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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.

tesséK VáLAsztANI!
„Kőszeg vár – Kőszeg nyitva!” – ismert 
és a valóságra utaló szavak. Májustól 
sokasodnak a programok, amelyek a 
városlakók és a hozzánk érkezők kelle-
mes időtöltését szolgálják. Fergeteges 
volt a Dance jam tánccsoport (24. o.) 
25. évi jubileumi műsora, és látványos 
a BE-jÓ Táncegyüttes évtizedes tevé-
kenységét (17. o.) bemutató produkci-
ók sora. 
június 14-én a jurisics téren, az éjsza-
kai sötétségben, a tűztáncosok zárták a 
„Színre visszük a nyarat” (26. o.) első 
hétvégéjét. Az öt éve alakult csapat 
lányai kezében pörögtek a fénycsó-
vák, látványos produkciójukat a nézők 
tapssal jutalmazták. A civil szervezetek 
képviselőit a várszínház szervező csa-
pata vendégül látja a Köszönet estéjén, 
a bemutató – Tóth Ede: A falu rossza 
című – előadáson. A színházi darab 
a nagyközönség számára is élményt 
nyújt, ugyanúgy, mint a „Színre visszük 
a nyarat” bőséges kínálattal rendelke-
ző programsorozata. júliusban kiváló 
művészek részvételével komolyzenei 
fesztivál várja az érdeklődőket, amely 
megvalósítását juhász Ferenc a vá-
rosért elkötelezett, Kőszegre mindig 
és mindig hazatérő lokálpatrióta biz-
tosítja. Ő az, aki rendületlenül hisz 
a városban, miközben a maradandó 
értékek létrehozásában láthatatlanul 
közreműködik. 
Mostanra már állandó programsorozat-
tá változott az Ostromnapok rendezvé-
nye. Az előkészítésén dolgozik a civilek 
önkéntes csapata, akik augusztus első 
hétvégéjén nemcsak megvédik a várat, 
hanem a kapcsolataik révén Kőszeg 
nevét is továbbviszik. Civilek a hastán-
cosok is, akik augusztus 16-án lépnek 
a nagyközönség elé egész napos – már 
hagyománnyá vált – fesztivállal.
Tessék választani a kínálatból, és egy 
hajszálnyit tegyen hozzá mindenki!     

Írta és fényképezte:
Kámán zoltán

A BE-JÓ TŰZTÁNCOSA A FŐ TÉREN
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Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: augusztus 5. júliusban nem tart!
dr. zALáN GábOr jegyző: augusztus 12. júliusban nem tart!

bástHy béLA alpolgármester: június 17., július 15.
dr. NAGy edINA aljegyző: június 22.

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

tótH GábOr az Összefogás Kőszegért Egyesület
önkormányzati képviselője június 29-én

(hétfőn) 17 – 18 óra között fogadóórát tart. 

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme. www.sopronbank.huf

Mi kiemelkedő kondíciókkal és 
gyors ügyintézéssel várjuk.
Jelzálogalapú hitelek esetén 
hitelbírálat akár 9 munkanapon belül!

Igazoljon át 
hozzánk!

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem mi-
nősül ajánlattételnek. A részletes szerződé-
si feltételeket és kondíciókat a hitelszerző-
dés, a Bank mindenkor hatályos vonatkozó 
Hirdetménye(i), az Általános Üzletszabály-
zat és általános szerződési feltételek, vala-
mint a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabály-
zat tartalmazza. A bank a változtatás jogát 
fenntartja, a bankot jelen tájékoztató nem 
kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyúj-
tásra. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban 
tájékozódhat.

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

Május 28-án elfogadták a kép-
viselők a gyermekétkeztetés díjté-
teleit a bölcsőde, az óvoda és az 
iskolákra vonatkozóan. Döntöttek 
a közétkeztetés ellátásáról szóló 
pályázat kiírásának eredményéről. 
Kőszeg Város Önkormányzata és 
Kőszeg Város és Térsége Társulása 
tíz településén közétkeztetési fel-
adat ellátására kiírt közbeszerzési 
eljárás nyerteseként az ELAMEn 
Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-t 
nevezték meg, és a feladat ellátá-
sával három évre bízták meg. 
Jóváhagyták a képviselők a Kő-
szegi Városi Múzeum, a Chernel 
Kálmán Városi Könyvtár, valamint 
a jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház munkatársaira vonat-
kozó 2020. december 31-ig meg-
valósítandó képzési tervét. Ebben 
rögzítették minden munkatársra 
vonatkozóan a szakmai képzés tár-
gyát és óraszámát.
A Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. 
szám alatti lakás, 74 m2 nagy-
ságú, összkomfortos, két szoba, 
egy konyha, egy előszoba és egy 
fürdőszoba+WC helyiségből áll. 
jelenleg a szolgálati lakást a Kő-
szeg, Bezerédy u. 3. szám alatti 
ingatlanból kiköltöztetett szemé-
lyek veszik igénybe. A Bezerédy u. 
3. szám alatti tetőtéri lakások fel-
újítása hamarosan befejeződik, az 
ingatlanokba vissza lehet költözni, 
így a szolgálati lakás megüresedik. 

A képviselők elfogadták az előter-
jesztést, a fenti lakás üresedése 
után ismét bérlakásként lesz hasz-
nosítva.
Július 1. időponttal a Kőszegi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal létszáma 
két fővel emelkedik határozatlan 
idejű új munkatársak felvételével. 
Ennek pénzügyi fedezetét az éves 
költségvetés tartalmazza. Dr. Zalán 
Gábor jegyző a képviselőknek a 
következőképpen fogalmazta meg 
a két fő felvételének indokoltsá-
gát: „Az elmúlt és az idei évben 
világosság vált számomra, hogy a 
hivatalra újonnan jelentkező fel-
adatok elvégzését létszámemelés 
nélkül nem lehet felelősségteljesen 
megoldani”. Ezen kívül (tartós) be-
tegségek is nehezítik a feladatok 
ellátását.
A nemzetgazdasági miniszter 
pályázatot hirdet „Gyermekétkez-
tetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására”, amelynek célja az 
önkormányzati fenntartású, óvodai 
gyermekétkeztetést szolgáló kony-
hák létrehozása, bővítése vagy fej-
lesztése. Kőszeg Város Önkormány-
zata esetében – adóerő-képessége 
alapján – az önrész mértéke 5%. 
A maximálisan igényelhető vissza 
nem térítendő támogatás 30 M 
Ft. Május 28-án a képviselők arról 
döntöttek, hogy benyújtják a pályá-
zatot az újvárosi Óvoda épületében 
működő főzőkonyha felújítására. 
Az önkormányzat az 1,5 millió Ft 
önerőt az általános tartalékalap 
terhére biztosítja.    

A helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztar-
tásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdet „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására. A képviselők a 
kiíráshoz kapcsolódóan három pá-
lyázat – június 9. határidővel törté-
nő – beadása mellett döntöttek: • 
Központi Művészeti Óvoda és Böl-
csőde Többcélú KIKI részleges (hát-
só épületrész) felújítására; • Temető 
utcának – a Szent Imre herceg utca 
és a Fenyő utca közötti szakaszá-
nak – felújítására; • jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium kézilabda 
pálya burkolatának a felújítására, 
valamint a kosárlabda pálya teljes 
felújítására.
A képviselők ismét tárgyalták a 
Rákóczi u. 13. szám alatt található 
255 m2 nagyságú ingatlan (Ciao 

Amico) hasznosítását. A bérleti 
szerződés felmondása (2012. ok-
tóber) óta az épület üresen áll, így 
az állapota folyamatosan romlik. 
négy részre osztható, a játékte-
rem, a pince, a kiszolgáló helyi-
ségek, amely kisebb ráfordítással 
használhatóak, a tetőtér 60%-os 
készültségű. Az érvényes vagyon-
koncepció szerint egyedi döntés 
alapján értékesíthető az ingatlan. 
A képviselők liciteljárással kíván-
ják az épületet eladni.
Tábornokház, Hősök tornya 
épületének tűzvédelmi felülvizs-
gálata során megállapították, 
hogy nem felel meg az előírások-
nak. A villámvédelmi szempontok 
alapján a felülvizsgálat előírta 
egy külön levezetőszál kiépítését 
a Hősök tornya tetejéről a torony 
lábazatáig. 
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GARANTÁLTAN JÓ ÁRON

