 
emberének, és – egyebek mellett – 
kiemelte a megbecsülés jelentősé-
gét. Hangsúlyozta: „Fontos, hogy 

egy települést elszánt és alkalmas 
emberek vezessenek, olyan embe-
rek, akik tudnak együtt dolgozni és 
összefogni a helyi közösséggel.”
Herman Ottó csupán két évet töl-
tött Kőszegen, a város mégis je-
lentős állomása életének, hiszen 
tudós pályája – Chernel Kálmán 
ajánlásának köszönhetően – in-

nen indult. Erről is beszélt Keszei 
balázs gimnáziumigazgató, a nagy 
elődök kortárs követője, miközben 
felidézte Herman Ottó életének 

jelentősebb eseményeit.
A szobrot Halász János, Veres Gábor 
és Huber László leplezte el. Polgár-
mesterünk szólt a támogatásokról, 
amelyek segítették a megvalósí-
tást. „Szeretnénk, ha minél több 
szobor állna itt” – mondta, és re-
ményét fejezte ki, hogy egy éven 
belül újabb alkotás felállítására ke-
rülhet majd sor. A program nem ért 
véget az avatóval. A téren tizenöt 
nagyméretű molinót helyeztek ki, 
amelyek Herman Ottó művéből, A 
magyar halászat könyve-ből ad-
tak ízelítőt. Játszóház, kirándulás a 
Herman Ottó-sziklához, Vida Antal 
előadása, és a városi múzeum is 
várta az érdeklődőket.  Különböző 
kiállításokkal Kőszeg iskolái is hoz-
zájárultak az ünnephez. 

Tóthárpád F.

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

CSIZMAZIA GÁBOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Kőszegi Testvérvárosi Egyesület
Kőszeg sok tekintetben egyedülálló 
hazánkban, de akár Európában is. 
Az egy főre jutó műemléképületek, 
valamint külkapcsolatainak száma 
és intenzitása magasan az országos 
átlag felett van. Az elsőt örököltük, 
az utóbbit a jelenlegi polgárok ala-
kították ki. 
A város külkapcsolatainak szerve-
zésében a Polgármesteri Hivatalon 
kívül különösen aktív szerepet vállal 
a Kőszegi testvérvárosi Egyesület, 
valamint néhány oktatási intézmény.  
Öröm, hogy több iskola hosszú ide-
je fenntart és ápol partneriskolai 
kapcsolatokat, a gimnázium pedig 
15 éve folyamatosan vesz részt 
Comenius programokban. Szerencsé-

re egyre több civil szervezet is tenni 
kíván azért, hogy a hivatalos kapcso-
latokon kívül minél több informális, 
baráti kapcsolat alakuljon ki. 
Az információáramlás, illetve a 
szervezettség az elmúlt évekhez 
képest javult ugyan, de még min-
dig fejlesztésre szorul. Szükséges a 
kapcsolatok civil jellegének erősíté-
se, a lakosság tájékoztatása és be-
vonása. Ez főként ifjúsági és kultu-
rális pályázatokon való részvétellel, 
valamint a testvérvárosi találkozók 
résztvevői körének kiszélesítésével 
érhető el. Az önkormányzat maga, 
vagy valamely megbízott partnere 
közreműködésével segítséget kell, 
hogy nyújtson a civil szervezetek-

nek külföldi kapcsolatok kialakítá-
sában, elmélyítésében. Sajnos sok 
esetben gátja a résztvevői kör szé-
lesítésének a nyelvtudás hiánya.
Kőszeg huszonöt éves, négyéves 
illetve három hónapos testvérvá-
rosi (Vaihingen és Mödling, Senj 
illetve Szenc) és partnervárosi 
(Nyitragerencsér) kapcsolatain kí-
vül, tagja két testvérvárosi körnek 
(Jumelage és Douzelage) is. Kül-
kapcsolataink természetesen nem 
azonos intenzitásúak: nagyon szo-
ros, rendszeres, és nagy létszámot 
érintő pl. Vaihingennel és Chojnával, 
viszont egyáltalán nincs közvet-
len kapcsolatunk a Douzelage és 
Jumelage körön belül sok várossal.
Kőszeg mérete, valamint pénzügyi 
teljesítőképessége nem teszi lehe-
tővé, illetve nem is indokolja újabb 
kapcsolatok létrehozását, inkább a 
meglévő kapcsolatok ápolása, el-
mélyítése legyen a cél. Ugyanakkor 
Kőszeg történelmi múltja és lakos-
ságának erős nemzeti kötődése to-
vábbra is felveti a nemzetközi kap-
csolatok fejlesztésének lehetőségét 
a kisebbségben élő határon túli ma-
gyarok vonatkozásában. Szenccel 
való kapcsolatunk hivatalossá tétele 
ennek tökéleten megfelel. A továb-
biakban is nyitottnak kell lennünk, 
s más határon túli magyarlakta te-

lepüléssel való kapcsolat kialakítása 
elől semmiképpen nem szabad el-
zárkóznunk, azt segítenünk kell.
A Kőszegi testvérvárosi Egyesület 
2004-ben alakult azzal a szán-
dékkal, hogy a város igen szerte-
ágazó nemzetközi kapcsolatait a 
különböző nyelvterületeken jártas 
egyesületi tagok segítségével koor-
dinálja, segítséget nyújtson az ön-
kormányzatnak a hivatalos kapcso-
latok ápolásában, valamint a civil 
szervezeteknek és intézményeknek 
támogatást nyújtson nemzetközi 
kapcsolataik kialakításában, ápo-
lásában. Eddigi tevékenységéhez 
a 10 év alatt összesen 150 E Ft 
önkormányzati támogatást kapott, 
ugyanakkor mintegy 240 E € EU 
pályázati összeggel gazdálkodott.
Sokan megkérdőjelezik a külkap-
csolatok fontosságát, azok ápo-
lását pénzkidobásnak, felesleges 
rongyrázásnak tartják. Ha azonban 
tervszerűen, megfelelő célokkal 
szervezzük, pályázunk, akkor köl-
csönösen hasznos és kevéssé költ-
séges módon húzhatunk hasznot 
belőle, ha egy-egy látogatáskor 
a barátkozás mellett tanulunk is 
partnereinktől. Ez egyébként min-
den sikeres pályázat titka: a jó gya-
korlat. Ezért összegeztük a város és 
az egyesület előtt álló feladatokat 
a október 2-án, az önkormányzati  
ciklus utolsó testületi ülésén.

dr. Mátrai István

A három Kőszeg
Október 2-án a képviselő-testület 
meghallgatta a Kőszegi testvérvá-
rosi Egyesület működéséről szóló 
beszámolót. Köszönettel és elis-
meréssel értékelték az elvégzett 
munkát. Huber László polgármes-
ter szavai szerint Kőszeg kiemel-
kedően ápolja a külkapcsolatait, 
és ebben jelentős szerepet vállalt 
a Kőszegi testvérvárosi Egyesület, 
amely elsődlegesen az ifjúságot 
vonta be ebbe a munkába.  básthy 
béla alpolgármester szerint az ön-
kormányzat kössön az egyesülettel 
szerződést a város érdekében vég-
zendő feladatok átvállalásáért. Az 
ifjúság külkapcsolatokban történő 
szerepvállalásáról Keszei balázs 
elmondta, hogy a szenci magyar 
nyelvű középiskola igazgatója kér-
te a gimnáziumnak a támogató 
nyilatkozatát egy magyar diákcso-
port október 21-én történő utazá-
sához. Ha sikeres lesz a pályáza-
tuk, akkor a kőszegi gimnazisták 
a szenciekkel együtt teszik meg 
a hagyományos történelmi sétát 
rőtfalvára. A tervet pozitívnak 
értékelte a polgármester, és el-
mondta, hogy a bersek iskola és a 
„Szenczi Molnár Albert Alapiskola” 
is felvette a kapcsolatot.
básthy béla alpolgármester feltet-
te a kérdést: „A határon túli ma-
gyarsághoz kapcsolódóan miért ne 
indulhatnánk el Kiskőszeg irányá-

ba, hiszen a nagyrészt magyarok 
lakta faluval van már a városnak 
kapcsolta. Ezen kívül Kőszeg név-
vel még két település rendelkezik: 
Kőszegremete és Sároskőszeg.  
Mindkettő kicsi település, veszé-
lyeztetett helyzetben vannak. Miért 
ne tudna Kőszeg a határon túli 
kőszegiek felé védnökséget, vagy 
valamilyen missziót vállalni?”

Kámán Z 

Autó Baumgartner Kft. 9700 Szombathely, Csaba u. 7. Tel: 94/508-511, Fax: 94/508-510, www.autobaumgartner.hu

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. augusztus 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 5,0 – 8,9; 
CO2-kibocsátás g/km: 130 – 185. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, 
és nem minősül ajánlattételnek részletek márkakereskedésünkben! 
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Terhesség megszakítás és az ivóvíz
Kőszeg lakosságszáma 2014. janu-
ár 1-jén 11 719 fő volt. Az elmúlt 
évben 93 gyermek született, és 
162 kőszegitől búcsúztak a hoz-
zátartozók. Az adatok szerint az 
elmúlt négy évben hasonló mér-
tékű volt a demográfiai változás, 
és lényegesen jobb a 2009. évinél 
(78-162). Az 55 éves kortól a női 
lakosság száma már magasabb, 
majd a 60. életévtől kezdődően to-
vább csökken a férfiak aránya. Idén 
január 1-jén 400 fő élt nyolcvan év 

felett, míg a húsz év alattiak száma 
3269 fő volt. básthy béla hívta fel 
arra a figyelmet, hogy 2013-ban 
93 születés mellett 37 fő kérte ter-
hességének megszakítását, közülük 
ketten vállalták a gyermeküket. 
Dr. Gyánó Gabriella járási tiszti főor-
vos tájékoztatása szerint a megsza-
kítást kérelmezők válsághelyzetre 
hivatkoztak, anyagi, párkapcsolati, 
egészségi okokat fogalmaztak meg 
a névtelenségük mellett. A korcso-
portonkénti megoszlásuk a követ-

kező: 15-19 éves 7 fő • 20-29 éves 
kor közötti 13 fő • 30-39 év közötti 
15 fő • 40 év feletti korosztályból 
2 fő. Minden negyedik érintett első 
terhességét szakíttatta meg. 
Október 2-án a testületi ülésen el-
hangzott megállapítások szerint az 
elmúlt évekhez képest nincs negatív 
irányú változás a város egészségügyi 
helyzetében. Dr. Gyánó Gabriella já-
rási tiszti főorvos szerint a dohányzás 
területén pozitív változás tapasztal-
ható. Keszei balázs elmondta: a 
gimnáziumi tanárok nem dohányoz-
nak, viszont azt nem merte állítani, 
hogy a diákok sem.  Giczy József 
arról beszélt, hogy nem csökkent a 
fiatalkorúak dohányzása. Problémát 
jelent a városban és a hegyekben 
a nyilvános WC-k alacsony száma. 
táncsics András szerint érdekeltség 
alapján be kellene vonni a nyilvános 
WC-hálózatba a vendéglátóegysé-
geket, hiszen hasonló megoldásokat 
máshol is lehet találni. 
Váradi Szilárd illúzió-rombolónak 
nevezte a „nem ivóvíz” feliratú 
táblát, amit meglátott a Hörmann-
forrás mellett. Keszei balázs nem 
talált magyarázatot arra, hogy a 
szennyező forrás nélküli területen 
miért válik emberi fogyasztásra al-
kalmatlanná a hegy forrásvize.  
A tiszti főorvos válasza szerint az a 
baktérium, amelyet megtaláltak a 
Hörmann-forrás vízében, az ben-
ne van az emberi szervezetben is, 
csak a mennyisége nem mindegy. A 
források vízminősége nem állandó, 
esőzés után is változhat. Szabvány 
írja elő a kötelező vizsgálatokat, ha 
egynél határérték túllépést talál a 
hatóság, akkor a figyelmeztető táb-

lát ki kell helyeznie a fenntartónak. 
A hatóság megadja az elvégzendő 
feladatot is, amelynek megtörtén-
te után a fenntartó kérhet újabb 
vizsgálatot. A József-forrás és a 3. 
számú Kövi-dűlői nagyátmérőjű 
ásott kút felett, attól pár száz mé-
terre üdülőket építettek, de a te-
rületen nincs szennyvízcsatorna. A 
vízműkút külső védőterületén lévő 
ingatlanokon keletkező szennyvíz 
a talajban kerül elszikkasztásra, 
ezért potenciális veszélyt jelent a víz 
minőségére, vízjárványt is okozhat. 
Ennek figyelembevételével a ható-
ság 2012. szeptember 15-től a Jó-
zsef-forrás és a 3. számú Kövi-dűlői 
nagyátmérőjű ásott kút közcélú víz-
felhasználását megtiltotta. A tiltás 
hatályban maradt 2013-ban is.
A járási tiszti főorvos a tájékozta-
tójában kitért Kőszeg ivóvíz ellátá-
sára, illetve a rendszeres ellenőrzé-
sére. Megállapítások szerint Kőszeg 
város hálózatából tiszta, egészséges 
ivóvíz áll a lakosság rendelkezésé-
re. A napi fogyasztás, 1900 – 2000 
m3 ivóvíz a rőti-völgy kútból, illet-
ve a perenyei vízműtelepről érkezik 
a fogyasztókhoz. A rőti-völgyi víz-
mű telep vízkezelési technológiája 
elavult, a korszerűsítésével, vagy a 
szombathelyi ivóvízbázisra történő 
csatlakozással lenne megoldható 
a biztonságos vízellátás. Az elmúlt 
évben a rőti-völgyi vízmű telepet 
több alkalommal hosszabb időtar-
tamra ki kellett iktatni a hálózatból, 
mert a Gyöngyös-patak vize a belső 
védőterületre lépett. A tiszti főorvos 
megfogalmazása szerint az ellátás-
ban jelenthet problémát a Perenye 
– Kőszeg távvezeték esetleges sé-
rülése, ezért szükséges lenne egy 
biztonsági távvezeték kiépítése is.

KZ

Egészségház
Október 7-én a műszaki átadás 
alatt lévő egészségházat tekintették 
meg az egészségügyi szakemberek, 
azok, akik majdan itt dolgoznak a 
kőszegi és a környező falvak beteg-
ellátása érdekében. Huber László 
polgármester a tájékozatójában 
hangsúlyozta, hogy az akkor ott 
eltöltött egy-két óra nem szimbo-
lizálja az átadást, hanem csak a 
tájékoztatást, azért, hogy az észre-
vételeket még „orvosolni” lehessen. 

Október 7-én az épület már készen 
állt, de még dolgoztak az utak és a 
parkolók kialakításán. Sütött a nap, 
nem esett az eső, így a gépek nem 
közlekedtek fél méteres vízben, mint 
nyáron. A városvezető elmondta, 
hogy az épület berendezésére 30 
millió Ft áll rendelkezésre, de ennél 
többet akar az önkormányzat, ezért 
a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
kértek további támogatást. A pol-
gármester ebben kérte ágh Péter 

országgyűlési képviselő segítségét, 
annak a támogató segítségnek a 
folytatását, amelyben a város ko-
rábban is részesült. A komplex be-
ruházás pályázaton elnyert pénzből, 
illetve kormányzati támogatásból 
épült meg. Az épület összhatását 
dr. Kapiller Sarolta így értékelte: „a 
város másik végéről is érdemes ide 
eljönni”.
A vendégek megtekintették az 
U-alakú épületkomplexumot, 
amely a Gábor áron utcából nyí-
lik, a lakótelepről pedig gyalog és 
kerékpárral is elérhető lesz a balog 

iskola mellett épülő járdán. Műkö-
dés szempontjából három blokkból 
áll az egészségház, gyermekorvosi 
rendelő, járóbeteg ellátó, és házior-
vosi rendelő a 21. század igényei-
nek megfelelően. A tervek szerint a 
műszaki átadás befejezése, a ható-
sági engedélyek megérkezése után 
gyors lesz a működés megkezdése. 
Ez a folyamat várhatóan szakaszo-
san valósul meg.