SZERVIZ

Az ajánlat csak a kétkerék-meghajtású 
személyautókra vonatkozik

23.900
BRUTTÓ

Ft

MŰSZAKI VIZSGA
ELŐZETES ÁTVIZSGÁLÁSSAL

FORD MOTORCRAFT 5+ SZERVIZ PROGRAM

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

Az alapítványokról
Május 28-án a képviselők az ön-
kormányzat által létrehozott alapít-
ványok tevékenységéről tárgyaltak.  
Huber László polgármester szavai 
szerint az alapítványok létrehozá-
sának az volt a célja, hogy a város 
kulturális, civil szféráját erősítsék, 
mert így a tevékenységük támoga-
tásának gyorsítására, egyszerűsíté-
sére van lehetőség. A képviselők elé 
került előterjesztés adatai szerint 
néhány alapítvány egymillió forint 
törzstőkével jött létre. jelenleg há-
rom alapítvány mutat életképes-
séget, küzd a mindennapok gond-
jaival, alig tudják kigazdálkodni a 
banki számlavezetés költségeit. 
Koltay árpád a Kőszeg Sportjáért 
Közalapítvány elnöke kérte, hogy 
az önkormányzat finanszírozza az 
évi 15 ezer Ft számlavezetési költ-
séget, az évenkénti százezer forint 
pedig több alapproblémát oldana 
meg, hiszen 2007 óta a várostól 
nem kaptak támogatást. 
Amíg rendelkeztek az alapító tő-
kével (egymillió Ft), illetve voltak 
pótlólagos támogatások, addig az 

egyes sportrendezvények megvaló-
sítását tudták segíteni (pl. História-
futást, nAP atlétika versenyt, Városi 
Diáksport eseményeket).
A Segítő Kéz Közalapítvány elnöke 
Sárközi Antalné írásban is azt kérte, 
hogy a szociális célú alapítványokat 
vonják össze. A törzstőke kamata-
iból 2014-ben még tudtak támo-
gatást biztosítani a rászorulóknak.  
„Segítő kezet” az alapítvány is ka-
pott az Egyenleg Kft.-től az ingye-
nesen végzett könyveléssel. A kép-
viselő-testület lehetőséget adott a 
Liszt Ferenc utcai helyiség ingyenes 
használatára, de az ügyintézés so-
rán nyilvánvalóvá vált, hogy az ala-
pítvány az üzletszerű működés sem 
jogi, sem anyagi feltételeit nem 
tudja biztosítani.
A Kőszeg Kultúrájáért Alapítvány 
elnöke, dr. Bokányi Péter arról 
tájékoztatta a képviselőket, hogy 
– egyebek mellett – a kuratóriumi 
tagok lemondása miatt az alapít-
vány munkája 2013-ban ellehe-
tetlenült, és törvényi kötelezettség 
okán erről tájékoztatta a Vas Me-

gyei Főügyészséget. Az alapítvány 
vezetője 2004-ben vette át az elnö-
ki megbízatását. Az új kuratóriumi 
tagokkal létrehozták és odaítélték 
a Kőszeg Vendéglátásáért-díjat, 
támogató tevékenységükkel se-
gítették a Szent Imre-üvegablak 
(jurisich Miklós Gimnázium) felújí-
tását, Batthyány Lajos-emléktáblát 
helyeztek el. Az elnök – írásban 
kifejtett – véleménye szerint az 
alapítvány jelen formában történő 
fenntartása kérdéses.
Básthy Béla alpolgármester ál-
láspontja szerint a három terüle-

Padfestés
június 12-én a déli órákban Bogyai 
Csaba a polgármesteri hivatal 
közhasznú dolgozója a 
tizedik padot festette a 
jurisics téren. A festéssel 
eljut a Diáksétányra is. 
Elmondása szerint figyel 
arra, hogy mindig legyen 
„száraz padja” a turisták-
nak. Anna asszony szerint 
a padok festését a Kőszegi 
Városvédő Egyesület kez-

ten működő alapítvány fontos a 
civil szervezetek számára, hiszen 
tevékenységükkel szolgálhatják 
az egyesületek munkáját. Terplán 
Zoltán fontosnak tartotta, hogy az 
alapítványok évente tájékoztassák 
a helyzetükről a testületet. A kép-
viselők arról döntöttek, hogy az 
alapítványok szeptemberig tegyék 
meg a jövőbeni működésükre vo-
natkozó javaslataikat. A testületben 
megvan a szándék, hogy a 2016-
os költségvetésben támogatják az 
alapítványokat. 

Kz

deményezte. A városgondnokság 
megvásárolta a festéket, a hivatal 
munkatársa pedig lefesti. Mindez a 
közös munka egyik példája. 
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Bizonyára nagyon sokan tudják azt, 
hogy Kőszegen több nagy múltú, 
patinás civil szervezet működik, 
melyekre nagyon büszkék vagyunk. 
Csak gondoljunk az önkéntes tűzol-
tóinkra, akik már sok-sok dicsőséget 

szereztek a városnak. Vagy említhet-
jük a város zenei életét meghatározó, 
és szintén sok elismerést szerző Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekarát, 
mely jövőre lesz 150 éves!
De hasonló elégedettséggel beszél-
hetünk a Concordia-Barátság Ének-
egyesületről is, akik már 156 éve 
öregbítik Kőszeg hírnevét.
Szintén jelentős hatása van Kőszeg 
kulturális és szellemi életére a Kő-
szegi Polgári Kaszinó is!
A sport terén is nagyok a hagyomá-
nyok, hisz a KSE is már 103 éves! A 
„fiatalabb” egyesületek háza táján is 
nagy az élet, egyre magasabb szin-
ten űzik tevékenységüket, ezzel sok-
sok elismerést szereznek ők is, pl.: 
a Hajnalcsillag néptáncegyüttes, a 
Kőszegi Vonósok, a Dance jam és 
a Be-jó Tánccsoportok, a Kőszegi 
Művészeti Egyesület, a Csók Ist-
ván Művészkör. Ki kell még emelni 
az Írottkő natúrparkért Egyesüle-
tet, mely 18 éve alakult, és azóta 
is rendületlen lelkesedéssel végzi 
munkáját a környezetvédelem, a 
hagyományápolás és a város turiz-
musa terén. Még hosszasan folytat-
hatnám a sort! Ezennel is szeretnék 
rámutatni arra, hogy Kőszegen na-
gyon pezseg a „civil élet”, mely által 
nagyon gazdag és színes a város 
kulturális, sport és társadalmi élete. 
Ez egy komoly értékünk, melyet kö-
telességünk megőriznünk, és lehe-
tőségeinkhez mérten támogatni. Kí-
vánok mindnyájuknak élményekben 
gazdag, kellemes, pihentető nyarat!

Huber László, polgármester
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A város üzemeltetéséről
Kőszegi Városüzemeltető nonprofit 
Kft. 22 éve alakult akkor működő 
három – különböző feladatokat 
ellátó – szervezetből 146 alkal-
mazotti létszámmal. A feladatkörök 
megmaradtak, de a munkatár-
sak létszáma 49 főre csökkent. A 
dolgozók – Kovács István város-
gondnok szavai szerint – a több 
évtizedes munkájuk alapján is ma-
gukénak érzik a céget. A közfoglal-
koztatottak figyelembe vételével az 
átlagos alkalmazotti létszám 67 fő. 
Ők azok, akik eltakarítják a havat, 
lenyírják a füvet, elviszik a házak 
elé kirakott hulladékot, azt a hulla-
dékot is, amelyet a szelektív gyűj-
tők mellé néhányan odadobnak, 
a rendezvények után vagy közben 
takarítják a közterületet. Ők azok, 
akiket elér a kritika. 
Május 28-án a képviselő-testületi 
ülésen Kovács István városgond-
nok elmondta, hogy elfogadják a 
kritikát, tudják: sokkal többet is 
lehetne dolgozni a város közterüle-
tein, de ismerik a fizikailag meglé-
vő korlátokat. Eredmény az, hogy a 
kft. megőrizte működőképességét, 
folytatódnak a szolgáltatások, a 
folyékony hulladék elszállításában 
is jelentős az előrelépés. Kőszeg 
működőképességének biztosítéka 
a városgondnokság működése. A 
kft. elmúlt évi fizetőképességének 
megőrzése érdekében szükség volt 
25 millió Ft folyószámlahitel felvé-
telére, amelyek visszafizetéséhez az 
önkormányzat vissza nem téríten-
dő (22,286 millió Ft) támogatást 
nyújtott.
Május 28-án a testületi ülésen 
Huber László polgármester meg-
köszönte a kft. munkatársainak – 
a sokszor erejükön felül – végzett 
munkáját. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat a pénzügyi helyzetétől 
függően tud támogatást adni. Az 
önkormányzat működésére fordí-
tott 1,5 milliárd Ft költségvetésből 
120 millió Ft-ot ad át a kft.-nek 
városüzemeltetésre. A városveze-
tőnek tudomása van arról, hogy a 
rendelkezésre álló seprőgép nem 
alkalmas munkavégzésre. Tóth Gá-
bor kérdésére Kovács István város-
gondnok elmondta: pótlólagosan 
évi 30 – 40 millió Ft többlettámo-
gatásra lenne szükség a gépek, a 

járművek folyamatos pótlására, 
üzembiztonságuk megőrzése érde-
kében. nem engedhető meg, hogy 
a kukásautó működésképtelen le-
gyen.  
A kft. elmúlt évi nettó árbevéte-
le 341,5 millió Ft volt. Ezen belül 
ingatlankezelésből 70,2 millió Ft, 
hulladékgazdálkodásból 109,3 mil-
lió Ft, szennyvízszippantásból 855 
ezer Ft volt a bevétel. Ez utóbbi két 
tevékenységből származó árbevétel 
nem fedezi a kiadásokat. A lakos-
ság a rezsicsökkentés okán 7,5 
millió Ft-ot takarított meg, amely 
bevétel hiányzik a kft. kasszájából.  
Szükség van, nagy szükség van a 
– sok kritikai észrevételek közép-
pontjában lévő – parkolási díjakból 
származó 22,7 millió Ft árbevételre 
a közösségi feladatok ellátása ér-
dekében. A fizető parkoló és a piac 
működtetéséhez az önkormányzat 
támogatást nem ad. ugyancsak 
saját bevételéből gazdálkodik a 
társaság ingatlankezelő részlege, 
amelynek a bevételeiből az ön-
kormányzati intézmények részbeni 

műszaki fenntartását is elvégzik.
A településtisztasági, parkfenntar-
tási, út- és csapadékelvezető rend-
szer karbantartási feladatokat, a 
köztéri berendezések karbantartá-
sát az önkormányzat finanszírozza 
előre elfogadott költségvetés sze-
rint a Városfejlesztési és üzemelte-
tési Osztály megrendelése alapján.
A kintlévőségek, a követelések nyil-
vántartott összege 89,629 millió Ft, 
amely az előző évihez képest 29,5 
millió Ft-tal csökkent. Ez egyrészt a 
behajthatatlan követelések leírásá-
nak (13,554 millió Ft), másrészt a 
folyamatos adósságkezelő intézke-
déseknek az eredménye.

Nyaralás
Horvátországban,
Crikvenicában!     
A Horvátzsidányi Horvát Önkormányzat nevében ismét szer-
vezzük az utat Horvátországba. 
Időpont: július 27–31. (hétfőtől péntekig)
Crikvenicában lesz a szállásunk, a Paviljoni (Hotel) Omorikában. 
/Kétágyas szobák, fürdőszobával./
Szinte közvetlenül a tengerparton. A szálló előtt egy sétányon 
jobbra indulva Selcebe juthatunk, balra pedig egy félórás sé-
tával Crikvenica központjába.
Kirándulások egy Senjbe, egy Rijekába. Napközben. Este min-
denki ott bulizhat, ahol szeretne, rengeteg hely van.
Részvételi költség: félpanzióval – utazással 210 euro.
Az induláshoz szükséges létszám összejött, most további ér-
deklődőket, útitársakat várunk.  

Jelentkezni lehet: Szabó Lajosné
                           06 30 498 1269
          horvatorszag2013@gmail.com
Felszállási lehetőségek:  Zsira, Répcevis, Peresznye, 
                      HORVÁTZSIDÁNY, Kőszeg, 
 Szombathely
Indulás reggel 5 órakor, hazaérkezés várható időpontja 20 óra.

A városfejlesztési és üzemel-
tetési osztály adatai szerint az 
elmúlt hónapban a közösségi 
együttélés szabályainak meg-
szegése miatt 10 db közigazga-
tási bírságot szabtak ki, további 
öt eljárás van folyamatban. 5 
db alkalmi behajtási engedélyt, 
2 db behajtási és várakozási 
engedélyt, 12 db behajtási en-
gedélyt, 12 db közterület-hasz-
nálati engedélyt  adtak ki.
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Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

Vaihingen
„’s isch Maiedag!” – 300 éve 
így köszönnek Vaihingenben, a 
német testvérvárosunkban, az 
Enz folyó partján, pünkösd hét-
főjén. A Maientag (Májusnap) 
Vaihingen gyermekünnepe, 
melynek első írásos említése 
1687-ből származik. A csak-
nem három évtizedes kapcsolat 
után ma már természetes, hogy 
rendszeresen kőszegi fiatalokat 
is köszöntenek az ünnepi felvo-
nuláson. Idén Pataki Edit vezetésé-
vel a Hajnalcsillag néptáncegyüttes 

középiskolás néptáncosai képvisel-
ték Kőszeg ifjúságát. A bemutatott 

produkcióikkal nagy 
sikert arattak. A vá-
rost átívelte a szín-
pompás felvonulás, 
a Hajnalcsillag 
táncosainak élén 
Frank Zsolt haladt a 
Kőszegi Darabontok 
történelmi zászlójá-
val.  A kőszegi dele-
gációt Básthy Béla 
alpolgármester ve-
zette. Sas norbert 
képviselő első alka-
lommal érkezett a 

testvérvárosba, Terplán Zoltán kép-
viselő az elmúlt 20 év változásait 

tekinthette meg. A program ünnepi 
– bőséges kínálattal rendelkező – 
borkóstolóval kezdődött, amelyet 
a vaihingeni borászok legfiatalabb 
generációja szervezett.  A kőszegi 
csoportot a városházán fogadta 
Gerd Maisch főpolgármester, az 
eseményen jelen volt több képvise-
lő és a néptáncosokat vendégüllátó 
családok tagjai. A fogadó családok 
augusztusban Kőszegre látogatnak, 
hogy megtekintsék a Kőszegi Ost-
romnapok rendezvényeit. A Hajnal-
csillag táncosai ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki a német családoknak a 
barátságos vendéglátásért.

Kz
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sikert arattak. A vá-
rost átívelte a szín-
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Kőszegi Darabontok 
történelmi zászlójá-
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Cőgerek Napja
Május 28-án a képviselők arról 
döntöttek, hogy az 1856-ban ala-
pított „Magyar Királyi Hunyadi Má-
tyás Alreáliskola és nevelőintézet”, 
valamint az annak hagyományait 
őrző „Kőszegi Katonaiskolások Hu-
nyadi Mátyás Baráti Köre” tisztele-
tére évente június 15-e és 25-e kö-
zött tartandó találkozót a „Cőgerek 
napjának” nyilvánította, és ezzel az 
önkormányzat hivatalos rendezvé-
nyei közé emelték a programot.
A döntéssel a képviselők Kőszeg-
hez erősen kötődő Lovassy Klára 
kérését teljesítették, akinek édes-
apja, Lovassy Andor (1909–1963) 
a katonai alreáliskola tanára volt. 
Az indoklásban szerepelt, hogy a 
„Cőgerek napja” segít ébren tartani 
a hazaszeretet, kötelességtudat és 
a nemzet iránti elkötelezettséget, 

illetve Kőszegen a lokálpatriotiz-
mus egyik fontos eleme.  Az elmúlt 
évi megemlékezésen Metz Rezső a 
baráti kör elnöke így szólt a jelen-
lévőkhöz: „ha a jövőbe nem tudunk 
eljönni, tegyenek le egy koszorút az 
emlékműre”.
jövőre az alreáliskola alapításának 
160. évfordulója lesz. Most június 
20-án délelőtt 12 órakor a Himnusz 
elhangzásával kezdődik a „Cőgerek 
napja” a Dr.  nagy László EGYMI 
parkjában lévő emlékműnél, majd 
15 órakor megkoszorúzzák a Vár-
körön lévő Hunyadi-szobrot.   

Kz
(Kedves Olvasó! Tegyen egy sétát 
a Dr. nagy László EGYMI főépü-
lete előtt lévő gondozott parkban! 
A környezet pompás, a látvány le-
nyűgöző.)