KZ

Menetrend
November 1-től ingyenes buszjárat közlekedik a városban (1.old).
Az autóbuszállomástól a vasútállomásig a következő időpontok-
ban: 7:30 • 10:15 • 13:30 • 15:15 • Menetidő 16 perc
Útvonal: Autóbuszállomás • Kulacs vendéglő • Mezőgazd. technikum 
• Felső-Gyöngyöshíd • Sziget u. •  Várkör 98. •  Károlyi Mihály u. •  
Velemi u. 4. • Kiss János lakótelep • rohonci u. 18. • bútorszövetgyár 
• Vasútállomás. 
A vasútállomástól az autóbuszállomásig a következő időpontok-
ban: 7:50 • 10:35 • 13:50 • 15:35 • Menetidő: 19 perc
Útvonal: Vasútállomás • bútorszövetgyár • Autóbuszállomás • Kulacs 
vendéglő • Mezőgazd. technikum  •  Sziget u. • Felső-Gyöngyöshíd • 
Várkör 98. • Károlyi Mihály utca • Velemi u. 4. • Kiss János lakótelep 
• rohonci u. 18.  •  Autóbuszállomás 



2014. október 16 - október 19.

2014. október 22 - október 26.

2014. október 29 - november 2.

www.7forras.hu

HÉTVÉGIAKCIÓINK

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kaphatók.mini  abc  szuper

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.

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

mini  abc  szuper
mini  abc  szuper

** Taravis
Csirkeszárny
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

mini  abc  szuper

Nádudvari Tejföl
20%, 330 g, 815,15Ft/kg
(Nádudvari Élelmiszer Kft.)

**** Fornetti
Pizzás elõkelesztett
(Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

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

**** Fornetti Girella
(Fornetti Kft.)

*** Sütőtök
I.o.

*** Alma
I.o., lédig

Flash Fruit
szénsavas üdítő
Cola vagy Narancs vagy Szőlő
2,5 l, 51,60Ft/l
(Hell Energy M.o. Kft.) 

mini  abc  szuper

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

** Taravis
Csirke
Alsó-, vagy Felsőcomb
előhűtött vagy fagyasztott
(Taravis Kft.)

**** Fornetti
Sajtos Elõkelesztett 
(Fornetti Kft.)

1239
 Ft/kg

1289
 Ft/kg

1299
 Ft/kg

689
 Ft/kg

179
 Ft/kg

999
 Ft/kg

1099
 Ft/kg

149
 Ft/kg

129
 Ft/db

599
 Ft/kg

269
 Ft/db

1099
 Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 – 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 – 22.
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„El is várjuk”
Október 1-jén 18:30 órakor a 
Jurisics-vár lovagtermében rendez-
ték meg a zene és az idősek napja 
alkalmából az ajándékműsort. Az 
egyik megajándékozott – a ha-
gyományokra való utalással – a 
szép este örömét fejezte ki, majd 
mosolyogva annyit mondott: „most 
már el is várjuk a következő évi 
ajándékozást”. Határozottan ál-
lította, hogy az idősek jól érezték 
magukat, hiszen a többség 21 óra 

tájékán érkezett haza, az 
otthonába. A programban 
operett slágerek, ismert 
nóták szerepeltek neves 
énekesek előadásában. A 
szünet kezdetén elhúzták 
a függönyt, és terített 
asztalok várták az ün-
nepelteket. Soproni Zol-
tán pogácsái, a kőszegi 
borosgazdák finom borai-
ból bőséges volt a kínálat.  
A jó hangulatban jutott 
idő beszélgetésre, a régi ismerő-
sökkel történő eszmecserére. A má-

sodik zenés blokkban aktívabb volt 
a közönség, voltak, akik énekeltek, 

és volt, aki ültében tán-
colt. Az emlékezetes este 
nem jöhetett volna létre, 
ha nincsenek támogatók. 
A Jurisics-vár Művelődé-
si Központ és Várszínház 
mellett a képviselő-testü-
let tagjai közül Kiss Péter, 
Kiss Zoltán, básthy béla, 
dr. Mátrai István, Keszei 
balázs és Huber László 
polgármester pénzado-
mánnyal járult hozzá a 

program megvalósításához.
KZ

és volt, aki ültében tán-
colt. Az emlékezetes este 
nem jöhetett volna létre, 
ha nincsenek támogatók. 
A Jurisics-vár Művelődé-
si Központ és Várszínház 
mellett a képviselő-testü-
let tagjai közül Kiss Péter, 
Kiss Zoltán, básthy béla, 
dr. Mátrai István, Keszei 
balázs és Huber László 
polgármester pénzado-
mánnyal járult hozzá a 

Tűzoltók
Július 26-án, délután a bezerédy 
utcában leégett egy társasház 
tetőszerkezete. A lakótömb ve-
szélyeztetettsége okán a tűzoltók 
nagy erőkkel vonultak a helyszínre. 
Elsőként érkeztek a kőszegi önkén-
tesek. Július 30-án Huber László 
polgármester a tűzoltásban nyújtott 
kimagasló teljesítményükért okle-
véllel jutalmazott öt önkéntes tűz-
oltót. Stajrits tamás, Nagy Csaba, 
Nagyné Pesti Andrea, Schwahofer 
tamás, Lakatár tamás vehette át a 
városvezetőtől a kiérdemelt elisme-
rést. Ők öten kimagaslóan végezték 
a munkájukat, veszélyhelyzetben 
lévő embert helyeztek biztonságba, 
megakadályozták a tűz terjedését. 
Az otthonaikból riasztott kőszegi 
tűzoltók a jelzést követő hatodik 
percben indultak a helyszínre, majd 
a kilencedik percben már az oltást 
végezték. A tetőszerkezet lomtáras 

része égett, a tűzoltók gyors be-
avatkozással meggátolták a tűz ter-
jedését, majd lokalizálták úgy, hogy 
a felső szint két lakása nem ázott 
át az oltóvíztől. A gyors és szaksze-
rű beavatkozás eredményeként a 
megérkező sárvári és szombathelyi 
hivatásosok a tűz eloltását követő 
utómunkálatokban vettek részt.  
Augusztus első napjaiban már 
megkezdődött az önkormányzat tu-
lajdonában lévő épület kárelhárítá-
sa, illetve helyreálltása. Erre a célra 
pénzt csoportosítottak át a képvise-
lők, a tetőszerkezetet úgy építik át 
december végéig, hogy az később 
alkalmas lesz lakások kialakítására. 
Október 2-án a képviselő-testüle-
ti ülésen elhangzott a tűzvédelmi 
vizsgálat megállapítása, miszerint: 
„a padlástérben keletkezett tűz oka 
egyértelműen nem volt megálla-
pítható, a tűz keletkezésének oka 
ismeretlen.” Ezt követően térítheti 
meg a károkat a biztosító.

KZ   

Elkészül
Évekkel ezelőtt felmerült jogos 
igény teljesül, ha elkészül az Dr. 
Ambró Gyula utcánál, a Malom-
árok felett a híd. A betonlapok már 
állnak, a faszerkezetre kell várni. A 

megbízott vállalkozó visszamondta 
a szerződést, így új céget kellett 
keresni az elkészítésére. A tájékoz-
tatás szerint november közepéig 
már gyalogosan és kerékpárral is 
járható lesz a híd, így megszűnik 
a főúton való közlekedés miatti 
balesetveszély.  

Elhangzott
• Felhívom a figyelmét: mi nem 
vagyunk törvényalkotók, mi egy 
másik házban ülünk.
• Válaszolok a kérdésre. Nem tudok 
rá választ adni.
• Én ezt a területet úgy félteném, 
mint a feleségemet és a fogkefémet.
• Használjuk a kártyát, jobban 
meglátom a jelzést, vagy felteszem 
a szemüvegemet.
• Erre mondanék egy hasonlatot. 
Odamegyek a sörpulthoz, ahol ki 
van írva a korsó 300 Ft. Húszan 
vagyunk – mondanám a csapos-
nak. Erre a csapos azt mondja, ja, 
akkor négyszáz. Sikeres kereskedőt, 
én még ilyen mentalitással nem 
láttam.  

• Ez a csábító ajánlat olyan kőleves 
illatú.
• Csak óvatosan fogalmazzatok, 
mert itt van a Kőszeg és Vidéke 
diktafonja, és majd olvashatjátok, 
amit mondtatok.
• biztosan 80 centis colstokkal 
mérték a távolságot. 
• A Jézuska hozhat egy várátadást.
• A testületből egy fő volt, aki hoz-
zájárult a születések számának nö-
vekedéséhez.
• A demográfiai helyzetünket a fo-
gyás jellemzi, ezt majd a fiatal vá-
rosba érkező egyetemisták fogják 
kompenzálni.
• Én már nem vagyok olyan naiv, 
hogy a békát csókolgassam, hátha 
királylány lesz belőle.

Összegyűjtötte: Kámán Z.

ELAdÓ a Kőszeg, Sáncárok u. 1. szám alatti, 215m2 
alapterületű, felújítandó, 5 szobás családi ház, 576m2 
telken, 7,99 MFt-ért. Telefon: +36 70/930-7552. 
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Borban… az igaz!
A Kőszegi Szüret – Nemzetközi 
Fúvószenekari találkozó nyitóren-
dezvénye volt szeptember 25-én a 
KME „In vino veritas” című kiállítá-
sa. A társművészetet Szász Izabella 
képviselte, aki áriát és bordalokat 
énekelt.
tizennégy alkotó válogatott munkái 
kerültek bemutatásra, amelyek – 
mint köszöntőjében Németh János 
mondta – visszatekintést nyújtanak 
a tízéves egyesület történetébe. 
A kiállítást básthy béla alpolgár-
mester úr nyitotta meg. Maga és 
Huber László polgármester úr ne-
vében is megköszönte az elmúlt 
időszakot, amit az „egyesülettel 

tölthettek”. A 
résztvevők megle-
petésére egy ver-
set is elmondott, 
ahogy az alkalom-
hoz illik, saját for-
dításban magya-
rul és az eredeti 
német nyelven is. 
Ezzel adta meg a 
négynapos kősze-
gi szüret alaphan-
gulatát: „Csengjen 
koccintás, / in vino veritas!”
Huber László reményét fejezte ki, 
hogy az egyesület működésének 
feltételei a továbbiakban is bizto-

Fergeteges hétvégével telt a Kőszegi 
Szüret – Nemzetközi Fúvószenekari 
találkozó szeptember 25. és 28. kö-
zött. A Kőszegi Művészeti Egyesület 
„In vino veritas” című kiállítása in-
dította a gazdag programsort, hogy 
aztán másnap – a latin mondás 
igazolásául is – a képviselő-testület 
nyolc tagja által meghozott döntés 
eredményeként megtudhassuk, 
hogy melyik nedű érdemelte ki a 
Kőszeg Város bora címet. 
Pénteken a Kőszegi tornyosok mu-
zsikájára gyülekeztek az érdeklődők 
a rendezvénysátorba, köztük ked-
ves vendégeink, a 798 km-re lévő 
Vaihingenből érkező kerékpárosok 
csoportja. Mint minden évben, az 
első hordót a polgármester a „le-
köszönő” Város bora gazdájával, 
ezúttal tóth Gáborral verte csapra. 

Huber László már kellő rutinnal, 
szinte „cseppmentesen” oldotta meg 
a feladatot. Köszöntőjében szólt a 
Vaihingen an der Enz városával kö-
tött 25 éves kapcsolatról, melyet a 
közelmúltban erősítettek meg. El-
mondta továbbá, hogy bővült test-
vérvárosaink sora: A szüret alkalmá-
val írták alá az okmányt a szlovákiai 
Szenc város képviselőivel.
Nagy sikert aratott Kőszeg Város 
Ifjúsági Fúvószenekara. A csoportot 
Szilágyi Miklós újraszervezte. Elő-
adásuk során csillogó tekintetekre 
lelhettünk a zenészek és a nézők 
sorai közt egyaránt. 
A délután leglátogatottabb „civil 
eseménye” a borkirálynő választás 
volt. Az idei, a 15. megmérettetés 
– az eddigiekkel összevetve – ta-
lán a legszórakoztatóbb interaktív 

vetélkedést eredményezte. 
Kóstolás, dugóhalászat, 
tájegység felismerés, bor- 
és ételpárosítás, totó és 
egyéb játékos, a közönsé-
get is aktivizáló vetélkedőt 
láthattunk. A rendkívül 
szoros versenyben végül 
a zsűri (Majthényi László, 
Huber László, Gelencsér 
Ildikó, Horváth Edina, 
Gáspár Szabolcs) Horváth 
tamarát hirdette ki győz-
tesnek, de az udvarhölgy, 
Kálmán Lilla, a bE-Jó jól 
ismert táncosa is újabb 

Minden, mi szemnek, szájnak – s fülnek – ingere

sítottak lesznek. Ehhez a gondo-
lathoz kapcsolódva tájékoztatta 
a megjelenteket Prof. Dr. Lőrincz 
Zoltán elnök úr arról, hogy még 

ez év októbe-
rében összeül a 
Kőszegi Művé-
szeti Egyesület 
Kura tó r iuma, 
és minden 
fontos kérdést 
megbeszélnek. 
remélhetőleg 
addig tisztá-
zódnak azok a 
kérdések, hogy 
a Művészetek 
Háza hol talál új 
otthonra,  és az 
éves közgyűlé-

sen – várhatóan 2014. december 
elején – már a konkrét lehetősé-
gekről és tervekről lehet beszélni.

Tóthárpád F.

szimpatizánsokat szerzett tudásá-
val és bájos személyiségével. 
Horváth tamarának Huber László 
adta át a győztesnek járó szalagot, 
fejére Orbán-tóth Adrienn helyez-
te fel a koronát. A királynő a 
Jurisich Miklós Gimnázium 5. 
osztályos tanulója. „19 éves 
vagyok, angol nyelvi előké-
szítőn tanultam, agrármérnök 
szeretnék lenni” – mondta 
egy villáminterjú alkalmával.
Idén is sokan várták izga-
lommal, hogy vajon kié lesz 
a Város bora cím. Három 
borászat kilenc itala közül az 
idei győztes az Alasz Pincé-
szet 2013-as blauburgere 
lett! Alasz László vette át az 
elismerő oklevelet. Szellemes 
hozzászólásából megtudhat-

tuk, hogy „Kőszegen harangszó 
előtt nem iszunk szeszesitalt, nem 
fogyasztunk bort, de hál’ Istennek, 
reggel ötkor már harangoznak vá-
rosunkban”!

vetélkedést eredményezte. 
Kóstolás, dugóhalászat, 
tájegység felismerés, bor- 
és ételpárosítás, totó és 
egyéb játékos, a közönsé-
get is aktivizáló vetélkedőt 
láthattunk. A rendkívül 
szoros versenyben végül 
a zsűri (Majthényi László, 
Huber László, Gelencsér 
Ildikó, Horváth Edina, 
Gáspár Szabolcs) Horváth 
tamarát hirdette ki győz-
tesnek, de az udvarhölgy, 
Kálmán Lilla, a bE-Jó jól 
ismert táncosa is újabb 



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2014 . OKtóbEr  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

13

SZ
Ü

r
Et

Hogy méltán kiérdemelt a megtisz-
telő cím, azt igazolja az is, hogy ez 
a vörös nyerte korábban a Kőszegi 
borversenyt, a Megyei borversenyt; 
és a Savaria Karnevál legjobbjai 
közé is bekerült – Vas megyéből 
egyedüliként. És hogy még távo-
labbra tekintsünk: az Adria borver-
senyen is aranyat kapott. Nem mel-
lékesen a helyi borbarát Hölgyek 
Egyesülete is ezt a blauburgert 
választotta a Hölgyek borának.
A pénteki nap végére a bE-Jó tán-
cosai és Kőszeg Város Fúvószene-
kara tette fel a koronát.  
Fúvószenekarunk továbbra is nagy 
népszerűségnek örvend. Zenéjük, 
munkájuk egységbe foglalja a szü-
ret eseményeit. Muzsikusaik ebben 
az évben is zenekari társakra talál-
tak. Megismerhettük őket a nagy-
templom előtti felvonuláson, ahol 
jelen voltak a nyitragerencséri, a 
mödlingi, a szenci küldöttség tagjai, 
valamint a muravidéki borkirálynő, 
Császár tamara is.
Kőszeg Város Fúvószenekara mel-
lett szórakoztatott bennünket 
Csepreg (karnagy: Iliás Attila), 
Sárvár (karnagy: Szélesi Attila), 
Szentgotthárd (karnagy: rápli ró-
bert) együttese, és bemutatkozott 
a svájci bürgermusik Ettenhausen 
(karnagy: Franz Inauen) fúvósze-
nekara is. 
A zenés fogadás és a polgármesteri 
megnyitó után a szokásos közös in-
dulók következtek. A tizenegy órás 
harangszót követően az egyesített 
zenekar – Szilágyi Miklós vezényle-
tével – előadta Gréts Károly Ünnepi 
indulóját, valamint a mintegy 200 
muzsikus eljátszotta az augusztus-
ban bemutatott „Ostrom Opera – 
Kőszeg 1532” című mű egy részle-
tét, a Kőszegi Vitéz Indulót. 
A nemzetközi találkozó együttesei 
különböző helyszíneken muzsikál-
tak a nagyérdemű kedvére, köztük 
a vendéglátóik, az Arany Strucc 