A hagyaték 
Május 28-án a képviselők kilenc 
igen és – személyes okokból le-
adott – egy nemleges szavazattal a 
következő határozatot hozták: 
„Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kőszeg Város 
Önkormányzata, mint letétemé-
nyes és Kodolányi Sebestyén, va-
lamint Sándor Zsuzsanna letevők 
között 2011. január 17-én megkö-
tött adásvételi és letéti szerződést a 
letét vonatkozásában 2015. június 
hó 30. napjával – tekintettel arra, 
hogy az abban foglalt feltételeket 
teljesíteni nem képes – felmondás-
sal megszünteti.”
A testületi ülésen elhangzottak 
alapján az adásvételi és letéti szer-
ződés a néhai Kodolányi László 
ötvös-iparművész hagyatékának 
azon részére vonatkozik, amely 
akkor – egy kiállítás kapcsán – a 
Zwinger (Öregtorony) épületében 
és kertjében volt található.
A szerződés alapján a hagyaték 
egy részét egy millió Ft-ért meg-
vásárolta az önkormányzat, amely 
műtárgyakat nemrég a Kőszegi 
Városi Múzeumban helyeztek el. 
A műtárgyak másik részét letét-

be vette át a város azzal, hogy 
azt továbbra is az Öregtoronyban 
tárolják. Az akkor aláírt szerződés 
alapján az önkormányzat nem vál-
lalt kötelezettséget a műtárgyak 
őrzésére, biztonságuk megóvá-
sára, csak a hely biztosítására és 
tárolására.
Az elmúlt időszakban a Zwinger 
– a KRAFT projekt részeként – ál-
lami tulajdonba került, és a mű-
emlék épület felújítása megkezdő-
dött. Ezért az itt tárolt eszközöket, 
műtárgyakat el kellett szállítani, és 
máshol kellett elhelyezni. Még ez 
előtt az önkormányzat a Zwinger 
kertjében tárolt alkotásokat a 
jurisics tér 6. alatti épület (Kor-
mányablak) kertjében történő 
áthelyezését ajánlotta fel az örö-
kösöknek. Többszöri tárgyalások, 
egyeztetések ellenére sem történt 
megállapodás. Ezt követően az 
örökösöket arra kérték, hogy má-
jus 10-ig helyezzék el igényük 
szerint a műtárgyakat. Ez nem 
történt meg, ezért – Révész józsef 
múzeumigazgató tájékoztatása 
szerint: „Fenntartói kérésre ezeket 
a tárgyakat elvittük, deponáltuk. 
Elzárt helyen tároljuk, de a múze-
um semmilyen műtárgyat nem vett 
át, nem leltározott. A múzeum mű-

tárgyaitól elkülönítve tároljuk.”
Májusban az örökösök szoborron-
gálás miatt feljelentést tettek a 
rendőrségen. A miniszterelnökség 
is kért az esetről tájékoztatást.  
Huber László polgármester szavai 
szerint az önkormányzat maximális 

jó szándékkal állt kezdetek óta a 
hagyaték ügyéhez. nem volt köte-
lessége a műtárgyak egy részének 
– egy millió Ft-ért történő – vá-
sárlása, illetve lehetőséget adni a 
tárolásra. Mégis megtették.

Kz
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tottuk a Szentes szöveteket, ez volt az ágyterítő 
és asztalterítő garnitúra neve. Ezzel volt tele a 
raktár, amikor már nem volt rá kereslet. Ekkor-
tól a rendelt mennyiséget gyártottuk le, amikor 
elkészült, a megrendelő vihette. Megkezdődött a 
„célragyártás”. Részletes programot készítettünk 
minden félévre két diszpécser kollégával. Ez már 
teljesen tiszta, tudatos gyártásirányítás volt. Ki-
alakítottuk a termelési osztályt, ahová tartozott 

anyagbeszerző, programozó, gyártásközi ellenőr, 
és indulhatott a „célragyártás”. Hetente volt 
osztályvezetői értekezlet, félévente az úgyneve-
zett kereskedelmi specifikációs tárgyalás, ahol a 
főtechnológussal együtt én is mindig részt vet-
tem. Én, mint fődiszpécser a mennyiségért és a 
színekért, a főtechnológus pedig a minőség biz-
tosításáért, az anyag összetételéért felelt. 
– A fődiszpécserség miben volt más, újszerű 
a korábbi beosztásaihoz képest?
– Megnőtt a termelés. Le kellett választani a ter-
melésirányításhoz tartozó anyagbeszerzési és a 
logisztikai rendszer felállást. Kellett egy függet-
len szervezet, amely csak a termelésirányítással 
a célra termeléssel foglalkozik. A fődiszpécser 
ebben az értelemben teljes önállósággal ren-
delkezett a gyárban. A hierarchia úgy nézett ki 
föntről lefelé: igazgató alá a főmérnök tartozott 
közvetlenül, őt követte egymás mellé rendelve a 
fődiszpécser és a főtechnológus.
– Honnan szerezték be a nyersanyagot?
– A gyapotot Pakisztánból, Indiából, Ausztráliából 
a fésűs merinói gyapjút. A LATEX központjának 
volt külön anyagbeszerző osztálya, ők vásárolták 
meg a helyszínen. A miskolci fonótól tonnaszám 
szereztük be a viszkóz műszálat, egyszer oda 
elmehettem gyárlátogatásra, és jártam a sop-

KáVÉSZü
n
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Kávészünet P. Buruzs Gyulával
 A LATEX Vállalat fődiszpécsere volt, a harmadik ember a gyárban 

A Csorna melletti Szilsárkányból szárma-
zik, ott gyakori ez a családnév. Nagyszülei 
földművesek, édesapja mezőgazdasági gé-
pészkovács volt. Három gyerek született, a 
testvérek egyetemet végeztek. Ő apja taná-
csára a könnyűipart választotta, Győrben 
érettségizett a Fonó- és Szövőipari Techni-
kumban. Korábban nem sokat hallott Kő-
szegről. A minisztérium ajánlotta az itteni 
gyárat egy, a Szövényi Pista bácsi által szer-
kesztett városismertetővel. Beleszeretett az 
ország ékszerdobozába, megpályázta az 
állást. Felvették. Albérletben lakott. Két 
évig gyakorló technikusként ismerkedett 
a gyárral, a főtechnológus irányítása mel-
lett, majd gyártásközi minőségi ellenőrré 
avanzsált. Huszonévesen csoportvezetőként 
15–20 ember munkájáért felelt. Hódmező-
vásárhelyen katonáskodott. Öt év elteltével 
a gyár egyre inkább számított a képzett 
technikusra. Negyvenöt évesen fődiszpé-
cserré léptették elő a Bútorszövetgyárban. 
A dolgozói létszám a nyolcszázat közelítet-
te, a gyár fénykorában ezren is voltak. Nem 
múló szívfájdalma a kőszegi könnyűipar 
barbár megsemmisítése. Legalább a be-
rendezéseiből, a szövőgépekből csak egyet 
mentettek volna meg a közreműködésével 
megalapított LATEX múzeum számára! A 
közelmúltban elhunyt felesége is a gyár 
dolgozója volt, ott ismerte meg. Két lányuk 
született, mindkettő szociálpedagógus. Bea 
itt van a közelében, a gyermekotthon igaz-
gatója Kőszegen, Anikó Kastélyosdombón 
él, az Ökumenikus Segélyszervezet Szoci-
ális és Fejlesztő Központjának vezetője. Öt 
unoka és egy dédunoka köszönti a nagypa-
pát az ünnepek alkalmával.
– A szövödében szervezési feladatokkal bíztak 
meg. Ki kellett dolgoznom a vég nyilvántartá-
sát, mely a szövőgépről lekerült áru minőségét, 
mennyiségét hitelesen ellenőrzi, végigkíséri út-
ját a raktárig, majd a szállításig. Más gyárakban 
ez már működött, itt ez hiányosság volt. Az új 
rendszerben – amikor elkészült a vég – a szö-
vőnő felírta, milyen óraállásnál vágta le és ráírta 
a végcédulára, amit rákötött a szövetre. Ebből 
ellenőrizhető lett, hogy a nyersanyagból arányos 
mennyiségű végtermék született. 
– Volt munkatársai mesélték, több újítás is az 
Ön nevéhez fűződik.
– Az 1964-ben alakult LATEX termelési főosz-
tályvezetője, Tamás Béla felkért egy másik fel-
adatra, szervezzem meg a gyártásirányítást. Ez 
nagyon komoly logisztikai munka volt. Valóban ez 
is a nevemhez fűződik. Tudja, hogy miért hívtak 
bennünket ágyterítőgyárnak? Egy időben gyár-

roni szőnyeggyárban a szintetikus-szálasanyag 
(PAn) fonal beszerzése érdekében.
– Híres volt a Közel-Keletre gyártott kőszegi 
imaszőnyeg, meg a többi termék. A keleti piac 
is bezárult Kőszeg előtt. Hogy történt?
– A LATEX exportosztálya derítette fel a piacokat. 
Többek között a keleti vevőket is. Egyiptomot, az 
arab országokat.  Volt, amikor három szövőgépen 
folyamatosan gyártottuk az araboknak az ima-
szőnyegeket. A meghatározó azonban a szovjet 
piac volt. Rengeteg megrendelést kaptunk bútor-
szövetből. A könnyűiparban a legjobban prospe-
ráló vállalat a LATEX volt, minimum húsznapos 
nyereséget fizettek minden dolgozónak. Kősze-
gen a könnyűipar 2500 embernek adott munkát, 
a környéken élőkkel együtt. A feleségem is ott 
dolgozott. Az egykori kórház épülete a szövőnők-
nek volt a leányszállása, később itt dolgozott a 
feleségem otthonvezetőként. Akkor ért véget a 
„jó világunk”, amikor a belgák, a franciák, meg 
a nyugat-németek is rájöttek arra, hogy ez egy 
jó biznisz és bedöntötték a bútorszövetet. A mi 
bútorszövetünk métere akkoriban 3500 Ft volt, 
ugyanazt a minőséget, mintát, színt a belgák 
ideszállítva 1500-ért kínálták a vevőnek. A piaci 
helyzet annyira megváltozott – lehetett ebben 
tudatosság is –, hogy agyonnyomta a szocialista 
könnyűipart. Képzelheti, a megszűnéssel meny-
nyien váltak földönfutóvá, munkanélkülivé, hány 
család biztos egzisztenciája omlott össze.
– Említette, hogy nem volt lehetőségük sem-
mit sem tenni a gyár megmaradásáért.
– Közel negyven év után, 1994-ben mentem 
nyugdíjba. A rendszerváltozást követően kez-
dődött az agónia. Előttem foszlott semmibe 
a gyár. Megváltás volt a nyugdíjbamenetel. 
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Feleslegessé vált energiámat öt 
évig egy bútorüzlet vezetésénél 
kamatoztattam. A bezárt gyárból 
négyszáz dolgozó került nyugdíj-
ba, amely arra ösztönzött, hogy 
újra szervezzem a bútorszövetgyári 
nyugdíjasklubot.
– A múzeum megalapítása 
gyógyír lehetett a megszűnés 
ütötte sebekre?
– Azt hiszem, ez valamilyen szin-
ten elégtétel a lelkünknek, de csak 
később jött a gondolat, amikor a 
multi cég elkezdett érdeklődni a te-
lek után. Ez is majdnem késő volt. 
nagy baj, hogy nem tudtuk elérni a 
rombolás idején egy épen megma-
radt szövőgép elmentését, amelyen 
bemutathatnánk, hogyan készült a 
szövet. Még vannak szövőnők, akik 
ezt be is tudnák mutatni. Később 
jelentkeztünk be Tamás Béla egy-

kori gyártmányfejlesztő főmérnök 
kollégával és Stitniczky Csilla volt 
üzemmérnökkel a polgármester-
hez, hogy segítsen elérni a Tescónál 
e cél megvalósulását. Rendkívül 
együttműködőek voltak. nemcsak 
terembérletet nem kérnek, de a 
világítást is ők adják, az installáció-
kat, a berendezést is ők gyártatták 
le. Most heti két alkalommal tart 
nyitva a kiállítás, de előzetes kére-
lem alapján bármikor. Várjuk is az 
iskolásokat, kirándulócsoportokat. 
– Mivel foglalkozik a múzeumi 
tárlatvezetés mellett?
– népes családom összetartása 
mellett, megpróbálom megírni az 
élettörténetemet. A kisgyermekkori 
háborús emlékeim is feltörtek ben-
nem, és az eddigi életem történései 
napjainkig.  
     Kiss János

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

Városmarketing díj
Az Írottkő natúrparkért Egyesü-
let – a regisztrációs díj 31 750 Ft 
megfizetése mellett – a „Félhold 
és Telihold – Kőszegi Ostromna-
pok” programsorozattal pályázott 
a Magyar Marketing Szövetség 
által kiírt Városmarketing díjra. 
Az augusztusi rendezvénysorozat 
„VáROSMARKETInG GYÉMánT 
DÍjAT” nyert, amely egyben védjegy, 
és mutatja a város elismertségét.  
Május 28-án tartották a díjátadó 
ünnepséget. 
„A díj célja, hogy felhívja a figyel-
met a városok fejlesztésében egyre 
fontosabbá váló marketingtevé-
kenységre, annak sokszínűségére, 
eredményességére.” – nyilatkozta 
Piskóti István, a Miskolci Egyetem 
Marketing Intézetének vezetője, a 
zsűri elnöke.
Az MMSZ elkészítette a 2015-ös 
országos városmarketing térképet, 
amely bemutatja a marketingaktív 
megyéket és városokat. Az első 
évben 66 nevezés érkezett, a 36 
várost képviselő szervezetek hat 
kategóriában pályáztak. Ezek 

közül a „rendezvény-esemény” volt 
a legnépszerűbb. Ismert szakem-
berek zsűrizték a pályamunkákat 
a megalapozott tervezés, a krea-
tivitás, a szakszerű megvalósítás 
szempontjai alapján. A díj egy olyan 
rendezvényt ismer el, amely a civil 
szervezetek és az önkormányzat 
összefogásának jó példája.  

Lakossági apró
KŐSZEGEN, 90 m2-es tégla-
építésű, belvárosi, alápincé-
zett, kapuszínes, háromszo-
bás családi ház udvarral, 40 
m2-es különálló garzonnal 
eladó. Irányár: 15,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06 70 596 9000
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A Hősök napján…
… a Hősök tornyánál hangzott el 
vitéz Kovács jenő beszéde, amely 
minden bizonnyal emlékezetes 
martad a hallgatóság számára. 
Számos fontos kérdést tett fel 
nemzetünk múltjáról és jelenéről. 
Történelmi áttekintésében Szent 
Istvántól napjainkig vezette a 
hallgatóságot: „A százötven év 
(török uralom) után a magyarság 
sohasem adta fel a reményt, hogy 
egykori nagyságát visszaszerezze, 
helyreállítsa”  Ha Rákóczi zászlaja 
alatt sikerrel járunk, akkor ma har-
minc millióan lennénk, nincs 1848, 
1920 – mondta sok egyéb mellett. 
Büszkén szólt a magyar iparról, 
művészetről, a világ élvonalába 
tartozó magyar sportéletről. 
Azonban „az országot kétszer is 

megalázták, Tria-
nonban elvették 
háromnegyedét… 
a II. világháború 
során megtizedeltek 
bennünket!” Mint-
egy másfél, egy-
millió hatszázezer 
embert vesztettünk: 
„Ők mind hősök 
voltak, és mártí-
rok is egyben!”  A 
veszteségünk a lakosság számához 
viszonyítva meghaladta a szovjet 
veszteségeket. Vajon mikor kap-
nak hőseink méltó végtisztességet 
Bácskától Felvidékig, Őrvidéktől 
Brassóig? „Mikor temethetjük el a 
ma még tömegsírokban, gödrökben, 
dögkutakban nyugvó honfitársain-

Gyöngyösfalu – Kőszeg
június 2-án Mezőgazdasági Múze-
umban rendezett Környezetvédelmi 
Világnap és a Pedagógusnap alkal-
mából V. németh Zsolt és Simon 
Attila István államtitkárok kitűnte-
téseket adtak át.
„Környezetünkért Emlékpla-
kettet” kapott a jurisich Miklós 
Gimnázium két egykori diákja, volt 
évfolyamtársak.    
A Gyöngyösfaluban élő balaton 
Tihamér, a Vas Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztály osztályve-
zetője, aki hosszú időn át végzett 
kiemelkedően levegőtisztasági, 
zajvédelmi és kárelhárítási hatósá-
gi munkát. 
Básthy Béla, Kőszeg alpolgármes-
tere, a Magyar natúrpark Szövet-
ség elnökeként  kapta a fenti díjat 
a natúrparkok fejlesztése, térségi, 
országos és nemzetközi együtt-
működés érdekében kifejtett tevé-
kenység elismeréseként.
Gratulálunk!

kat?” – kérdezte. Szent István „vajon 
mondtad volna-e ezer évvel ezelőtt, 
hogy engedjünk be minden idegent, 
mert csak a soknyelvű ország erős 
ország,” ha tudod, hogy Bácskában 
magyar gyermekfejekkel rakják meg 
a katolikus templomok oltárát? – 
folytatta a hasonló kérdések sorát.

Ezek ellenére itt vagyunk a 
Kárpát-medencében tizenöt 
millióan, és nem vagyunk 
kis ország, mondta, Euró-
pa negyvennyolc országa 
közül harmincnégy vagy a 
lakosok számában, vagy te-
rületileg kisebb nálunk, hu-
szonhárom mindkettőben.
A jelennel, az unióval kap-
csolatban szólt a kettős 
mérce alkalmazásáról, a 
szankciókkal való fenyege-
tőzésről, az európai szava-
zati jog felfüggesztéséről...