Hotel, a Garabonciás Pizzéria, az 
Alpokalja Panzió és a bécsi Kapu 
Vendéglő teraszain is. Este a ren-
dezvénysátorban a hagyományos 
fúvószenei műfajok – polka, kerin-
gő, induló – mellett szerephez ju-
tottak ismert előadók is, természe-
tesen fúvószenekarra hangszerelve, 
a közönség pedig „üdvrivalgással 
és szűnni nem akaró tapssal kö-
szönte meg a muzsikát”. A hét-
vége értékelésekor bakos György 
elnök elmondta, igazoltnak látja az 
igényt, hogy a Nemzetközi Fúvós-
zenekari találkozó nagyobb mér-
tékben szólhatna a fúvószenéről, 
hiszen a közönség érdeklődése, a 
„teltházak” ezt mutatják.
Nem mehetünk el szó nélkül a 
kőszegi civilek, amatőr művészeti 
csoportok produkciói mellett sem, 
hiszen fellépéseik még színesebbé 
tették a szüreti kavalkádot. több al-
kalommal szerepeltek a bE-Jó és a 
Dance Jam fantasztikus táncosai, a 
Concordia-barátság Enekegyesület, 
amely idén kipróbálta a vil-
lámcsődület műfaját is. táncol-

tak kedvenceink, a Hajnalcsilag 
Néptáncegyüttes, a Kőszegi Orien-
tális táncklub, a Génius-Galaxy, ze-
nélt az AtArU taiko, a Kvarc és az 
egyéves bigbox. Ezenkívül számos 
alkalom adódott a táncra, dalra. Ki-
emelkedő volt, a szüret meglepeté-
seként hatott a szombathelyi Cabo 

Wabo Party band szombati bulija, 
és persze az Ocho Macho vasárnap 
esti „őrülete”.
A Fő teret és a Jurisics teret árusok 
lepték el. Míves és kevésbé míves 
vásárfiát is találhattak a költekezni 
vágyók. Sem szomjazni, sem éhezni 
nem kellett annak, aki szánt rá némi 
forintot. A pirog 750, a pattogatott 
kukorica literje 400, a velőspirítós 
790, a kukorica 300, a tejfölös lán-
gos 400-450 Ft-ot kóstált. 
Nincsen szüreti karnevál felvonulás 
nélkül. Szombat délután a rákóczi 

útról induló menet élén a Csekonics 
Egyesület díjugrató, díjlovagló, fo-
gathajtó, csikós – 17. századi kor-
hű – jelmezeibe öltözött ifjú lovasai 
haladtak. Fúvószenekarunk a bE-Jó 
mazsorettjeivel kiegészült felveze-
tése mellett érkezetek Kőszeg elöl-
járóságának képviselői. A Kőszegi 

borkirálynő Horváth tamara mel-
lett ott lépkedett muravidéki társa, 
Császár tamara. A szőlőtermelők és 
borértékesítők képviseletében Láng 
József számolt be, és kért engedélyt 
a szüret megkezdésére. Megtudtuk, 
hogy 13–15 mustfokot mértek, és 
hogy megjelent a rothadás a sző-
lőkben: kényszerszüret várható. 
Különösen értékes lesz tehát az idei 
szüret minden cseppje, hiszen most 
különösen igaz – elődjét, Harkai 
Gusztávot idézte –, hogy „minden 
szem szőlő öt kapavágás, minden 
korty bor öt csepp veríték”.
Huber László utalt arra, hogy szent 
György-napján még bíztatóak vol-
tak a rügyek, de ne búsuljunk, a 
gazdák bizonyára idén is jó borokat 
tesznek majd elénk. Horváth tama-
ra is üdvözölte a közönséget, a sző-
lészeknek jó szüretet kívánt. 
Közel harminc felvonuló csoport 
színesítette, gyakran megnevettette 
az útvonal mellett kétoldalt össze-
sereglett nézelődőket. Produkcióik, 
némely esetben rendkívüli talá-
lékonyságuk (lásd a tyúkanyót és 
kicsinyeit), civil lelkesedésük tartja 
életben a népszerű menetet. A le-
látó előtt történteket azok is láthat-
ták, akik nem tudtak kimozdulni 
otthonról: a karneváli sokadalom 
képeit Interneten tette láthatóvá a 
Városi rádióklub.

Tóthárpád F.
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„Kezdődjön jövője a SCHOTT-nál”

Sikeres csapatunk erősítésére keres a 
SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára 

munkatársakat:
 

 vizuális ellenőr
  betanított  munkakörbe

4 műszakos munkarendbe.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal
2014. október 25-ig
az alábbi címeken: 

SCHOTT Hungary Kft.
HR osztály

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Tel: 06 94 568 400

E-mail: hr.pph@schott.com

Osztozna velünk sikereinkben?
 Várjuk jelentkezését!

Talpunk alatt
A Ferdinánd és Ferdinánd Építésziro-
da tervei alapján először a külső vár-
udvar újul meg, majd a belső udvar 
következik. (Kivitelező a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft.) Az időjárás  a 
kültéri munkálatoknak sem ked-
vezett, a kapura kifüggesztettet 
hirdetmény szerint a Jurisics-vár 
kivitelezési munkáinak a befejezési 
időpontja: november 21.
Nemcsak a szeszélyes augusztus és 
szeptember, hanem a külső várud-
var is szolgált meglepetésekkel. A 
vékony talajréteg alól – a szobor 
mögött – előkerült egy kút, amely 
épségére ügyeltek az 1963-ban át-
adott vár felújításkor, és nem temet-

ték be, csak beton fedőlappal látták 
el. A csatornázás során terméskő 
falmaradványok is előbukkantak. 
Mi a teendő ilyenkor? Kérdésünkre 
Nagy Marcella a Savaria Megyei 
Hatókörű Városi Múzeum régészeti 
Osztályának osztályvezetője levél-
ben (2014. 09.01.) válaszolt. 
„A falak kivétel nélkül csatári kő-
ből készültek, szélességük 70–200 
cm. Az épített elemekről – melyek 

korát eredeti rétegek hiányában 
a középkoron belül nem tudjuk 
megállapítani – összesítő rajz és 
fotódokumentáció készült, így ilyen 
formán kőszegi középkori történel-
mi örökségünk apró elemei megőr-
ződhettek a jövő számára” – kaptuk 
a tájékoztatást.
A talpunk alatt megbúvó leletek tör-
vényi szabályozásáról megtudtuk, 
hogy „a teljes kivitelezés során a 
földmunkákkal érintett, és egyéb fel-
tárási módszerekkel fel nem tárt te-
rületen úgynevezett régészeti meg-
figyelést kell biztosítani. régészeti 
megfigyelés a beruházás mélyülés-
sel járó földmunkájának régész által 
a helyszínen történő figyelemmel 
kísérését, és a tevékenység régészeti 
dokumentálását jelenti.” 

A kőszegi alsóvár csapadékvíz-
elvezetési munkálataihoz kap-
csolódóan régészeti megfigyelést 
a Savaria múzeum munkatársai 
– Pap Ildikó Katalin régész-muze-
ológus, Anderkó Krisztián régész, 
Kőszegi ádám régésztechnikus-
gyűjteménykezelő, valamint Isztin 
Gyula és Lukács Gábor geodéták 
– végeztek és végeznek. 

Tóthárpád F.

A sötétség ellen
A három kőszegi nyugdíjas klub 
tagságából kerültek ki azok az idős 
emberek, akik szeptember közepén 
a Savaria Lions Club szervezésé-
ben ingyenes szemszűrésen vehet-
tek részt. A huszonegy önkéntest 
tömörítő Lions ez évi elnökétől, 
Zsámboki árpádtól érdeklődtünk 
tevékenységük felől:
– 1917-ben alapították a Lions 
mozgalmat Amerikában a „sötétség 
elleni lovagok”. A cél akkoriban az 
volt, hogy a világháborúban szem-
károsodást szenvedetteknek nyújt-
sanak segítséget. Ma már mintegy 
130 országban tevékenykednek, a 
rendszerváltás óta Magyarországon 
is. A hazai klubok 
közel ezer tagot 
tömörítnek, Vas 
megyében Szom-
bathelyen és Sár-
váron végeznek 
munkát önzetlen 
aktivistákkal. tá-
mogatnak moz-
gássérülteket és 
daganatos bete-

geket, fogyatékkal élőket, rászoruló 
családokat, de fő tevékenységük a 
vakok és a gyengén látók felé irá-
nyul.
Egy éve működik a Lions szemszű-
rő program, amely a megelőzést 
szolgálja – ingyenesen! A helyszí-
neket saját kisbuszukkal keresik fel. 
A kőszegi vizsgálatot dr. Czirfusz 
Sylvia szemész szakorvos végezte.  
A Nyugdíjasok Vas megyei Szö-
vetsége közvetítésével a kőszegi 
vizsgálat már az ötödik szűrési al-
kalom volt. A klub segítségével – ez 
alkalommal – harminckét személy 
részesült ellátásban.

TáF
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Válaszlevél
A Vasivíz Zrt. mint üzemeltető 
2014-ben felújítja a kőszegi mű-
vezetőségi épületet, melynek költ-
ségeit az amortizációs keretből 
finanszírozza, valamint elvégzi két 
nyomásfokozó szivattyú cseréjét. 
Az új szivattyúk telepítéséhez ki 
kell alakítani a technikai környeze-
tet, melynek költsége bruttó 3,175 
millió Ft, és ennek megtérítését 
kérte a Vasivíz Zrt. az önkormány-
zattól. Október 2-án megtartott 
testületi ülésen a képviselők nem 
mutattak lelkesedést a kért összeg 
átadása érdekében. Kiss Péter arra 
hivatkozott, hogy a felújítási tervet 
előre kell elkészíteni megalapozott 
pénzügyi háttérrel, és nem az utolsó 

pillanatban a postaládába bedobott 
levéllel. básthy béla alpolgármester 
szerint a levélből kiolvasható, hogy 
nem szükséges az azonnali csere, 
amelyet a jelenlegi nyomásfokozó 
szivattyúk túlzott energiaigénye 
indokol. Simonits Zsolt szerint az el-
végzendő munkálatokat szerződés-
ben kellene szabályozni, és „nem 
úgy, hogy beesik egy levél, miszerint 
fizessétek a fejlesztést”. Keszei ba-
lázs kompromisszumos megoldást 
javasolt: az önkormányzat előlegez-
ze meg a fejlesztés költségeit – a 
következő évi viziközmű használati 
díjkeret terhére történő – visszaté-
rítéssel. A képviselők ezt elfogadták, 
és felhatalmazták Huber László pol-
gármestert a Vasivíz Zrt. részére tör-
ténő tájékoztató levél megírására.

KZ

Az Ostromnapok, eredeti kőszegi 
rendezvénnyé vált, és országosan 
ismert lett. A rendezvény költ-
ségeinek elszámolása pénzügyi 
szempontból is pozitív eredményt 
mutatott, a bevételek 900 ezer 
Ft-tal meghaladták a kiadásokat. 
Mindez köszönhető az ostromra 
nagyszámban jegyet váltó nézők-
nek, és az árusok helyfoglalásából 
származó pénzeknek. A költségek 
szempontjából különös jelentősege 
van annak, hogy a várvédők és a 
támadó janicsárok hada önkénte-
sen, szabadidőt feláldozva vállalta 
a részvételt, az aktív szerepet. A 
pénzügyi eredmények értékelése-
kor ezt a tényt vették figyelembe a 

Pénzmaradvány civileknek
képviselők, és a megmaradt pénzt 
felosztották az Ostromnapokon 
részt vállaló civil szervezetek között. 
Nem személyek kapták a pénz-
maradványt, hanem a nonprofit, 
bejegyzett szervezetek a műkö-
désük finanszírozására: Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület 300 000 
Ft • Kőszegi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat 100 000 Ft • be-Jó 
táncegyüttes 70 000 Ft • Kősze-
gi Orientális Hastáncosok 70 000 
Ft • Kőszegi Fúvósok 100 000 Ft 
• Írottkő Natúrparkért Egyesület 
100 000 Ft • Hajnalcsillag tánc-
együttes 50 000 Ft • Kőszegi Pol-
gárőr Egyesület  60 000 Ft • AtArU 
taikó Ütős együttes 50 000 Ft.

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

Útvonal        Időpont
Szeder utca 15:50-15:53 
Fenyő utca 15:54-15:59 
Temető utca 16:00-16:05
Bercsényi Miklós u. 16:06-16:15
Károlyi Mihály utca 16:16-16:32
SOS-Gyermekfalu 16:33-16:39
Sigray Jakab utca 16:40-16:49
Rómer Flóris utca 16:50-16:59
Velemi út 17:00-17:25
Űrhajósok utca 13. 17:26-17:55
Írottkő utca 7-9.  17:56-18:04
Írottkő utca 11-13.  18:05-18:12
Deák Ferenc utca 18:14-18:20
Rohonci út 44.  18:22-18:30
Rohonci út 46.  18:31-18:36
Űrhajósok utca 21.  18:37-18:42
Űrhajósok 17.  18:43-18:47
Űrhajósok 15.  18:48-18:51 
Faludi Ferenc utca 18:52-18:57
Gyöp utca 18:59-19:04 

Házhoz visszük a pékárut!

technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

Szombat kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

A szennyvíz és a halastó
Szeptember 9-én a gimnáziumban 
az önkormányzat – a Szabóhegyi 
ingatlanok szennyvízkezelésének 
megoldása témakörben – lakossági 
fórumot tartott. A hegyoldalban nincs 
kiépített szennycsatorna,  2012-ben 
egyszer sem történt innét szennyvíz 
elszállíttatása, és veszélyeztetés okán 
az áNtSZ két kút vízét kizárta az 
ivóvízhálózatból. A képviselő-testület 
rendeletet hozott a szennyvíz elszállí-
tásának kötelezettségéről. A fórumon 

az erről szóló teljesítés volt a fő téma, 
valamint a probléma megoldása. 
bejelentették, hogy megalakul a 
Szabóhegyért Közösen Egyesület. A 
feladatokat elemezve Forstner Antal 
egy húsz éve működő szennyvíztisz-
títás rendszerről beszélt, amely – 
Devecser mellett lévő – Apácatorna 
településen már működik.
Apácatorna polgármestere, Kovács 
béla telefonon adott tájékoztatást 
a módszerről az újságolvasók szá-

mára. Elmondta, hogy a tervezett 
szennyvíztisztító rendszerük kiépí-
tése a költségek miatt „megbukott”. 
Majd ezt követően találták meg az 
Akasztón működő rendszert, amiből 
a „végeredmény”, a tisztított víz a 
halastóba folyik, a halak pedig vígan 
éldegélnek. Újra pályáztak, nyertek 
60 millió Ft-ot, és 55 családnál 
már így tisztítják a szennyvizet. Aki 
2011-ben nem vállalta a százezer 
Ft önrészt, annak most fájhat a feje, 
mert egyedül mindez többe kerül. 
A faluvezető a módszer lényegé-
ről elmondta, hogy a szennyvízbe 

baktériumokat adagolnak, amelyek 
mindent lebontanak. A kis élőlények 
szaporodnak, de havonta pótolnak 
belőlük egy keveset. A 2 – 4 m3 
térfogatú tartályokban semmivé 
válik a papír is. A tartály bemeneti 
oldalán gyűlik az iszap, amit várha-
tóan a működés ötödik évében kell 
kiüríteni. Kőágyáson szikkasztják a 
kimenő oldalon elfolyó vizet, amely 
része lesz – öt helyszínen ellenőrzött 
– természetes vízforgásnak.  A fran-
cia módszer Apácatornán három éve 
működik, havi költsége ötszáz Ft.