A hősök emléktáblája alá koszo-
rúkat és gyertyákat helyeztek el, 
a megemlékezés a Szent jakab-
templom melletti emlékhelyen 
folytatódott.
(Közreműködtek a Kőszegi dara-
bontok, és Hortobágyi Marcell.)

Tóthárpád F.

Elismerés
Apáczai Csere János-díjban ré-
szesült Babai Zsófia, a nyugat-
magyarországi Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Kar adjunktusa, 
aki a kitüntetést június 4-én Ba-
log Zoltán, az emberi erőforrások 
miniszterétől vehette át az ELTE 
Gömb Aulájában. 
A Kőszegen élő adjunktus 19 éve 
oktatója a nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem soproni Benedek Elek 
Pedagógiai Karának, ahol a német 
nemzetiségi óvodapedagógus kép-
zés vezetője. Babai Zsófia kiemel-
kedő oktatói, valamint a pedagó-
giai gyakorlatot segítő tudományos 

tevékenysége elismeréseként kapta 
a kitüntetést.
Gratulálunk!

www.posta.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Magyar Posta Zrt. Kőszeg 1 postája keres mun-
katársakat:
Kőszeg város területére KÉZBESÍTŐI munkakör-
be, minimum 8 általános iskolai végzettséggel. Be-
jegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány szükséges, 
jogosítvány előny.
Érdeklődni a postavezetőnél személyesen, illetve 
levélben fényképes önéletrajzzal:
9730 Kőszeg 1 Posta, Várkör 65. 06-94/360-094
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KAMION-, TEHERAUTÓ- ÉS SZEMÉLYAUTÓ 
KOZMETIKA

Bálint Gábor
 Hívásra helyszínre megyünk: 

06 20 488 2337

Az Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi 
Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
felvételt hirdet a 2015/2016. tanévre:

szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezők vagy • 
10 osztályt végzettek számára 2 éves, nappali 
tagozatos, intenzív, érettségire felkészítő 
képzésére,
érettségivel rendelkezők számára 1 éves, nap-• 
pali tagozatos mezőgazdasági technikus és 
logisztikai ügyintéző szakokra,
általános iskolát végzettek számára 3 éves • 
pincér szakra.

Információ:
Tel: 06-94/562-110

E-mail: teki@teki.sulinet.hu

Elismerések
június 9-én délután Huber László 
polgármester, és mint a társulási 
tanács elnöke, valamint dr. Zalán 
Gábor jegyző és Mezei Virág osz-
tályvezető köszöntötte pedagógus-
nap alkalmából az önkormányzati 
fenntartásban lévő óvodák jelenlé-
vő dolgozóit. 
Az óvodák, - tagóvodák vezetői 
mellett az ünnepeltek között vol-
tak azok a jubilánsok, akik 30, 40 
évet dolgoztak a város óvodáiban, 
illetve azok az óvónők, dajkák, akik 
a következő nevelési évben már 
nyugdíjasok lesznek. Huber László 
köszöntőjében méltatta az óvodai 
nevelőmunka fontosságát, megkö-
szönte a gyermekeinkkel foglalko-

zók tevékenységét, majd átadta az 
elismerő okleveleket, jutalmakat, 
a nyugdíjasok ajándékait. A peda-
gógusnapi köszöntés koccintással, 
beszélgetéssel ért véget. 
„Kőszeg Város és Kistérsége 
Művelődéséért” elismerésben ré-
szesültek: 40 évig végzett óvónői 
munkájáért Bráder Tamásné, vala-
mint 30 évig végzett munkájáért 
Rodler ágota óvónő, és Tengelics 
Gyuláné dajka, mindhárman az új-
városi Óvoda dolgozói.
Az utolsó nevelői évüket töltő dol-
gozók: 
• Központi Művészeti Óvoda: nagy 
Márta óvónő, Tuczai Magdolna 
óvónő.  •  újvárosi óvoda: Bráder 
Tamásné óvónő, Tengelics Gyuláné 
dajka, Horváth Marianna dajka, 
jagodics Sándorné dajka (Velem).                                                                                                                                       

Pedagógusnap
A Kőszegi Tankerület 2015. június 
8-án délután tartotta pedagógus-
napi ünnepségét a Dr. nagy László 
EGYMI dísztermében, melyen 150 
pedagógus és 85 szereplő diák vett 
részt. ünnepi beszédet mondott dr. 
Kondora Bálint a Vas Megyei Köz-
gyűlés alelnöke. A meghívott ven-
dégek között jelen volt dr. Kapiller 
Sarolta a Kőszegi járási Hivatal ve-
zetője, Huber László polgármester 
és Paukovics józsefné polgármes-
terasszony.
„Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” 
kapott Pajor Mária és Horváthné 
jeney Zita nyugdíjba vonulásuk 
alkalmából. Mindketten a Dr. nagy 
László  EGYMI dolgozói. 
Huber László polgármester elis-
merő oklevelet adott át Tóth jános 
Tiborné, illetve Kiss Lajos Csabáné  
a Bersek iskola tanárai, dolgozói 
részére.
Hanesz józsef, KLIK Elnök elismerő 
oklevelét kapták:
Balog iskola: Kuntner Ferencné, 
Kóródi Sándorné, Vértes Ildikó, 
Gérnyiné Prácser Kinga.

bersek  Iskola: Tóthné Pintér 
Gyöngyi, Lágler Tibor jánosné, 
Kiss Lajos Csaba, humán munka-
közösség, Dr. Görcs Tiborné, Szabó 
Lajosné.
Dr. Tolnay Sándor Általános Is-
kola: juhászné Srágli Ildikó, Iliás 
Márta.
Jurisich Miklós Gimnázium: 
Bancsó Sándor, Móricz Imre, Mol-
nár Tibor, Dr. Mátrai István,  Budai 
Zoltánné, Oroszyné Terplán Gabri-
ella.
Budaker Gusztáv Zenei AMI:  
Gamauf Márta, Vasasné Radványi 
Ilona, ukszta Erika
Dr. Nagy László EGYMI:
általános iskola: Tengelics Edit, 
Gneisz Terézia. • Beszédjavító álta-
lános Iskola: Kaszner Éva, Rieglerné 
Kolnhofer Ildikó, Kállai judit, Kiss 
Zoltánné, Kovácsné Marton Eri-
ka. • Speciális Szakiskola: Kutics 
László, Lukács Ferenc, Sztávicza 
Péterné. • Kollégium: Baán Szilvia, 
Kondás László. • Gyermekotthon: 
Seper András Lászlóné, Mágócsy 
jánosné.

Natúrparkok közgyűlése
parkok helyzetéről, mely alapján 
június 30-ig elkészül a magyar na-
túrparkok fejlesztési koncepciója.  
Elhangzott, hogy a német natúr-
park Szövetség (VDn) nemzetközi 
munkacsoportot állított fel, amely 
átfogó felmérést készít az európai 
natúrparkokról. A munkacsoportba 
a volt keleti blokkból egyetlenként 
meghívták Básthy Bélát, a Magyar 
natúrpark Szövetség elnökét is. A 
Szövetség számos bel- és külföldi 
pályázatot készített elő, partnerségi 
hálózata egyre bővül. A közgyűlés 
lebonyolításához az Írottkő natúr-
parkért Egyesület és Bozsok Ön-
kormányzata is jelentős segítséget 
nyújtott.

Május 30-án az Írottkő natúrpark 
területén, Bozsokon tartotta éves 
közgyűlését a Magyar natúrpark 
Szövetség. Básthy Béla elnök be-
számolója szerint aktív időszakot 
tud maga mögött a natúrparkok 
hálózata. 2014 szeptemberében 
Somogy megyében (Koppányvölgy 
natúrpark), 2015 áprilisában pedig 
Békés megyében (Körösök-Völgye 
natúrpark) avattak új natúrparkot, 
így hazánkban ma hat régióban 
kilenc natúrpark található, és a 
hetedik régióban, Közép-Magyar-
országon is van alapítási szándék. 
A Szövetség minisztériumi part-
nereivel az elmúlt évben átfogó 
elemzést készített a magyar natúr-

Nyugdíjba vonulása  alkalmából a Pedagógusnapon az Emberi Erő-
forrás Minisztere miniszteri kitüntetésben részesítette  G. Szabó Erzsé-
bet  gyógypedagógiai tanárt, a Kőszegi Református Gyülekezet pres-
biterét, a Kőszegi Beteg Gyermekekért – Myrtill  Alapítvány titkárát. 
Kitüntetéséhez gratulálunk!



2015. június 18 - június 20. 2015. június 25- június 27.

2015. június 17 - június 30.

K szegi akcióink

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

549
Ft/kg

Csirkeszárny
el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

139
Ft/db

Fornetti Csokis XXL
 (Fornetti Kft.) Új F z hagyma

I.o., csomós

Sertés tarja
csontos, el h tött

Soproni dobozos sör
4,5%, 0,5 l, 418,-Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Pick Báthory
Csemege Szalámi
vg. (Pick Szeged Zrt.)

Medve Sajt
natúr, 8 adag
200 g, 1995,-Ft/kg (Pannontej Zrt.)

Eduscho Wiener Extra kávé
rölt 250 g, 1996,-Ft/kg

(Tchibo Budapest Kft.)
 Aquarius ásványvíz

Dús vagy Szénsavmentes
1,5 l, 39,33Ft/l
(Aquarius-Aqua Kft., Co-op Hungary Zrt.)

Fornetti Csokis XX
(Fornetti Kft.)

1049
Ft/kg

149
Ft/cs

g (Paannontej Zrt.))

3799
Ft/kg 399

Ft/db

499
Ft/db 59

Ft/db 209
Ft/db

KoszegiHirdetes_20150608_02.indd   1 2015.06.09.   14:53:05
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Esélyteremtés
A Helyi esélyegyenlőségi program 
(HEP) megújítása ötévenként, felül-
vizsgálata kétévenként esedékes. 
Kőszeg esetében a felülvizsgálat 
egy időbe esik az Esélyteremtési 
akcióprogram a Kőszegi Járásban 
című pályázat megvalósításával, 
melynek nyitó konferenciáját a 
Szociális Gondozási Központban 
rendezték május 12-én.
A járási együttműködés – fogalma-
zott megnyitójában Huber László 
– egyesíti az önkormányzatokat, a 
gazdasági élet szereplőit, a civile-
ket és a szakértőket. A járási akció-
program részeként Esélyteremtő 

programterv készül, és széleskörű 
részvétellel megalakul a Felzárkó-
zási kerekasztal.
Básthy Béla a konkrétumokat is-
mertette: A 100%-os támogatású 
projekt 21 995 586 Ft-ból gaz-
dálkodhat. A szakmai program és 
az együttműködés is épít a köz-
elmúltban két TáMOP pályázatot 
is elnyert foglalkoztatási paktum 
tapasztalataira és bevált partner-
kapcsolataira. A járási program 
és a paktum fúziója nem véletlen, 
hiszen „azt gondoljuk, hogy az 
esélyegyenlőség kulcskérdése a 
foglalkoztatás, a munka világába 

való visszatérés” – mondta Básthy 
Béla a foglalkoztatási paktum irá-
nyítócsoportjának elnöke.
A járási akcióprogramban ki-
emelten szerepel négy terület: a 
szociális foglalkoztatás, amely a 
közmunkával összevetve nagyobb 
megbecsülésre számíthat; a család 
szerepének megerősítése, a csa-
ládi szolgáltatások fejlesztése; az 
egészségműveltség és tudatosság 
témaköre, illetve a közigazgatási 
szolgáltatások fejlesztése; a nem-
zetiségek, ezen belül a horvát iden-
titás erősítése. 
Az átfogó célok között szerepel a 
modellértékű járási együttműködés 
kialakítása; a kapcsolaterősítés; 
Kőszeg járási funkciójának erősí-

tése, és a humán közszolgáltatások 
fejlesztése. Hasonló program Vas 
megye más járásaiban is megvaló-
sul. A pályázat készítésében közre-
működő Hollósi Szabolcs elmondta, 
hogy törekednek a járási projektek 
megyei szintű összehangolására. 
Március végén szervezték az első 
megyei szintű szakmai találkozót, 
a cél egy megyei szintű esélyte-
remtő program létrehozása. Hollósi 
Szabolcs kiemelte a helyi szereplők 
aktivitásának fontosságát.
A járási munka november végéig 
tart. A projekt menedzsere Raposa 
Helga, szakmai vezetője Módosné 
dr. Farkas Rita, szakmai megvalósítói 
pedig Papp Tímea és Pődör Csilla.

Tóthárpád F.

A barátság hangulata
„A barátságot és bizalmat kell a 
méltó helyére tenni, mert különben 
az emberiségnek nem marad fenn 
a jövője. … Az a feladatunk, hogy 
segítsük az IPA jövőjét” – ezekkel a 
levélben küldött szavakkal is üzent 
Pier-Martin Moulon a világszerve-
zet elnöke a Kőszegre meghívott 
IPA tagoknak. június 6-án ünne-
pelték az IPA Kőszegi Csoportjának 
25 évvel ezelőtti megalakulását. 
Az IPA a rendőrök világegyesülete, 
politikamentes és baráti közösség, 
350 ezer főt meghaladó tagság-
gal. A vendéglátók kulturális, tu-
risztikai programokkal kiegészített 
kétnapos találkozót tartottak a 
nemzetközi résztvevők számára. 
Ellátogattak Bükfürdőre, és meg-
kóstolták Lukácsházán a Csömetei-
hegy borait is. június 6-án este a 
Dr. nagy László EGYMI dísztermé-
ben gyülekeztek az ünnepélyessé 
tett baráti találkozóra. Hat nemzet 
IPA képviselői érkeztek Kőszegre, 
hogy köszöntsék a ju-
biláló csoportot. 
25 évvel ezelőtt 
Mödlingből megkeres-
ték dr. jónás Zsigmond 
akkori rendőrkapi-
tányt, és kérték, hogy 
csatlakozzanak az IPA 
Mödlingi Csoportjához. 
Ők hatan megtették: 
Bolfán László, Csuka 
Lajos, Hollósi Gábor, 
dr. jónás Zsigmond,  

Klis józsef, Polgár Károly.
A mostani ünnepre eljött Alfred 
Amcha, Wiener-neustadt  IPA elnö-
ke. Külön tapsot kaptak Vaihingern 
an der Enz / Ludwigsburg IPA 
képviselői, Gustav Bast az egykori 
rendőri  vezető, Hans Erb az szer-
vezet egykori elnöke és Manfred 
Berlin a testvérvárosban működő 
IPA baráti kör elnöke is. 
Dr. jónás Zsigmond a kőszegi és 
megyei csoport vezetője beszé-
dében visszatekintett a múltra, az 
első találkozásokra, sapkacserére, 
amely akkor történelmi értéket 
is jelentett. Kiemelte a szervezet 
politikamentességét, azt, hogy a 
tagságon belül nem a rendfokozat, 
hanem a barátság, egymás megis-
merése a cél.  A barátságból, mint 
alapértékből nem lehet engedni. 
jövőbe mutatóan kiemelt feladat-
nak tekintette a fiatalítást.
A hat nemzet IPA képviselői is 
mondtak köszöntő szavakat, de a 

barátság megtar-
tását mindany-
nyian fontosnak 
tartották. Dr. 
Simon Tamás az 
IPA Magyar Szek-
ciójának elnöke – 
hivatali kötelmei 
miatt – levelében 
így fogalmazott: 
„köszönetemet fe-
jezem ki mindazoknak, akik hittel, 
őszinte barátsággal és lelkesedés-
sel bábáskodtak szekciónk alapja-
inak a megteremtésén.”
Huber László polgármester az IPA 
Kőszegi csoportjának munkájában 
kiemelte azt, hogy tevékenysé-
gükkel segítették a Vaihingennel 
létrejött testvérvárosi kapcsolat 
kialakítását. Ezért Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Kőszeg Város Európai 
Kapcsolataiért” kitűntetést adomá-
nyozott dr. jónás Zsigmond nyugal-
mazott városi rendőrkapitánynak.   
A városvezető szavai szerint az 
oklevél az alapító tagok elismerése 

is.  Alapítói emléklapjának 
átvételekor Bolfán László 
azt kérte, hogy az utódok 
folytassák a megkezdett 
munkát. A barátság letéte-
ményeseként Gustav Bast 
emléklapot érdemelt ki az 
évtizedeket meghaladó te-
vékenységért. Dr. jónás Zsig-
mond ajándékcsomaggal 
köszöntötte Vaihingen egy-
kori rendőri vezetőjét a 80. 
születésnapja alkalmából. Ő 

volt az a barát, aki kétszer kereke-
zett el Kőszegre. Először nörbisch-
nél lépték át a határt, ahol – Bast 
úr szavai szerint – egy büszke ma-
gyar állt ott és megkérdezte: „Mit 
akartok itt?”  A válasz: „Barátságot 
hozunk.”   Majd így szólalt a vendé-
geket fogadó magyar: „Mi vendég-
szeretők vagyunk, nektek bizonyí-
tanotok kell, hogy méltók vagytok 
a vendégszeretetre.”  A továbbiakra 
Bast úr így emlékezett vissza:    
„A sorok közül kilépett egy másik 
magyar, kezében egy tálcával, azon 
borral töltött poharakkal.  jó érzés-
sel megittuk a barátságunkra. ’Is-
ten hozott benneteket’ szólt felénk 
a büszke magyar, aki a város pol-
gármestere, Básthy Tamás volt.”
Ez a baráti hangulat uralta az ün-
nep estéjét, amit kellemes zenével 
töltöttek meg a fúvósok, majd a 
Hajnalcsillag táncosai szereztek 
látványos perceket. Az IPA Kősze-
gi Csoportjának ünnepi estélyéből 
biztosan megmarad a barátság 
hangulata, és az ajándékba kapott 
– a vendégek által szalagokkal fel-
díszített – zászló. 