Kámán Z   
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Kórusénekkel folytatták
Szeptember 12-én Kőszeg küldött-
sége utazott Vaihingen an der Enz 
városba a testvérvárosi szerződés 
25. évfordulójának a megünneplé-
sére. Kőszeg Város Fúvószenekara 
és a Kőszegfalvi Nemzetiségi Asz-
szonykórus képviselte a civil szer-
vezeteket, mindkét csoport sokat 
tett a kapcsolatok működtetése 
érdekében. Az érkezés napján, este 
volt az ünnepi fogadás, színes kul-
turális műsorral. Ennek keretében 
adta át Huber László polgármester 
Kőszeg város ajándékát, Németh 
János festőművész-tanár alkotá-
sát, amely egy képben komponál-
ta meg a barátságon is túlmutató 
kapcsolatot. Gerd Maisch polgár-
mester számára igazi meglepetés 
volt az ajándék, hiszen a két város 
egybeolvadt a festményen, művé-
szi módon vetítve vászonra a szi-
lárd kapcsolatot. Ezt a szilárságot a 
vendéglátó városvezető vaihingeni 
zászló átadásával erősítette meg. 
Ezen az estén is színpadra lépett 
a két magyar csoport, a közönség 
pedig megőrizhette a tehetségük 
névjegyét.
Mindezt másnap többször is bi-
zonyították a kőszegiek Vaihingen 

hagyományos ünnepén, a Stras-
senfesten. Ekkor mutatkoztak be 
a helyi szervezetek egy vásári for-
gatagban. Az ünnep keretén belül 
Vaihingen városvezetése felkereste 
a civilek sátrait egy baráti beszél-
getésre. A sorból nem maradtak ki 

a kőszegi borhölgyek sem, akik a 
kőszegi borosgazdák borait kínál-
ták és árusították.
A vásári forgatagban volt lehe-
tőség a találkozásokra. Egy ilyen 
találkozás emlékezetes marad 
Heinz Kälberer korábbi főpol-
gármester számára, aki 25 évvel 
ezelőtt kezdeményezte a két város 
kapcsolatának felvételét. Egy ven-

Ünnepi koncert
Október 11-én, a Jurisics-várban 
tartott koncerttel ünnepelte a 
Concordia-barátság Énekegyesület 
a fennállásának 155 éves évfordu-
lóját. Hazánk egyik legrégebbi kó-
rusa működik városunkban. A tör-
ténet 1859-ben kezdődött. Ekkor 
érkezik Kőszegre az evangélikus 
egyházközösség iskolájába Möszl 
Lajos tanító, aki Concordia néven 
férfikart alapított. A név jelentése 
egyetértés. Milyen jelentősége van 
a névválasztásnak, mely fennma-
rad, tovább él és napjainkban is 
tovább viszi a kórus tagjai között 
az egyetértés, a közös éneklés, 
a kórusmuzsika megszerettetése 
kapcsán az elődök munkájának 
továbbápolását. Egy énekkar éle-
tében fontos és meghatározó a kar-
nagy személye. Az alapító karnagy 
20 évig vezette a kórust, ezen kívül 
meghatározó karnagyok voltak, 

Hammer Gyula, 
budaker Gusztáv, 
Maitz József, és 
Dr. Schrott Géza, 
aki az elmúlt év-
ben bekövetke-
zett haláláig kö-
zel harminc évet 
állt a kórus élén. 
Maitz József a 
jeles alkalomból 
egy zeneszám 
erejéig ismét a kórust dirigálta.
Az énekkar öt évvel ezelőtti évfor-
dulóján CD felvétel készült, kiállí-
tást szerveztek a kórus relikviáiból. 
Ebben az évben a csütörtöki próba 
előtt megemlékezést tartottak a 
temetőben az elhunyt kórustagok 
tiszteletére. Szombaton, a Jurisics-
vár Művelődési Központban egy 
órás koncerten bizonyították, hogy 
méltók az elődök által elindított 

dalárda kórusmuzsikájának kép-
viseletére. Jelenlegi karnagyuk, 
Szilágyi Miklós felkészítése nyomán 
előadott műsor, az egyházi zenétől, 
a reneszánsz mestereken keresztül 
a 20. századi zeneszerzőkig terjed. 
Orlandus Lassustól a mai magyar 
zeneszerzőkig, Szokolai Sándor és 
Wolf Péter művei is elhangzottak. 
Érdekes színfoltja volt a koncert-
nek Franz Schöggl feldolgozása a 

népszerű Schubert dallam, 
a pisztráng, úgy ahogy ezt 
nagy zeneszerzők, Mozart-
tól, Liszt Ferencig meg-
írhatták volna. A hétféle 
feldolgozás hallatán egy 
időutazáson vehettek részt 
a hallgatók.
Az évforduló alkalmával a 
város részéről Huber Lász-
ló polgármester méltatta 
a kórus munkáját, majd 
Arany János karnagy a 
KOtA a Magyar Énekkarok 
és Zenekarok Szövetsége 

egykori vezetőségi tagja beszélt a 
kórus értékeiről. A jeles alkalom-
mal köszöntötték Dr. Virág Mária, 
Gyarmati Miklósné, Molnár Erzsé-
bet és Weidl tamásné kórustagokat, 
akik 50 éve énekelnek. A koncertet 
követően az érkező vendégkórusok 
delegációi és a kőszegi partner 
egyesületek és öntevékeny csopor-
tok köszöntötték a kórust.

Szilágyi Imre elnök

déglőben ült, amikor a kőszegfalvi 
asszonykórus tagjai megérkeztek, 
észrevették és üdvözölték, mint 
régi ismerőst. A véletlenszerű 
találkozás örömére egy spontán 
kórusénekkel köszöntötték a volt 
városvezetőt, amelyre minden-
ki felfigyelt, Henz Kälberer pedig 
meghatódott.

Kámán Z.
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A királynő
Horváth tamara a kőszegi Jurisich 
Miklós Gimnázium tanulója. Cákon 
él a húgával és az édesapjával. „A 
cáki pincesor közvetlen szomszéd-
ságában nőttem fel, mindig is sokat 
jelentett számomra a hagyományok 
ápolása” – tudtuk meg. 

tamara kiskora óta a mezőgaz-
daság iránt érdeklődik. A „múló 
szeszélyből” tudatos döntés szü-
letett, így jutott el a borkirálynő 
választáshoz is: – általános isko-
lásként elterveztem már, hogy ne-
kem egyszer meg kell próbálnom 
a versenyt! Hosszú várakozás után 
idén tavasszal elkezdtem körbejár-
ni a témát: ismerősöket, barátokat 

kérdezgettem. Így jutottam el Or-
bán-tóth Adriennhez, a borbarát 
hölgyek elnökéhez. Azután már 
úgymond „beindultak a dolgok”. A 
felkészüléshez nagy segítség volt az 
elméleti anyag, amit előre elküld-
tek, és a Kampits pincétől kapott 
elméleti és gyakorlati felkészítés – 
mondta tamara.
– A győzelem nemcsak egy ran-

gos címmel, koronával, 
sok ajándékkal jár, és 
egy egész sátornyi ember 
tapsolt a sikernek. 
– rettenetesen örültem! 
Így, utólag már jónak lá-
tom, hogy ilyen szoros 
küzdelem volt, de ott, a 
színpadon állva bele tellett 
pár percbe, hogy elhigy-
gyem, hogy tényleg én 
nyertem! 
– A cím kötelez!
– Igyekszem minden 
módon a javára lenni a 
helyi szőlősgazdáknak, és 
habár elsősorban ez a kő-
szegi szőlészet-borászat 
népszerűsítését jelenti, 

szeretnék minden jelentős 
bortermelővel személyesen meg-
ismerkedni. A borbarát Hölgyek 
Egyesületének munkáját leginkább 
a tervezés-szervezés terén szeret-
ném könnyíteni. remélem, hogy a 
belém fektetett bizalom megtérül, 
és egy év múlva elégedetten adha-
tom majd át a címet a következő 
borkirálynőnek!

TáF.

A levelek lehullottak
révész József köszöntötte a nagy-
számú érdeklődőt, azokat, akik 
megjelentek szeptember 19-én a 
tábornokházban, hogy megtekint-
sék az I. világháborúról megemlé-
kező kiállítást.  Az igazgató felidéz-
te az évet, amikor 100 évvel ezelőtt 
– kőszegiek is –, a déli fronton har-
coltak. Öt hónap alatt a szerb had-
színtéren naponta 2700-an haltak 
meg – mondta –, ami annyit jelent, 
hogy „hétfőn felkelünk, és péntekre 
Kőszeg eltűnt a térképről”. 
Ma már tudjuk, hogy – a tervekkel 
ellentétben – bizony a levelek már 
lehullottak, de a háború még nem 
fejeződött be. Különféle sérülések-
kel szeptemberben mintegy 300 
sebesült érkezett vissza a városba. 
A tárlók, a berendezés nekik és 
azoknak állít emléket, akik ellátták 
a sebesülteket. 
A kiállítást Huber Lász-
ló nyitotta meg, és 
foglalta össze, mit is je-
lentett a világ számára 
a „nagy háború”: Ma-
gyarországról bevonult 
katonák száma 3,6 
millió, fogságba esett 
833 ezer, megsebesült 
1,5 millió, a halottak 
száma 540 ezer volt. 
Különös érzés kerítheti 
hatalmába a látoga-
tót. A kitűntetések, 
használati eszközök, 
fegyverek esetenként 
míves, kézműves meg-
munkálása meglepően 
hathat a szépérzékre. 
A csontberakásos bajonett, vagy a 
tűzzománcos jelvények láttán meg-
fogalmazódhat: „De szép”! Aztán 
azonnal felülkerekedik egy másik 

érzés, hiszen a kiállítási tárgyak 
többsége emberek sokaságának a 
halálát okozta, a fegyverek az első 
világégés rettenetes „tanúi”.  
A gazdag, különlegességekkel is 
szolgáló anyag összeállítását a 
Savaria Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum, a Smidt Múzeum, a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár mellett ma-
gángyűjtők is segítették: baldauf 
Gyula Kőszegről, Hódi Attila és 
táczi tamás Szombathelyről, Kern 
István Velemből.
A 2 349 560 forintos támogatás-
nak köszönhetően, amelyet elnyert 
a múzeum, egy ismeretterjesztő 
sorozat is megvalósulhat, melynek 
második előadása október 16-án 
Fúvószenével a hazáért címmel lesz 
hallható az Európa Házban. A ki-

állítás anyagáról katalógus készül. 
Az előadások tartalma nyomtatott 
formában is megjelenik majd.

Tóthárpád F.

gos címmel, koronával, 
sok ajándékkal jár, és 
egy egész sátornyi ember 
tapsolt a sikernek. 
– rettenetesen örültem! 
Így, utólag már jónak lá-
tom, hogy ilyen szoros 
küzdelem volt, de ott, a 
színpadon állva bele tellett 
pár percbe, hogy elhigy-
gyem, hogy tényleg én 
nyertem! 
– A cím kötelez!
– Igyekszem minden 
módon a javára lenni a 
helyi szőlősgazdáknak, és 
habár elsősorban ez a kő-
szegi szőlészet-borászat 
népszerűsítését jelenti, 

szeretnék minden jelentős 
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Megmaradni
A tizenhárom aradi – 165 évvel 
ezelőtt – ebben az időpontban már 
halott volt, mondta Dr. Kapiller Sa-
rolta október 6-a délutánján a te-
metőben tartott megemlékezésen. A 
járási hivatal vezetője ratkó József 
soraival („Magyarország temetőföld, 
/ posztumusz humusz”) bontotta ki 
gondolatainak lényegét. „Meghur-
colták a magyarságunkat” – mondta, 
s szólt arról, hogy azok is felismerték 
a szabadságharc jelentőságét, akik 
nem magyar ajkúak voltak. A vérta-

núk a mai magyarságért is áldozták 
életüket, Isten és ember előtt becsü-
lettel állták meg helyüket.
Dr. Kapiller Sarolta visszaemlékezett 
1978-ra, amikor tizenhét társával 
egy irodalmi versenyen vett részt 
Aradon, és a vértanúk emlékművé-
nél „megértettük, hová tartozunk, 
és elénekeltük azt a himnuszt, amit 
csak zárt ajtók mögött, zárt tante-
remben, délután, eldugott helyen ta-
nulhattunk meg”! Párhuzamot vont 
a mával, mert: „magyarnak lenni 
Magyarországon se könnyű, de a 
határon túl még ennél is nehezebb”.
A tét nem volt kisebb 165 évvel 
ezelőtt és ma sem: megőrizni külső 
és belső szabadságunkat, „megma-
radni az emelt fejű európai nemze-
tek sorában”! 
A nemzeti emléknapon a balog 
iskola diákjai adtak műsort.  Felké-
szítőjük Kóródi Sándorné volt.

TáF.

’56-osok nyomában
Májusban létrejött a Magyar Cser-
készszövetség és Kőszeg Város 
Önkormányzata között egy együtt-
működési megállapodás, miszerint 
az MCSSZ ifjúságnevelő célzattal 
programokat szervez Kőszegen. 
Így került megrendezésre város-
unkban október 4-én a cserkészek 
országos teljesítmény és emlék-
túrája az 1956-os forradalom je-
gyében, amihez csatlakozhattak a 
környék lakói is.  
Városunk 353. számú Chernel Ist-
ván Cserkészcsapata tevékenyen 
közreműködött a program színvo-
nalas lebonyolításában, és többen 
vállalták a megmérettetést. A több 
mint száz résztvevő háromféle táv 
közül választhatott. A legnépsze-
rűbb a 14 km-es gyalogtúra volt, a 
kitartóbbak elindultak a 28 km-es 

gyalogos, illetve az 56 km-es ke-
rékpáros útvonalat vállalták. 
A résztvevők ellenőrző pontokon 
gyűjtötték a dokumentáló pecsétet, 
kijelölt útvonal hiányában szükség 
volt térképismeretre is. Akik az elő-
re meghatározott időpontig vissza-
érkeztek a regisztráció helyszínére, 
azokat emléklappal, kitűzővel és 
finom ételekkel várták a szervezők. 
Egyik kerékpáros cserkészünk így 
fogalmazott: ÷Nehéz volt teljesíteni 
a Lékáról Rohoncra vezető utat a 
hajnali köd, eső és hideg miatt, de 
a Bucsunál állomásozó szervezők 
olyan hangulatot teremtettek, mint-
ha a Tour de France-on tekernék”. 
reméljük, hogy a program sikeres-
sége indokolja a jövőbeni hasonló 
rendezvények megtartását.
Koltay Árpád csapatparancsnok

Lukácsháza
Szeptember 27-én a Lukácsháza 
SE Lovas szakosztálya – 16 fogat-
tal – meghívásos, házi akadályhaj-
tó versenyt rendezett a Molnár-pá-
lyán. A változékony időjárás sem 
szegte kedvét sem a versenyzőknek 
sem a szurkolóknak. A győztes 
Komálovics Ottó lett. A tavaly elő-
ször megtartott rendezvény folyta-
tásában lehet bízni jövőre is.
A Közösségi Ház csatlakozott az 
„Itthon vagy most! Magyarország 
szeretlek” országos programsoro-
zathoz. Délelőtt babaruhabörze és 
könyvvásár várta az érdeklődőket, 
délután az egészséges életmód je-
gyében telt el. Este a bE-Jó tűztán-
cosai szerepeltek, majd fellobbant 
a Mihály-napi tűz, amelyet Zsiga 
bácsi harmonika játéka színesített.
Október 18-án lesz az idei utol-
só pincés-kemencés nap, az Aszalt 
Gyümölcsök Napja a csömötei sző-
lőhegyen. A kemencés porták aszalt 
gyümölccsel, langallóval, teával és 
forralt borral várják a vendégeket 
14 – 18 óra között, ezt követő-
en kezdődik a kilátónál kulturális 
program. Ugyanitt délután helyi 
termékek vására és kóstolója lesz.
Október 19-én bozsik gyermek-
torna keretében kerül felavatásra 
az önerőből és Leader forrásból 
megépült új sportöltöző. Az ava-
tóünnepség után az U-7-es és 
U-9-es szombathelyi körzetében 
lévő sportegyesületek focipalántái 
veszik birtokba az új létesítményt. 
A fejlesztések folytatódnak, mert 
tavasszal az elnyert 7,7 MFt tAO-s 
támogatásból a régi öltözőrész fel-
újítása is megtörténik. 

Díjazott
Az Európai Mobilitási Héthez kap-
csolódóan a rajz-, fotó- és családi 
kreatív pályázat legjobb alkotá-
sait díjazták szeptember 19-én 
budapesten, a Fővárosi állat- és 
Növénykertben. A  bersek József 
általános Iskola Kőszegszerdahelyi 
tagintézményének 7.c. osztályos 
tanulója, Molnár Eszter Sáron ér-
tékes különdíjban részesült.  Felké-
szítő tanára: Kummerné tóth tímea.
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Kőszeg város példáján
 A kormány és a civil társadalom 
együttműködésének jó példája 
a kőszegi Kraft program, amely 
„hihetetlen gyorsasággal szök-
kent szárba” – mondta Prof. Dr. 
Miszlivetz Ferenc szeptember 26-
án, amikor a Kreatív város – fenn-
tartható vidék projekt részletes 
bemutatójára került sor az Európa 
Házban. A jelen lévő ágh Péter 

országgyűlési képviselő felszóla-
lásában hangsúlyozta, hogy törté-
nelmi felelősséggel és lehetőséggel 
rendelkezünk, olyannal, amilyenre 
nem volt példa a 20. század első 
évei óta.
Mintegy tíz hónapos tervidőszak 
zárult le. A Megvalósíthatósági 
tanulmány, amely az összegyűjtött 
ötletek tára, egy integratív, komp-

lex összeállítás, szeptember 30. 
után kerül a kormány elé (az anyag 
megtalálható lesz elfogadása után a 
http://kraftprojekt.hu honlapon is).
Várhatóan a legmagasabb szin-
tű, több tudományterületet érintő 
kutatás műhelyei működnének itt,  
Kőszegen. Ebben a város legfonto-
sabb partnere a Pannon Egyetem. 
A számos területet átfogó, jelentős 
beruházásokkal kecsegtető prog-
ram finanszírozása több oldalról is 
szükséges. Előnyt élveznek azok a 
programok, amelyek illeszkednek 
az EU-pályázatokhoz. A távolabbi 
tervek mellett – mint az „intelli-
gens közlekedés” kialakítása – a 
már kész tervdokumentációval ren-
delkező célok megvalósítása kerül 
előtérbe. Ilyenek például: a „Kő-
szegi toronyélmény”, a Gyöngyös-
patak revitalizációja és a klíma- és 
energiastratégia kialakítása.
Kőszeg „tevőlegesen” is kiveszi a 
részét: Huber László említette az 
Öregtorony és a bencés Székház 
felújítását, hasznosítását, vásár-
csarnok és egy parkolóház építését, 
valamint a tűzoltóság áthelyezését.
A Kraft-program az egyes projekt-
elemek mélységi kidolgozásával 

folytatódik. Az egyes projektgaz-
dák szakértők segítségével vizs-
gálják dolgoznak tovább  javasla-
taikon: a szakmai tartalmakon túl 
elsősorban a fenntarthatóságra 
koncentrálva.
A szeptember 26-i Kraft-bemutató 
egyik emlékezetes pontja volt a 
Zsinagóga megtekintése.
Mint köztudott, sok év után rende-
ződött az épület sorsa, s megkez-
dődött a helyreállítás. A bemutató 
résztvevői tájékoztatást kaptak a 
jelenlegi helyzetről: arról, hogy az 
épület immár alkalmas arra, hogy 
felújítsák. A legfontosabb állag-
megóvó munkákat elvégezték, a 
tető szigetelése, a csapadékvíz el-
vezetése megtörtént, a szinte élet-
veszélyessé vált épület már csak 
arra vár, hogy szakértő kezek visz-
szaállítsák az egykori, a Schey Fü-
löp által megálmodott állapotokat.
A tájékoztató végén a Kőszegi 
Szüret rendezvénysorozatban is 
bemutatkozó Kraft Zenei Műhely 
képviseletében az izraeli szárma-
zású, törökországban élő  Michal 
Elia Kamal adott elő autentikus 
zsidó, újévköszöntő dalt.

TáF.
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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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Madármentés a Chernel-kertben
Húsz évvel ezelőtt az állami termé-
szetvédelem madármentő telepet 
hozott létre a Chernel-kertben. A 
munka azokkal a sérült madarak-
kal kezdődött, akiket még bechtold 
István, majd a halála után Horváth 
Ildikó gondozott. A Fertő-Han-
ság Nemzeti Park fennhatósága 
alá tartozó Kőszegi tájvédelmi 
Körzet székhelyén dr. Markovics 
tibor, dr. Németh Csaba és Hor-
váth Ildikó közösen újították fel 
az arborétumot, és alakították ki a 
madárröpdéket. Az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatósága 2002-ben vette 
át a kertet. 
A 20 éves évfordulóra három 
programot kínáltunk. Egy előadói 
délutánt, ahol az 1994-ben együtt 
induló kollégák számoltak be az 
eltelt húsz évről, tapasztalataikról, 
a számszerűsíthető eredményekről. 
Elhangzott, hogy milyen ritkaságok 
kerültek be hozzánk, pl. lőtt sebbel 
érkező réti sas, íbisz, kerítésdrótban 
fennakadt uhu, hóbagoly a buda-
pesti állatkertből. Ildikó igaz törté-
neteit úgy hallgattunk, mintha me-
séket mesélne, hiszen valamennyi 
mögött érezhettük azt a szeretetet, 
féltést, törődést, ami a madarakkal 
való kapcsolatára utal. Az évek so-
rán közel 4000 sérült madár került 
be a Chernel-kertbe, amelyeknek 
csaknem felét sikerült szabadon 
engednünk. Egyes telepen élő sé-
rült madárpároknak minden évben 

születnek egészséges fiókái, akiket 
visszaengedhetünk a természetbe. 
Itt gyűrűzött madaraink közül egy 
vörös vércsét Albániából jeleztek 
vissza, s igazi szenzáció volt, ami-
kor három gólyánk Málta szigetén 
kötött ki. Egy villanyoszlopon éj-
szakáztak, miközben a rendőrség 
és több tucat bámészkodó őrizte 
őket, hiszen náluk ritkaság számba 
megy ekkora madarat élve látni. 
Mostanra a madármentő telep 
olyan ismertséget szerzett, hogy 
Vasból és a környező megyékből 
mind érkeznek hozzánk a telefonos 
megkeresések, segítségkérés, de 
sokszor egyenesen hozzánk hoz-
zák a sérült madarakat. A telepen 
egyidejűleg átlagosan másfél száz 
madár él. Az állatorvosi feladatokat 
– sokszor soron kívül – a Szombat-
helyi állatkórház látja el. A telep 

idén pályázati forrásból megújult, 
jövőre új bemutatórész várja a lá-
togatókat is.
A második programunk a ÷Búcsúz-
nak a madarak” rendezvény volt. 
Az Abért-tavaknál tartottunk ma-
dármegfigyelést 70 résztvevővel. 
Nyílfarkú récét, rozsdástorkú pityert 
sikerült megfigyelni a szokásos fa-
jokon kívül. Az élmény azonban 
senkinek nem maradt el, hiszen a 
nagy felbontású távcsöveken át né-
zegetés, az állatok saját, természe-

tes környezetükben való megfigye-
lése mindig öröm a gyerekeknek és 
a felnőtteknek is.
A harmadik program a Chernel-
kertben zajlott. rendhagyó ma-
dárbemutatót tartottunk, hiszen 
nap mint nap tapasztaljuk, hogy 
a legmaradandóbb élményt min-
denki számára az élő állatokkal 
való találkozás jelenti. Az éjszakai 
ragadozómadarak közül láthattak 
az érdeklődők macskabaglyot, 
réti fülesbaglyot és uhut. A nap-
pali ragadozómadarak közül kézre 
vettük Nonót, a pusztai sast, aki 
sokak kedvence, 15 éve lakója 
a kertnek, és lehetett ismerked-
ni egerészölyvvel valamint vörös 
vércsékkel. tréfás dolognak is 
szemtanúi lehettek a látogatók, 
ugyanis bonifác, egy fiókaként ná-
lunk nevelkedett, majd szabadon 
engedett szajkó végig ott kíván-
csiskodott körülöttünk, néha szinte 
a fejünkre koppintott, hogy vele is 
foglalkozzunk. A délután során egy 
árva kis sün is érkezett hozzánk, 
nem volt tehát unatkozni valónk. 
Erre a programra leginkább kis-
gyermekes családok érkeztek. 

Kóródi Blanka

Sikeres
Cák: Október 11-én ezer érdeklő-
dőnél is többen érkeztek a faluba 
az ökoturisztikai nyílt napra, amit 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
egy nyertes LEADEr térségi pályá-
zatának eredményeként rendeztek 
meg a helyi önkormányzat aktív 
támogatásával. „rendkívülien si-
keresnek” minősítette az első alka-
lommal megrendezett programot 
Paukovics Józsefné polgármester, 
és jelezte a folytatás szándékát is. 
A gyalogos turisták mellett sokan 
érkeztek autóval, emiatt közleke-
dési dugók, parkolási problémák is 
előfordultak. A faluvezető „ideális 
helyszínként” említette a Cáki pin-

cesort – nyitott pincékkel – a ren-
dezvény megtartására. A program 
– Fehér Csabáné Katalin betanítá-
sával – a „cáki aprócák” műsorával 
kezdődött. Miközben ők az aszfaltos 
úton táncoltak, egyre több lett az 
érdeklődő. A gesztenye ízei mellett 
tíz kézműves mutatkozott be termé-
keivel, a lovas kocsikázás is nagyon 
népszerű volt. A bozsoki dalárda 
műsorszünetében mutatták be Cák 
büszkeségét, Horváth tamarát, Kő-
szeg borkirálynőjét. Gratuláltak a 
süteménysütő verseny győztesei-
nek – Varga bea, Szemerics Ildikó, 
dr. Mentes Katalin – és átadták az 
ajándékcsomagokat. A hangulatos 
nap végén gyertyák világították ki 
a pincéket.

KZ.
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Gesztenyenapok
Velem: Október 4 – 5-én több 
mint 17 ezer vendég érkezett a 
Gesztenyenapokra. A 380 fő la-
kosságszámhoz viszonyítva óriási 
volt a látogatottság. Idén először 
– a tavalyi népszavazás eredmé-
nyeként – az önkormányzat önálló 
szervezésében zajlottak az esemé-
nyek. Nagy könnyebbség volt, hogy 

egy bejáratott rendezvényt kellett 
folytatni. Volt feladat bőven, hiszen 
az előző években a rendezés nagy 
részét a társszervező végezte. A 
testületnek újra ki kellet találnia 
mindent. Sok velemi lakos is támo-
gatta a megrendezést, ki tettekkel, 
ki pedig ötletekkel.  Voltak aktív 
segítők is, például bíró Lacika és 

barátja Döme, akik szabadide-
jükben több napon keresztül épí-
tették a beléptető kapuknak szánt 
faházakat, vagy éppen a parkoló 
kialakításában segédkeztek. Az 
önkormányzat több dolgot va-
lósított meg, esetenként jelentős 
költséggel, amelyeket sok éven 
keresztül lehet majd használni. 
Ilyen például a már előbb emlí-
tett két darab fa borítású lapra 
szerelhető pavilon elkészítése, 
három pavilon sátor megvétele, 
és egy út kialakítása a parkoló 
könnyebb megközelítésének ér-
dekében. Hende Csaba megnyitó 
beszédével vette kezdetét szom-
baton a kétnapos forgatag. A fel-
lépők közt voltak népzenekarok, 

néptáncosok, komédiások, 
énekesek, és nagysikerű 
koncertet adott Kőszeg 
Város Fúvószenekara is. A 
gyermekek számára mind-
két nap ingyenes volt az 
ugrálóvár, volt arcfestés is. 
Nagy siker aratott az MtVA 
„Legyél te is a közmédia 
arca” programja, amikor 
fényképezték a jelentke-
zőket, az arcképeket pedig 
láthatja a nagyközönség. 
Egy sátorban zajlott a ka-
tonák toborzása. A porté-
kákat kínálta közel 200 
árus, akik az ország minden 
részéről érkeztek, sőt Szé-
kelyföldről is. Mindkét nap 
20 biztonsági őr felügyelte a par-
kolást, mert az nem volt egyszerű 
feladat. Az autósor vége időnként 
elért  Kőszegdoroszlóig vagy a 
kőszegszerdahelyi dombtetőig. 
Vasárnap délután dugóba került a 
fellépésük előtt a bab-csapat. Ké-
résünkre a rendőrség vezette őket 
a színpadig. „rendőri felvezetéssel 
még soha nem mentünk fellépni!” 
– kommentálta a helyzetet az egyik 
fellépő. Érdemes volt „Matyi a lu-

das” című interaktív előadásukkal 
a közönség elé lépniük. A legna-
gyobb sikert a gesztenyéből készült 
finomságok aratták, csemege volt 
a gesztenyeszív, a  kifli, a kocka és  
a rolád. Egyedülálló a tűz lángján 
sült gesztenye. A velemiek remélik: 
a Kedves Látogatók maradandó 
élményekkel távoztak, és jövőre 
visszatérnek. 

A szervezők nevében: 
rába Ákos

ŐSZI STRAUSS NAPOK
2014. október 13–18-ig (hétfőtől szombatig)

FÓKUSZBAN 
A FOCUS

Ford Focus 3.899.000 Ft-tól*

További árkedvezmény Ford Credit Bónusz Finanszírozás esetén!                         
AJÁNDÉK TÉLI GUMIK**

* Az ajánlat érvényes FordFocus Ambiente 1.6 VCT / 105 LE / 5 ajtós  modellre, manuális légkondicionálóval és metálfénnyel, 2014.10.01-12.31 – ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén, illetve a
készlet erejéig! Vegyes átlagfogyasztás: 6.0 l/100 km; CO2 kibocsátás: 139 g/km.

** Ajándék téli gumi ajánlatunk új Ford személygépjárműre 2014. október 13-18. között megkötött vevőszerződés és 2014. december 30-ig történő forgalomba helyezés esetén érvényes, további feltétel az
autószalonban történő regisztráció. A gumik felszerelési költségeit az ajánlat nem tartalmazza, a gumik szállítási határideje különbözhet az autó átadásának időpontjától. 

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
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barátja Döme, akik szabadide-
jükben több napon keresztül épí-
tették a beléptető kapuknak szánt 
faházakat, vagy éppen a parkoló 
kialakításában segédkeztek. Az 
önkormányzat több dolgot va-
lósított meg, esetenként jelentős 
költséggel, amelyeket sok éven 
keresztül lehet majd használni. 
Ilyen például a már előbb emlí-
tett két darab fa borítású lapra 
szerelhető pavilon elkészítése, 
három pavilon sátor megvétele, 
és egy út kialakítása a parkoló 
könnyebb megközelítésének ér-
dekében. Hende Csaba megnyitó 
beszédével vette kezdetét szom-
baton a kétnapos forgatag. A fel-
lépők közt voltak népzenekarok, 
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Prisičani kod polaganja vijencov

Sjećanje na pale junake u Prvom svitskom boju na Prisiki  

Mate Miloradić/ Zapisali su me  /Odlomak

Prilikom stovete obljetnice Prvoga svitskoga 
boja, 19. septembra u 17,00 uri, služila se sveta 
maša zadušnica za pale junake u mjesnoj crikvi 
u Prisiki. Mašu su celebrirali Štefan Dumović, 
židanski, i István Németh, prisički župnik.
Po maši su mjesne udruge i organizacije položile 
vijenac kod spomenika I. i II. 
svitskoga boja, u susjedstvu 
crikve: u ime seoske samo-
uprave János Grüll, u ime 
Hrvatske samouprave Ivan 
Pušker, u ime KUD-a „Zvi-
ranjak” Pavle Nickl i Margi-
ta Horvath Kelemen, u ime 
ognjogascev Djula Orban i 
balaž Orban su položili vi-
jence sjećanja. Matija ber-
zlanović iz osobnoga pošti-
vanja je položio vijenac kod 
pilja palih prisičkih vojnikov. 
Svetačan akt muzički je obli-

kovao mišoviti pjevački zbor „Danica” iz bika.
U ime organizatora priredbe,- „Zbirke sakralne 
umjetnosti Hrvata u Madjarskoj”, - bernadeta 
Zadrovich pozvala je nazočne u mjesni kulturni 
dom na predavanje dr. Željka Holjevca povjesni-
čara i istraživača Gradišćanskih Hrvatov iz Za-
greba. Aktualna tema sa naslovom: „Prvi svitski 
boj i Hrvati,- Prvi svitski boj i Gradišćanski Hr-
vati” je vabila veliki broj-oko pedeset ljudi-med 
slušatelje. Zanimljivo predavanje možete u cije-
lom poslušati na internetskoj mriži: Facebook/ 
Volimo Gradišće

Peljačtvo sela je jednoglasno potpo-
magalo ovo svetačno sječanje, koje 
je ne samo Prisičanom nego i svim 
nam Hrvatom omogućilo bolje razu-
mivanje naše prošlosti i sadašnjosti. 
Szeptember 19-én Peresznyén 
szentmise, koszorúzás és előadás 
keretében emlékeztek meg az 
I. világháborúban elesettekről a 
Magyarországi Horvátok Keresz-
tény Gyűjteménye szervezésében, 
valamint a Peresznyei Önkor-
mányzat ill. a helyi Horvát Önkor-
mányzat támogatásával. 

Marija Fülöp Huljev

„Zapisali su me,
Idem na bojišće…
Majkina me ruka
K srdašcu pritišće.

Ako me zagrnu,
Na me ne zabite, 
Neg’ kada ter  kada
Suzicu ronite!“

Peljačtvo sela je jednoglasno potpo-
magalo ovo svetačno sječanje, koje 
je ne samo Prisičanom nego i svim 
nam Hrvatom omogućilo bolje razu-
mivanje naše prošlosti i sadašnjosti. 
Szeptember 19-én Peresznyén 
szentmise, koszorúzás és előadás 
keretében emlékeztek meg az 
I. világháborúban elesettekről a 
Magyarországi Horvátok Keresz-
tény Gyűjteménye szervezésében, 
valamint a Peresznyei Önkor-
mányzat ill. a helyi Horvát Önkor-

Spomenik prisičkih palih junakov u
I i II. svitskom boju

Povjesničar
dr. Željko Holjevac

pri zanimljivom predavanju

Der Schwabendorfer Nationalitätenchor war 
in Vaihingen an der Enz
1986-ban Vaihingenből a polgármester, néhány 
fiatalember és képviselő Magyarországra érke-
zett, azzal a céllal, hogy egy testvértelepülést 
találjon, ahol az emberek beszélik a német nyel-
vet. Így kerültek Kőszegfalvára, a helyi italboltba. 
A beszélgetés során a falu életéről érdeklődtek, 
meghallották az asszonykórus hírét, és hama-
rosan meghívták őket Németországba. Az első 
fecskék a kőszegfalviak voltak, nyomukban szo-
ros baráti kapcsolatok szövődtek, 1989-ben pe-
dig aláírták a testvérvárosi szerződést. Azóta szá-
mos csoport, szervezet élvezhette a vaihingeniek 
vendégszeretetét. A testvérvárosi szerződés 20. 
jubileuma után, most a 25. évforduló alkalmával 
újra eljutott a kórus Németországba. 
Már első nap, a gálaünnepségen énekeltünk 
– igaz éjjel 11 órakor már elég fáradtan –, de 
jó hangulatban.  természetesen a szombati 
Strassenfest megnyitóján is szerepelt az énekkar, 
ahol a közönség soraiban jelen lévő régi ismerő-
seink együtt daloltak velünk. Vasárnap az evan-
gélikus városi templomban az ökomenikus isten-
tiszteleten német egyházi énekekkel léptünk fel. 
A szereplések mellett volt idő a szórakozásra is, 
a kőszegi borbarát hölgyek standjánál vevőcsa-

logató közös éneklésbe fogtunk, megtekintettük 
a Porsche Múzeumot Stuttgartban.
A Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus köszöni e le-
hetőséget, örömmel látogattunk el Vaihingen 

an der Enzbe, Kőszeg testvérvárosába. remél-
jük a 30 éves jubileumot is így ünnepelhetjük 
majd meg!

Kőszegfalvi Ágnes NNÖ elnöke, kórustag
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Köszöntések – Az elmúlt időszakban Huber 
László képeslappal gratulált a születésnapju-
kat ünneplőknek: Polnisch árpádné Droppa 
Leonának (90 – a képen), özv. Nádor Károlyné 
szül. Markovits teréznek (90), Palya Péterné 
tóth rozáliának (94), Kappel Károlyné Lamp 
Annának (91), valamint Dr. Gál tibor Lajosné 
bereczki Ilonának (90). 

Némethy Mária 1990 decemberétől 2003-ig 
szerkesztette a Kőszeg és Vidékét, segítette a 
helyi újság munkáját. A megyei lap munkatársát 
az elmúlt hónapban az Ipartestületek Országos 
Szövetsége – a 23. Magyar Kézművesség Nap-
ján – a Magyar Kézművesség Díj arany fokoza-
tával tüntette ki. Gratulálunk!
Nagyprodukció helyszíne lesz a négyezer főt 
befogadó budapesti tüskecsarnok. A Játékké-
szítő című előadás olyan szereplőkkel kerül be-
mutatásra, mint bereczki Zoltán, Alföldi róbert, 
Oroszlán Szonja, Király Linda, radics Gigi... 

A stáb legfiatalabb tagja a gyöngyösfalui Dr. 
tolnay Sándor általános Iskola 2. osztályos ta-
nulója, Ujhelyi barna balázs. A színészpalánta 
az elmúlt évadban a Weöres Sándor Színház 
Dzsungel könyve című előadásában (a képen) 
debütált, de szerepelt a „Máli néni”-ben is. A 
fővárosi produkcióba a szombathelyi szereplése 
és a sikeres szereplőválogatások eredményként 
jutott be.
A „NÉPMESE NAPJA” alkalmából szeptember 
30-án az árpád-házi Szent Margit Iskolában 
magyar irodalmi versenyt rendeztek. Az írásbeli 
fordulóban szövegértési feladatokat és rejtvé-
nyeket oldottak meg a diákok. 

A szóbeli fordulón az ötödikesek a saját maguk 
által alkotott meséket mondták el, melynek va-
lamelyik szereplőjét az iskola bejáratánál látható 
bábkiállítás figuráiból választhatták. A hatodik 
osztályosok mondákat készítettek és mondtak a 
kőszegi Sárkányos-kútról. 

A „Zsákot NYITOK – országos önkéntes sze-
métszedő nap” akciójában a Kőszegi Nyitott ta-
nulási Központ is részt vett. Szeptember 25-én 
tíz zsák szemetet gyűjtöttek össze a 87-es főút 
mentén, amelyet a hulladékudvarba el is szál-
lítottak. 
A Metszéspontok című kiállítás október 28-ig 
tart nyitva a JvMK-ban. 

A budapesti művészcsoport tizenhét alkotójának 
tűzzománc képei, olajfestményei, rajzai és mon-
tázsai láthatók a lovagteremben.
A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete is 
aktív klubéletet folytat. Szeptemberben társ-
egyesületeikkel tartottak jó kedélyű pikniket, 
majd sportnapon vettek részt a szombathelyi 
határőr nyugdíjasokkal, az Idősek világnapját 
pedig Szombathelyen, az Agora Filmszínházban 
ünnepelték. Hernigl László elnök elmondta, hogy 
november 2-án ott lesznek a rohonc határában 
lévő írottkői világháborús emlékmű koszorúzá-
sán, ahol az osztrák bajtársakkal emlékeznek az 
elesettekre. „rendszeresen felköszöntjük az  55 
és 60 éves tagjainkat, most is így lesz; novem-
ber 15-én szentmisén veszünk részt a békében 
fegyveres szolgálatteljesítés közben és  nyugál-
lományban elhunyt bajtársak és közvetlen hoz-
zátartozóik emlékére a szombathelyi Székesegy-
házban” – mondta.  A sor még folytatható. A 
klub aktivitása mutatja, hogy a nyugdíjas évek-
kel sem „áll meg az élet”.  Az aktív csoport 2015 
februárjában ünnepli 10. évfordulóját. további jó 
egészséget kívánunk hozzá!



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2014 . OKtóbEr  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

25

KÜ
LÖ

N
FÉ

LÉ
K

A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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A tűztánc
Kőszegdoroszló: Október 4-én, 
14 – 19 óra között sikeres ökoturisz-
tikai napot tartottak a Pogányokban 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
LEADEr térségi pályázatának, illetve 
az önkormányzat hathatós munkájá-
nak, szervezésének eredményeként.  
Joó tamás polgármester elmond-
ta: turisztikai szempontból kitörési 
pontként értékelhető helyen, a Po-
gányokban zajlottak a programok. 
A szőlőművelés, bortermelés hagyo-
mányos eszközei kerültek a közép-
pontba. Az érdeklődők darálhatták a 
szőlőt, préselhették a mustot, amit 
meg is kóstolhattak.  A gyerekek él-
vezték a bozsoki lovascentrum által 
biztosított kocsikázást. A répcementi 
Citerakör biztosította a jó hangu-
latot, a kézműves foglalkozások bő 
tárháza mellett a kukuricacsuhéból 
készült báb volt az egyik kedvenc. 
bogáti András és Orbán balázs sé-
tára, rövid túrára vezette az érdek-
lődőket. Az este fellobbant tábortűz-
nél, mint tűzről pattant leányok, a 
bE-Jó mutatta be a tűztáncát.  Joó 
tamás polgármester nemcsak a szép 
napról beszélt, hanem arról a sok 
munkáról is, amelyre szükség volt 
a rendezvény érdekében. Ezúton is 
köszöni mindenki segítségét.

Sartoris-nap
Szeptember 24-én a Sartoris Szere-
tetszolgálat ismét megrendezte ne-
gyedik alkalommal hagyománnyá 
vált idősek napját Kőszegdoroszlón, 
a faluházban. 
Az érdeklődők száma évről évre 
emelkedik, így az idei évben 11 te-
lepülésről, közel 85 fő vett részt az 
eseményen. A kőszegi és a szom-
bathelyi kistérségek gondozottjait a 
szeretetszolgálat hat dolgozója segíti 
nap mint nap. Nagy öröm volt, hogy 

az idősek közül az idei esztendőben 
is sokan el tudtak jönni, és lehető-
ségük nyílt egy jót beszélgetni a rég 
nem látott ismerősökkel, vagy csak 
egy kicsit kimozdulni a megszokott 
életvitelükből. A meghívott vendé-
gek között köszönthettük a szeretet-
szolgálat ellátási területén működő 
testvér,- illetve szociális intézmé-
nyek vezetőit, képviselőit és több 
település polgármesterét. Gabnai 
Sándor, a Soproni Evangélikus Egy-
házmegye esperese tartott előadást 
a keresztény egyházak helyzetéről 
Európában, illetve Magyarországon, 

kiegészítve statisztikai adatokkal. 
Az egyórás előadás érdekességét a 
figyelő tekintetek, a néma csend bi-
zonyította. Az esperes úr szavai után 
áhítattal folytatódott a rendezvény. 
Az elmondott gondolatokat közös 
ebéd, illetve beszélgetés követte.
A Sartoris-nap az idei évben sem 
jöhetett volna létre összefogás, a 
sok támogatás és felajánlás nélkül, 
amit ezúton is hálásan köszönünk 
mindenkinek. A szeretetszolgálat 
dolgozói örömmel fogadták a po-
zitív visszajelzéseket és külön öröm 
volt számukra, hogy az idősek jól 

érezték magukat, közülük sokan 
meghatódva, feltöltődve térhettek 
haza. többen megfogalmazták: 
várják a jövő évi rendezvényt,

Kovács Ildikó
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK: Kőszeg: bence Károly és Juhász Mónika lánya Dorina;  
Magyarósi János és Domnánovich Krisztina fia Zsombor; Lakner Sza-
bolcs és Eredics Edina fia Máté; Gere róbert és Deák Mónika fia Gá-
bor róbert; Faludi Szilárd és Vági Viktória lánya Jázmin; Peidl Péter és 
Kelényi Judit fia Máté; Steirits balázs és Szalmer réka fia barnabás és 
lánya Emma róza. Lukácsháza: Németh róbert és Neher beáta  lánya 
Csenge Hanna. Pusztacsó: Varga Márió és Perger Andrea lánya Luca.  
HÁZASSÁG: Mészáros beáta – Jámbor Péter, balazatics boglárka – 
Augusztin ákos, Gréger Petra – Szlávich József György, Németh Judit 
Zsuzsanna – Simon Károly István, Fodor Adrien – Pataki Péter Pál, 
Németh Karolin – Kocsis János Zoltán.
HALÁLOZÁS: Kőbányai Géza, Paszner Józsefné szül. Unger Judith.

A jövő elkezdődött
Október 4-én ünnepélyes keretek 
között adták át Lukácsházán a 
Gyöngyház Egységes óvoda-böl-
csőde felújított, illetve kibővített 
épületét. Az utcát két oldalt lezár-
ták. A várakozás perceiben itt be-
szélgettek a gyerekek, szülők és az 
érdeklődők. 

Szófián Petra, a Dr. tolnay Sándor 
általános Iskola diákja versben 
mondta ki az igaz szavakat: „Ahol 
szeretetben boldogan lakhat-
tok”, abban az épületben, ame-
lyet Lukácsháza és Gyöngyösfalu 
Önkormányzata pályázati támo-
gatásból és önrészből valósított 
meg. A két falu gyermekein kívül 
itt nevelkednek még Nemescsó, 
Kőszegpaty és Pusztacsó apróságai 
is, akiket reggelente falubusz szál-
lít a nagyméretű csoportszobákkal 
rendelkező épületbe. 
Máté Mihályné intézményvezető a 
régen várt pillanatra figyelmezette 
a jelenlévőket, arra, amikor az ap-
róságok szeptember 1-jén először 
léptek be a „csodálatos palotába”, 
és „az arcok, az izgatott pillantá-
sok mindent elárultak”. Az első és 
az átadás ünnepi perceit láthatta 
Prisznyák Ernőné Margit néni, aki 

40 évvel ezelőtt, 1974. november 
12-én az óvoda indításának a ré-
szese volt. Az intézményvezető így 
fogalmazott: „Az öröm akkor az 
igazi, ha megoszthatjuk másokkal”. 
A gyermekek az átadás napjára 
egy külön énekes, táncos műsor-
ral készültek, így osztották meg az 

örömüket, amit a jelenlévők 
tapssal jutalmaztak, amiből 
részesedtek az óvónők is.  
tar János Gyöngyösfalu 
polgármestere – szavai 
szerint – megilletődve lé-
pett a mikrofon elé, majd 
így fogalmazott: „öröm és 
megtiszteltetés számomra, 
hogy részese, szereplője 
lehetek a mai nap kiemel-
kedő eseményének”.  Az in-
tézményfenntartó feladata-

ként említette a tárgyi és személyi 
feltételek biztosítását a gyermekek 
és a szüleik számára a „boldog jövő 
megalapozása érdekében”. A két 
falu önkormányzata lelkesen tett 
eleget ennek a feladatnak. 
Virág János Lukácsháza polgár-
mestere ágh Péter országgyűlési 
képviselő 2014. március 26-án az 
óvoda alapkőletételekor mondott 
szavait idézte: „a jövő elkezdő-
dött … felelősek vagyunk minden 
cselekedetért, minden mondatért, 
minden gondolatunkért”.  Majd fel-
idézte az előző képviselő-testületek 
– az óvoda felújítására vonatko-
zó – szándékát, amelyet másként 
gondoltak a mostani döntéshozók.
„térségben gondolkodó és jö-
vőbe tekintő hosszú távú döntés 
született”, amikor a két fenntartó 
önkormányzat felvállalta a be-
ruházás előkészítését, anyagilag 

nagy terhet jelentő pályázat be-
nyújtását. Öt hónap alatt készült 
el a beruházás, amit a faluvezető 
építészeti és logisztikai bravúrnak 
nevezett. Ennek az első lépésektől 
kezdve részese volt Sopár Katalin 
vezető tervező, Szeremley Vanda 

pályázatíró, nemkülönben a kivite-
lezésben igazi teljesítményt nyújtó 
Szárnyas Kft. és az alvállalkozók. A 
folyamatot felügyelte Szele László 
műszaki ellenőr.
Virág János polgármester beszélt 
a beruházás költségeiről is. A ki-
vitelezésre – a pályázaton elnyert 
120 millió Ft támogatással együtt 
– 206 376 000 Ft-ot fordítottak, 
és ezen felül is felmerültek egyéb 

költségek, így összesen mintegy 
230 millió Ft-ból valósult meg az 
óvoda és a 300 adagos konyha.
Az épületet megáldotta Kalincsák 
balázs evangélikus lelkész, illetve 
Porpáczy József esperesplébános, 
Lukácsháza díszpolgára.

ágh Péter, Máté Mihályné, Virág 
János és tar János közösen meg-
tekintették a „csodálatos palotát”:  
a négy csoportszobát a kiszolgá-
ló helyiségekkel, a tornatermet a 
szertárral, a sószobát, az irodákat, 
és a korszerű 300 adagos konyhát, 
amely megoldja a gyöngyösfalui 
iskola, valamint a környező telepü-
lések szociális étkeztetését is.

Kámán Zoltán

örömüket, amit a jelenlévők 
tapssal jutalmaztak, amiből 
részesedtek az óvónők is.  
tar János Gyöngyösfalu 
polgármestere – szavai 
szerint – megilletődve lé-
pett a mikrofon elé, majd 
így fogalmazott: „öröm és 
megtiszteltetés számomra, 
hogy részese, szereplője 
lehetek a mai nap kiemel-
kedő eseményének”.  Az in-
tézményfenntartó feladata-
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A Szent Jakab-templomért
Vannak áldozatkész kőszegiek, akik 
számára a „Jakab-templom szent 
és szentimentális emlékeket őrző 
olyan hely, ahol éveken át éltek, 
ministráltak és áldoztak”. 
Egyikük, aki a bencés Gimnázium-
ban tanult, majd később elhagyta 
Magyarországot, úgy érzi, hogy 
kötelessége azt a munkát támogat-
ni, amelynek során remélhetőleg 
megújulhat a Szent Jakab-templom. 
„Ez lenne a kötelessége minden 
magyarnak, aki elhagyta a hazáját: 
viszonozva azt, hogy itt tanult!” – 
mondta a kilétét elhallgató nagy-
lelkű adományozó. A felújítás ügyét 
szívén viselő egykori bencésdiák, 
miután nagymértékben támogatta 
a tető felújítását, most 30 000 
euróval járult hozzá a további 
munkákhoz, és reméli, hogy a 
kezdeményezéséhez többen is 

csatlakoznak. Szeretné, ha a resta-
urálást követően lennének olyanok, 
akik – mint külföldön, és más hazai 
településeken – ismerik a templom 
történetét, kalauzolják a turistákat, 
képeslapot, szentképet kínálnak. 
„Kőszeg sok épített értékkel ren-
delkezik! Különböző formákban se-
gítsük ezeket restaurálni, tereinket 
élővé tenni, törekedjünk arra, hogy 
Kőszeg egy fejlődő város legyen és 
maradjon! A  Szent Jakab-templom 
restaurálása is jól mutatná, hogy a 
kőszegiek milyen jól tudnak együtt 
dolgozni, milyen becsületesen vég-
zik ezt a munkát, és hogy gondol-
nak Kőszeg jövőjére azzal is, hogy 
becsülik a múlt értékeit!” – osztotta 
meg velünk gondolatait a mecénás, 
aki már korábban is számos nemes 
célt, kezdeményezést támogatott.

TáF

Isteni irgalom
Szűz Mária Magyarok Nagy-
asszonya napján, október 
8-án, megáldotta Haran-
gozó Vilmos plébános úr 
a Nepomuki Szent János 
megszépült kápolnáját. 
Nepomuki Szent János a hi-
dak védelmezője, a gyónási 
titok vértanúja. „Közép-Eu-
rópa legismertebb szentjei 
közé tartozik” – mondta 
plébános úr. beszélt a gyó-
nás fontosságáról, arról, 
hogy ha többen járulnának 
a gyóntatószékekhez, keve-
sebb pszichológusra volna 
szükség.
A környéken lakó Dan Elvira rend-
szeresen vitt virágot a szoborhoz, 
gondozta a műemléket. A kápolna 
felújítása is civil kezdeményezésre 
indult. A siker nagyban köszönhe-
tő annak, hogy az önkormányzat 
eredményes pályázattal 5 millió 
300 ezer forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a Nemzeti 
Kulturális Alaptól. Kőszeg egymillió 
forinttal járult hozzá, hogy az or-
szágban ötödik legtöbb műemlék-
kel rendelkező városunkban újabb 
építmény szépülhessen meg.
Avatóbeszédet Huber László mon-
dott. Örömének adott hangot, hogy 
a felújítás által tovább szépült a vá-
ros. Felsorolta a munkát végzőket: 
Dr. Haris Andrea és Ivicsics Péter 
építéstörténeti kutatást folytatott, 

Szabó László kezdeményezője is 
volt a felújításnak. Frank János a 
munka elvégzésékor nyújtott se-
gítséget, Szabó Gábor építész-ter-
vező pedig ingyenesen készítette 
el a felújítás terveit. A kivitelezés 
a Pannon Archikon Kft.-t dicséri, 
a faszobrot Jenei Zoltán, az oszlo-
pokat és kődíszeket Szörényi bella 
Klaudia restaurálta. A kis épület 
környezetét, amely végleges for-
máját majd tavasszal nyeri el, a 
városgondnokság tette rendbe, de 
már ott áll a frissen ültetett hársfa, 
amelyet Gurisatti Péter ajánlott fel.
„A látványt romboló villanyosz-
lopot eltávolították, és a kápolna 
hamarosan díszkivilágítást kap” – 
mondta Huber László.  A kezdemé-
nyezés sikeréről szólva hozzátette: 
„Felelősségünk, hogy a megörö-
költ műemlékvagyonnal, amelyet 
őseink hagytak ránk, megfelelően 
bánjunk.”
Nepomuki Szent János szobra a 
város egyik bejáratánál az isteni 
irgalmat hirdeti a ma élő emberek 
számára is. 
A példa mutatja, hogy milyen siker-
rel járhat egy civilek által szorgal-
mazott program. S máris felvetődik 
a következő lépés ötlete. Jó volna 
a kápolna mellett egy padot is 
elhelyezni. Milyen szép lenne, ha 
a költségeit adakozásból tudnánk 
fedezni! Aki hajlandó áldozni erre 
a célra, szándékával keresse Su-
dár Györgynét (tel.: 563-434 és 
30 503 0734). Az adományozók 
névsorát következő lapszá-
munkban közöljük.

Tóthárpád F.

Jogsegély
Az állampolgári bizottság az Em-
beri Jogokért Alapítvány (www.
emberijogok.hu) közel 20 éve 
biztosít INGYENES jogsegély-
szolgálatot azok számára, akiket 
sérelem ért a pszichiátriai ke-
zelésük során. Ha Ön vagy isme-
rőse ilyen helyzetben van, illetve 
tudomása van ilyen esetről, kér-
jük, jelezze az alábbi elérhetősé-
geken: 1461 budapest, Pf.: 182.

telefon: 06(1)342-6355 06-
70-330-5384. E-mail: panasz@
cchr.hu. Minden információt 
bizalmasan kezel!
Az alapítvány akkor is segít, ha 
gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek 
állapota semmit sem változott 
vagy rosszabbodott emiatt. Ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kér-
hető a hiperaktivitás témájában.
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Programajánló
Október 14.  10.00 és 13.30 óra Gyermekbérlet a várban: 

benedek Elek: többsincs királyfi – Soltis Lajos 
Színház.

Október 18-tól  bemutató és vásár a Virágudvarban. Nyitva: 
10–12.00 és 14–17.00.

Október 19.  ÍrOttKŐ 70/50/35 km teljesítmény túra. Inf.: 
Imre Márk (30/359-1738). 

Október 22.  18.00 NEMZETI ÜNNEP – Helyszín az Ország-
zászlónál, majd csendes koszorúzás az ’56-os em-
lékszobránál.

Október 24–25.  A Natúrpark ízei – gasztronómiai Fesztivál, 
Orsolya-napi vásár.  

Október 24.  A várban: 13.30 óra – répcementi Citerabarátok 
Köre; 14.00 óra –  bE-Jó történelmi táncegyüttes; 
14.30 óra – Concordia – barátság Énekegyesület; 
15.30 óra – General Harmony Singers; 17.00 óra 
– Zsidányi betyárok.

 A Fő téren: 13.30 óra – boglya, Ungaresca 
táncegyüttes, Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes; 16.30 óra – Szabó balázs ban-
dája; 18.00 óra – bE-Jó tűztáncosok.

Október 25.  A várban: 13.30 óra – Gulyás László vándor-
muzsikus gyermekműsora; 14.30 óra – Vadrózsa 
Népdalkör; 15.00 óra – Főzőverseny és Süte-
ményverseny, díjátadás; 15.30 óra – Cirákulum 
Együttes.

 A Fő téren: 13.30 óra – Čakavci tánccsoport 
és a Židanci zenekar; 14.15 óra – Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes; 15.00 óra – Langaléta Gara-
bonciások – Horgus Mester cirkusza; 16.00 óra 
– Vujicsics Együttes; 17.30 óra – Kőszeg Város 
Fúvószenekara.

Október 28. 17.00 Háborús orvosi ellátás Szombathelyen 
(1914–1918)… Kappel Csaba történész előadá-
sa az Európa Házban.

November 4. 17.00 Hadi-egészségügy a hátországban, Kő-
szeg 1914–1919. Söptei Imre levéltáros előadása 
az Európa Házban.

November 6.  Királyi Városnap.
November 6.  17.00 Horváth Péter Fischer Annie ösztöndíjas 

klarinétművész és Gincsai beáta zongoraművész 
koncertje a lovagterem.

November 8.  17.00 Horvát Nap a lovagteremben.
November 15.  Borbál a lovagteremben.
November 20. Női szerepek az első világháború idején. Vas 

vármegyei hölgyek a haza szolgálatában. Kelbert 
Krisztina, történész előadása az Európa Házban.

„Azok a boldog békeidők” – társas élet Kőszegen a dualizmus ko-
rában címmel nyílt kiállítás szeptember 30-án. Megtekinthető 2015. 
március 30-ig a Várkiállítás déli szárnyában.

Könyvtári hírek
Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK programjai
Október 14–19-ig AMNESZTIA-HÉT = A visszahozott lejárt határ-
idejű könyvek, dokumentumok késedelmi díját nem kell kifizetni!
Részletes programok:
14-én, 11.00 órakor: Író-olvasó találkozó Berg Judittal, rumini-
könyveiről 7–10 éveseknek.
15-én, 14.00 órakor: Irány a Könyvmoly-galaxis!  Könyves akadály-
verseny alsósoknak.
16-án, 14. 00 órakor: Irány a Könyvmoly-galaxis! felsősöknek, 18.00 
órakor: Közönségtalálkozó Komondi Péter, újságíróval.
17-én, 16.00 órakor: „Együtt könnyebb!” Játékos családi vetélkedő. 
17.00 –22.00 óráig NYITOTT KÖNYVTÁR ÉJSZAKÁJA! 18.00 órakor: 
beszélgetés Nagy Péterrel Kiúton című könyvéről és úti élményeiről (20 
év felettieknek), majd Pontvadászat minden korosztálynak.
19-én Könyves Vasárnap! rendkívüli nyitva tartás: 14.00 –18.00 óráig. 
Beiratkozás 50%-os kedvezménnyel! 
16.00 óráig Játszóház és papírszínház a gyermekrészlegben. 16.00 
órakor: Betekintés egy különleges albumba. Gróf Almásy László utazó, 
Afrika-kutató családi fotóalbumát Bajzik Zsolt mutatja be a közönség-
nek. 17.30-kor a Pontvadászat eredményhirdetése.
Rendezvények: 
Október 29. 17.00: Felnőtt olvasókör.  témák: 1. Stephen King: Carrie; 
2.  Philip K. Dick: álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal?
November 3. 17.00 óra: Agykontroll-klub.
November 5. 10.00: Baba-mama játszóház.
November 6. Diakuckó.
November 7. 16.30 Tini olvasókör. téma Leiner Laura: Akkor szakít-
sunk. 



 XXV I I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2014 . OKtóbEr  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

29

SP
O

rt
 P

LU
SZ

Antwerpen – Kőszeg
Szeptember 22-én hajnalban érke-
zett haza Antwerpenből a Kőszeg-
Wink PSC egyesített kosárlab-
dacsapata (a képen). A Dr. Nagy 
László EGYMI tanárai és növen-
dékei fogadták a Speciális Olimpia 
Nyári Európai Játékokon versenyző 
sportolókat. (A sikereknek köszön-
hető, hogy 1997 óta szinte min-
den évben sor kerülhetett hasonló 
ünnepségre.) bár a csapat nincs 
megelégedve, mert az 58 ország 
együtteseit felsorakoztató rendez-
vényen a dobogós helyezést tűztek 
ki célul, sikerről számolhatunk be. 
A Magyarországot képviselő kősze-
gi együttes a 2. divízióban Európa 
4. legjobbjaként zárta a belgiumi 
játékokat. Nem véletlen, hogy Nagy 
Gábor igazgató példaként állította 
a fiatalokat a többiek elé, hiszen 
arra vállalkoztak, hogy becsülettel 
küzdve képviselik hazánkat és Kő-
szeget. Huber László polgármester 
úr pedig kívánságát hangsúlyozta: 
„Mindig legyenek olyanok, mint a 
nagy elődök, és a jelen sportolói, 
akikre fel lehet nézni!” Az ünnep-

séget az Speciális 
Olimpia himnusza, 
a „Kézen fogva 
élsz” című dal tette 
még meghatóbbá. 
A meghívott vendé-
gek vetített képes 
előadást hallgathat-
tak a csapat edzője, 
barabás Krisztián 
élménybeszámoló-
jával. Megtudtuk, 
hogy a kőszegi csa-
pat volt az egyedüli, 
amelyben – néha él-
vonalbeli kosarasok 
ellen – három lány 
is pályára lépett. A 
feladatuk – mint 
az orosz együttes ellen is – oly-
kor az volt, hogy 1,90 cm magas 
játékosok támadásait kezeljék. A 
kosarasok számos emlékkel tértek 
haza. A mérkőzésekről egyikük, 
Szakos András így nyilatkozott: 
„Megtettünk mindent, az első nap 
hat mérkőzést játszottunk, és néha 
felszántottuk a pályát”. A legma-

radandóbb élmény talán a nyitó- 
és záróünnepség volt számukra, 
amely helyszíne egy 14 ezer főt 
befogadó Expo csarnok volt. Pin-
tér István, az egyesület elnöke is 
köszöntötte az ünnepelteket. Meg-
tudtuk, hogy a 17 éves egyesület 
tovább bővül. A padlóhoki, a kosár-
labda és a hófutás mellett úszással 

és kerékpározással egészülnek ki a 
szakosztályok. Legközelebb 2014. 
október végén barcelona várja a 
padlóhokisokat: a Katalán Nemzeti 
Játékokon vesznek rész, majd 2015 
júliusában Los Angeles várja a ko-
sarasokat, ahol újabb dicsőséget 
szerezhetnek Kőszegnek.

Tóthárpád F.
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Labdarúgás: Jó sorozat
Ijesztően indult a szezon a Kőszegi SE számára. Négy forduló alatt mind-
össze egy pontra futotta. Két súlyos vereség is szomorította a szurkolókat, 
és a korai edzőcsere sem ígért sok jót. A csapat felkészítését az Őry Gá-
bor - táncsics András játékos-edző duó vette kézbe. Az ötödik fordulótól 
hármas győzelmi sorozat következett. Az élmezőnyben tanyázó Vép ellen 
sikerült korán megszerezni a vezetést és a félidő hajrájában szerzett gól 
is jókor jött. A vendégekben nem volt elég erő a felzárkózáshoz. bükön, a 
bajnokságban gyengén muzsikáló házigazda egy félidőig tartotta magát. A 
második félidőben Molnár Csaba klasszikus mesterhármast ért el egymás 
után lőtt három góljával. Uraiújfalu ellen egy öngóllal sikerült előnybe 
kerülni, sőt a megzavarodott ellenféllel szemben az előny megduplázá-
sa is összejött. A második játékrészben a csapat biztosan őrizte előnyét. 
Kemesemagasiban az utolsó percekben sikerült a pontmentés.

Eredmények: Kőszegi SE-Vép VSE 2:0 (2:0) gólok: Sárdy, Molnár 
Csaba, büki tK-Kőszegi SE 0:6 (0:1) gólok: Molnár Csaba (3), Ko-
vács, Sándor, Molnár Zoltán, Kőszegi SE-Uraiújfalu SE 2:0 (2:0) gólok: 
Lónai (öngól), Kovács. Kemenesmagasi SE-Kőszegi SE 1:1 (0:0) gól: 
Kovács.

Perenyében kétszer is sikerült visszajönnie a meccsbe a Kőszegfalvának, 
de végül a hazaiak biztossá tették győzelmüket. A bozsok ellen, hazai 
pályán, ennyi remény sem volt. A becsületgólt is csak négy kapott gól után 
sikerült bevinni. Gencsapátiban aztán végre újra győzelmet ünnepelhettek 
a kőszegfalviak. Vát ellen kétgólos hátrányból sikerült felállni. Igaz a pont-
szerzéshez jól jött, hogy a második félidő elején a vátiak emberhátrányba 
kerültek.

Eredmények: Perenye SE-Kőszegfalvi SE 5:2 (3:1), gólok: Pukler, 
Döbrösi. Kőszegfalvi SE-bozsoki SE 1:6 (0:) gól: Horváth. Kőszegfalvi 
SE-Gencsapáti KSE 1:2 (0:1) gólok: Döbrösi, Horváth. Kőszegfalvi SE-
Váti SE 3:3 (0:2) gólok Nagy (2), Döbrösi.

Teke: Vereség előnyből
Várható volt, hogy a magasabb osztályban nehezebb lesz eredményt elér-
nie a kőszegi tekézőknek. Egy jó rajt biztosan nagy lökést adott volna. Kár, 
hogy az első nyolc fordulóból hatszor idegenben kell játszaniuk, így nem 
élvezhetik azt a támogatást, amit a lelkes szurkolók adnak. Nincs baj azok-
kal a mérkőzésekkel, ahol erősebb ellenfél valóra váltja az esélyeit. Akkor 
van baj, ha egy már-már megnyert mérkőzés csúszik ki a kézből. Ajkán és 
balogunyomban jobb volt az ellenfél, de a 80 fás előnyről az utolsó párban 
2 fával elveszített pécsi mérkőzés még sokáig kísérteni fog. remélhetőleg 
a csapat feldolgozza ezt a kudarcot, mert a hitre és a korábban sokszor 
segítő lelkesedésre, csapatszellemre szükség lesz. Egy hét szünet után a 
Horváth tK ellen, hazai pályán lehet javítani.

Eredmény: Nb I-Nyugat Ajka Kristály SE SE-Kőszegi SE 7:1 (15:9, 
3224:3184), Szegedi 512, Biczó 567, bagi 549, Sárközi 499, 
Horváth 535, Kozmor 522); balogunyom tK-Kőszegi SE 6:2 (15:9, 
3233:3138), Szegedi 534, Horváth 509, Gugcsó 532, Biczó 543, 
bagi/Gutmann 451, Polgár 569; Pécs tSE-Kőszegi SE 5:3 (10:14, 
3133:3131) Bagi 576, Biczó 539, Szegedi 531, Polgár 516, 
Kozmor 488, Gugcsó 481. (Vastagítva a pontszerzők) Ifi: Ajka Kristály 
SE SE-Kőszegi SE 4:0 (8:0, 1064:957). balogunyom tK-Kőszegi SE 
0:4 (1:7, 901:1060). Pécs tSE-Kőszegi SE 4:0 (7:1, 1005:899). Me-
gyei Kőszegi SE II.-Horváth-Gravitáció tK II. 2:6 (6:6, 2335:2404); 
Kőszegi SE II.-Jáki SE 2:6 (4:8, 2455:2501); Kőszegi SE II.-Néró tC 
Szabadidőközpont SK II. 6:2 (8:4, 2406:2285).

A bajnoki szünetben rendezték Vas megye utánpótlás (Szombathely, ok-
tóber 5.) és szenior (Sárvár, október 4.) bajnokságát. A serdülőknél bagi 
Milán 506 fával ezüstérmes lett, az ifiknél Szegedi Szilveszter 532 fával 
az ötödik helyen zárt. Az igazolt szenioroknál az 50–60 év közöttieknél 
Szegedi Jenő 4. (425 fa), a 60 felettiek között Sárközi Lajos (433) első, 
Kozmor László (423) második lett. Az 50–60közötti amatőröknél Mógor 
László 380-nal nyolcadikként zárt.

Boksz: Hámori főiskolás VB ötödik
A kőszegi Fitt-boksz ÖE élversenyzője, Hámori ádám, (81 kg) a Nyugat-
magyarországi Egyetem hallgatójaként vett részt Jakutszban (Oroszország) 
a Főiskolás Világbajnokságon. Erőnyerőként jutott a legjobb nyolc közé, 
ahol a francia válogatott Abdurashidov Souliman hajszálnyi különbséggel 
jobbnak bizonyult. Az erősebb fizikumú francia az első menetben érvénye-
sítette alkati előnyét. A dulakodós második menet kiegyenlített küzdelme 
után Hámori jól finiselt. több tiszta, nagy ütést bevitt, de nem tudta meg-
fordítani az eredményt, így ötödik helyen végzett.

bronzérmet szerzett Egerben a 
Serdülő Magyar bajnokságon 
radics béla, az SOS Gyermekfalu 
lakója, a Fitt-box ÖSE 13 éves 
reménysége. Az elődöntőért más-
fél fejjel magasabb hajdúsámsoni 
ellenfelét egyhangú pontozással 
verte. A döntőért mezőkövesdi 
ellenfél következett. A harmadik 
menetben minden erejét bele-
adva a győzelemért rohamozott, 
de egy vitatható intéssel ellenfele 
győzött, s jutott a fináléba. radics 
edzője így is elégedett volt, s szép 
jövőt jósolt tanítványának, ha to-
vábbra is ilyen alázattal készül.

Hatodik Citycross
Az elmúlt években a kerékpárosok és a nézők körében is népszerűvé vált a 
Kőszegi Citycross kerékpáros mountain bike verseny, melyben természetes 
és mesterséges akadályokkal tarkított pályán kell Kőszeg belvárosában, 
a 11 órás harangszóra rajtolva, egy óra alatt minél több kört megtenni. 
Lépcső, ugrató, „gerendahíd” nem jelenthet problémát a résztvevőknek. 
A hatodízben megrendezett versenyen remek időben, öt kategóriában 74 
férfi és 4 hölgyversenyző eredményét rangsorolták. A férfiaknál a felnőttek 
mellett a fiatalokat és az idősebbeket is önállóan értékelték, s a nehezebb 
freerider kerékpárokkal indulók is külön versenyt vívhattak. A Dunántúl 
minden részéből érkező mezőnyben a freeriderek kivételével valamennyi 
versenyszámban soproni győzelem született. A freeridereknél Varga Máté 
Kőszegnek szerzett trófeát. Vámosi Gergő lett az abszolút első, s ezzel a 
felnőtt kategória győztese is. 17 kört teljesített 1:06:07 idő alatt. A szenio-
roknál, Horváth balázst, aki az előző években sokszor állt dobogón, ezúttal 
nem kísérte szerencse. Két defekttel is meg kellett küzdenie. Így korosz-
tályában 5. lett. Az abszolút sorrend tizenötödikjeként így is a legjobb kő-
szegi eredmény az övé. Érdekesség a freeriderek mezőnyében az ökölvívó 
klasszis, Hámori ádám is tekert és a kiváló negyedik helyezést érte el.

A VI. Agro-Alfa Citycross Kőszeg verseny győztesei: abszolút és 
felnőtt férfi Vámosi Gergő (KtM Sopron) 17 kör 1:06:07, férfi ifjúsági 
Schmiedel Mátyás (Sopron) 16 kör 1:19:27, férfi szenior Prászer Péter 
(KtM Sopron) 16 kör 1:07:23, női 14 kör 1:06:51.
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Diáksport
Megyei atlétika CSB
Az általános iskolásoknál egész csekély, a középiskolásoknál némileg élén-
kebb érdeklődés övezte a diákolimpia megyei atlétika csapatbajnokságot. 
A balog iskola győzött leány magasugrásban (129 cm-es átlag). Második 
lett fiú távolban (439 cm) és leány súlylökésben (7,13 m). A lány távol-
ugrók (391 cm) bronzérmet vehettek át. A középiskolások között a Jurisich 
két versenyszámban, a fiú (35,53 m) és a leány (20,56 m) gerelyhajítás-
ban állhatott a dobogó tetejére. A fiúkat eredményük alapján meghívták az 
országos döntőre. Fiú távolugrásban (556 cm) és a svédváltóban (2:13,2) 
másodikak lettek. A távolugrók, bartalos Dávid távozásával meggyengül-
tek, de így is csak néhány centi hiányzott a győzelemhez és az országos 
döntőre meghíváshoz is. A fiú súlylökők (9,45 m) harmadikként zártak. Az 
Ob-re jutott gerelyesek eredményei: Varga Dániel 39,66; Kiss Erik 36,72; 
Harmati Alex 33,96; Palotai áron 31,78; Kovács Márton 29,99.

Atlétika: Válogatott kőszegiek
Öt ország válogatottja 
vett részt Mariborban 
(Szlovénia) a hagyomá-
nyos U16-os viadalon. A 
házigazdákon kívül Cseh-
ország, Horvátország és 
Szlovákia volt Magyaror-
szág ellenfele. A Lengyák 
György vezette magyar 
válogatott a fiúknál és a 
lányoknál is a pontver-
seny élén végzett. 1991 
óta először fordult elő, 

hogy két kőszegi atléta is válogatott meghívót kapott. Sárközi Dominik 
és Jagodics Dennis ugyan szombathelyi egyesület tagjaként lettek váloga-
tottak, de mindkettőjük tehetségére a kőszegi körzet versenyein figyeltek 
fel. Sárközi a válogató 2. helyezettjeként indult 300 m-en. 36,80 mp-es 
egyéni csúccsal, kvalifikációs legyőzőjét megelőzve bronzérmet szerzett. 
Jagodiccsal együtt a 4x300 méteres váltó (2:37,6) dobogójának harmadik 
fokára is felállhattak.
A Szombathelyi Sportiskolában versenyző kőszegi atlétáknak egyébként 
is eredményes hónapjuk volt. A Váltó OB-n Jagodics Dennis, Sárközi 
Dominik és Csizmazia Kornél a klub 4x300-as váltójának tagjaként baj-
noki bronzot szerzett. Mindhárman tagjai voltak az Országos Serdülő 
Csapatbajnokság 4. 4x100 m-es váltójának is. Ezen a versenyen Sárközi 
Dominik 100 m-en (11,92) és 300-on (37,00) is 2. lett. 300-on Jagodics 
(37,54) is elért egy 5. helyezést.

Duatlon Diákolimpia
Három balogos diák indult Körmenden, a Duatlon Diákolimpia megyei 
döntőjén. Pillisz 
Írisz az első, 
Pillisz ákos a 
harmadik kor-
c s o p o r t b a n 
győzött. Sárközi 
tirza a második 
korcsoportban 
másodikként ért 
célba. Mindhár-
man jogot sze-
reztek az orszá-
gos döntőn való 
indulásra.

Kőszegi duatlon

Egyre több felől jöttek a versenyzők a 4. Kőszeg Duatlon versenyre (szep-
tember 13.), mely a tri Kids sorozat záró futama is volt egyben. bécsből és 
budapest környékéről is érkeztek nevezők. A versenyzőszám idén is tovább 
nőtt annak ellenére, hogy betegség és a bizonytalan időjárás miatt az 
előnevezők közül is többen távol maradtak. A meteorológusok tehát nem 
sok jóval kecsegtettek, de szerencsére az utánpótlás futamokat sikerült 
száraz pályán megrendezni. Az idősebbek már kaptak az égi áldásból. Az 
eredményhirdetésnek az Írottkő Szálló adott helyt. A versenyt szervező 
kőszegi triatlon Klubból Neudl Gábor, Schwahofer balázs és Virág Kinga a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott. Fekete Kata, Nyul Patrik és Gódor 
béla második, Koczor tímea, Nyul Marcell és Pillisz réka pedig harmadik 
helyezéséért vehetett át kupát.
A kőszegi triatlonisták a hazai forduló előtt egy héttel is versenyeztek. Egy 
részük a História futáson szerepelt, mások Podersdorfban a tri Kids sorozat 
utolsó előtti futamán rajtoltak. Nyul Marcell rengeteg második hely után 
győzni tudott. Schwachofer balázs második helyezésével megerősítette 
pozícióját az összetett pontversenyben.

Birkózó sikerek
Öt kőszegi versenyző lépett szőnyegre szeptember 20-án Veszprémben. 
Korcsoportjában győzött Pontyos boglárka és Pontyos Gábor, ezüstérmes 
lett Jakab Örs, Vadász Gergő és Kovács Lóránt. A Klauz László Emlékgálán 
10 egyesület 176 versenyzője vett részt. Pontyos boglárka és Fábián bog-
lárka állhatott a dobogó tetejére. Jakab Örs, Vadász Gergő, Pontyos Gábor 
második, Kovács Lóránt, Horváth Márk és Kovács Gergő harmadik lett kor 
és súlycsoportjában.

Tenisz: KSE házibajnokság

Első alkalommal rendeztek amatőr házibajnokságot a szakosztály tagja-
inak a teniszezők. A sok induló és a szépszámú közönség remekül érezte 
magát. A vándorserlegért vívott küzdelmeken túl a csapatépítő tréningnek 
is kiváló volt a rendezvény: pezsgős koccintás, és a hölgyek által készített 
étkek fokozták a jó hangulatot.

Eredmények: Nők 1. Kolonics Kata, 2. Patyi Alexandra, 3. Soproni 
Hajnalka és Dr Molnár Zsuzsa, 5. Markovits Szabina, 6. Dr Doroszlay 
Mónika. Profik 1. Kaiser benedek, 2. Lepold Gábor, 3. Nagy Péter, 4. 
Pausz ádám, 5. béres Attila. Amatőrök 1. tóth Szilárd, 2. Frőlich László, 
3. Klaus Motycka,  4. riegler Péter, 5. Stefan Motycka.

Kőszegi duatlon
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www.sopronbank.huf

Váltson Ön is a kiemelkedô kamatokért!

Devizaváltó 
betét

FORINT ALAPÚ BETÉTNÉL
1 hónapos futamidôre évi 5,00%, EBKM 5,00% 
2 hónapos futamidôre évi 3,00%, EBKM 3,00%

A nem akciós betéti kamat jelenleg
1 hónapos futamidôre 0,10%, EBKM 0,10%
2 hónapos futamidôre 0,40%, EBKM 0,40%

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés 
további szerzôdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabály-
zata és a Sopron Bank Általános Üz-
letszabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenntartja. 
Az akció visszavonásig érvényes. 
A részletekrôl teljeskörûen honla-
punkon (www.sopronbank.hu) és 
bankfiókjainkban tájékozódhat.

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