Kámán z
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Trianon
1920. június 4-én budapes-
ti idő szerint 16.32 perckor 
írták alá a versailles-i nagy-
Trianon palotában azt a bé-
kediktátumot, amely a törté-
nelmi Magyarország területét 
kétharmadával csonkította 
meg. 2010. május 31-én 
302 igen, 55 nem és 12 tar-
tózkodó szavazat mellett ik-
tatták törvénybe, hogy június 
4. a nemzeti Összetartozás napja. 
Kiskőszeg magyar lakossága is 
visszaidézte a békediktátumot 
június 4-én, ezzel csatlakoztak a 
nemzeti Összetartozás napjához. 
A falu horvát neve Batina, az írá-
sok 1316-ban említették először. 
A Duna és a szerb határ mellett, 
Magyarországtól 18 km távolságra 
található Horvátországban. A hat-
száz fős település 60%-a magyar. 
Ezúttal Harasztiban tartották a 
központi rendezvényt. Az alkalom 
keretében itt avatták fel a Turul-
szobrot. A falu idei eseményei közé 
tartozik a nepomuki Szent jános 
ünnepe, amely szentmisével kez-
dődött, majd a Dunába fulladtak 
emlékére gyertyákat, virágokat 
úsztattak a folyóban. Ezúttal sem 
maradt el a halpaprikás főzőver-
seny nagyszámú résztvevő jelen-
léte mellett, amely erősítette az 
összetartozást. A faluban lévő ki-
kötőben minden héten két-három 
hajó is érkezik, abban bízik a la-
kosság, hogy a horgászlehetőségek 
mellett a turistaforgalom is fejleszti 
a települést. A falu központját most 

építik át, út épül az emlékmű felé. 
Ezekről az eseményekről számolt 
be levelében Radivčev Mária, aki 
köszönti a kőszegi ismerőseit, külön 
is a Hajnalcsillag vezetőit, táncosa-
it, akik maradandó élményt nyúj-
tottak a látogatásuk alkalmával.
A Szenczi Molnár Albert Alapis-
kola a tényői iskolával vett részt 
közösen a nemzeti Összetartozás 
napja alkalmából Éberhardon 
rendezett megemlékezésen, ahol 
Bárdos Gyula Csemadok-elnök és  
V. németh Zsolt államtitkár idézte 
fel a múltat, erősítette meg az ösz-
szetartozás fontosságát.
Kőszegen a Trianoni-keresztnél tar-
tottak június 4-én csendes megem-
lékezést a Híd Szövetség és a Trianon 
Társaság szervezésében. A békedik-
tátum aláírásának perceiben helyez-
ték el a magasba nyúló keresztnél a 
koszorúkat. Oda, amelynek közeli 
tájait elcsatolták az országtól. A két 
szervező csoport tagjain és a múl-
tunk iránt érdeklődökön kívül jelen 
volt Básthy Béla alpolgármester és 
Rába Kálmán képviselő.  

Kz

Szemetet gyűjtöttek
Idén is meghirdette az Írottkő na-
túrparkért Egyesület a tavaszi tisz-
tasági akcióját, amelyben aktívan 
részt vettek a tagok is. Ezúttal hat 
natúrparki település és öt kőszegi 
intézmény vállalta az környezetün-
kért végzendő munkát. Az egyesület 
648 fő önkéntes részére 450 zsákot 
és 880 kesztyűt adott ki. A Kősze-
gen összegyűjtött szemetet a város-
gondnokság szállította el, a falvak 
erről a feladatról önállóan gondos-
kodtak. Május 16-án a közös cél, 
az egység jegyében csatlakozott a 
tisztasági akcióhoz a  Szabóhegyért 
Közösen Egyesület. A tagjaik pogá-
csával, ásványvízzel várták a mun-
kavállalókat. Fél tíztől a – felújítás 

előtt álló –Szabó-hegyi tornapályá-
tól a hegy lábánál lévő buszmeg-
állóig gyűjtötték az utak, fák alatt 
heverő flakonokat, sörös dobozokat, 
zacskókat. A munkában 18 fő sza-
bóhegyi és hat fő natúrparkos vett 
részt. A csapatot erősítette – aktív 
munkájával – a Magyar Turizmus 
Zrt. soproni igazgatóságának ve-
zetője. Húsz zsák gyűjtött szeméttől 
lett tisztább a hegyoldal. A munka 
végeztével a hegylakók közösen 
sütötték meg a szalonnájukat baráti 
beszélgetések közben. 
Az Írottkő natúrparkért Egyesület 
ezúton is köszönetet mond minden 
önkéntesnek.

Kz 

Kölcsönfa
Kőszegszerdahely: Május 31-
én ünnepélyes keretek között a 
jelenlévők csapata – a Vadrózsa 
népdalkör közreműködésével – ki-
énekelte a májusfát. Pontosabban 
a „kölcsön-májusfát”, amelyet a 
Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzol-

tó Egyesülettől kaptak, hogy sike-
res legyen az ünnepség. 
A falu „saját” májusfáját ismeretlen 
tettes az éj leple alatt kivágta, és 
amire szüksége volt, azt magával 
vitte. Az incidens ellenére jól sike-
rült a rendezvény, az utolsó nótánál 
már besötétedett. 
Beszélgetés közben jutott innivaló 
is a poharakba. 
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Lakossági apró
KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLeK eLAdó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

Kőszegfalva
Kétnapos falunappal ünnepelték, 
immár tizenhetedik alkalommal, 
Kőszegfalva alapításának 302. 
évfordulóját. Falunap, mondjuk, 
hiszen még annak tartják lakói 
Kőszeg különálló „kerületét”. Gyö-
nyörű napsütés segítette a szerve-
zők munkáját. Gyarmati Kálmán 
elmondta, hogy a számos program, 
a jó étkek Kőszegfalva lakóinak kö-
szönhető, valamint az – összesen – 
ötvenegy kőszegi támogatónak. 
Pénteken a fiatal zenekaroké volt 
a főszerep. Másnap Maitz józsef 
és harmonika együttese zenélt 

a jó ebédhez. Kitettek magukért 
a kőszegfalviak a konyhában is: 
Babgulyás, marhapörkölt és őzpör-
költ, halászlé és palacsinta volt a 
választék, este pedig rántott húsos 
zsemle is szerepelt a kínálatban. 
nagyon nagy sikert aratott a 
habparti, a Galaxy bemutatója, a 
Tézsula Énekkar, a Be-jó Tánc-
csoport és a kutyás bemutató. A 
délutánt a ’80-as évek zenéjével 
a Mozaik Duó töltötte meg, az esti 
bálon Tímár jános muzsikált.
„Itt ez a nap mindig is a falu napja 
volt. nem az önkormányzat, hanem 
a falu lakosságának a munkája 
hozza létre a programsorozatot. 
Ettől értékesebb ez a rendezvény, 

mint a többi” – mondta Huber 
László a városrész képviselője. 
A focipályán megtartott rendez-
vénysor nagy sikert aratott. A han-
gosabb események sem zavarták 
senki nyugalmát, a Kőszegfalvi 

Baráti Kör kitűnő munkát végzett – 
megint. Az a bizonyos „motor” ez-
úttal is Gyarmati Kálmán volt: „Én 
azért dolgozom, mert ezt a falut 
szeretem” – mondta kérdésünkre.

táF.

Falunap
Kőszegpaty: június 13-án ren-
dezték meg a falunapot az önkor-
mányzat szervezésében. A prog-
ramokat most először a funkciót 
vesztett egykori óvoda épületében 
tartották. A harmincfokos meleg-
ben napernyőként sátrat állítottak 
fel az udvaron. A három főzőcsa-
pat délelőtt állt munkába, bőséges 
adagokban kínálták a pörköltet, a 
gulyást, és a frissen sült lángost. 
Két órakor lépett a közönség elé a 
zumba tánccsapat tíz tagja. Csak 
sajnálhatja, aki kimaradt a lát-
ványból. A lányok, az asszonyok 

a Kőszegpaty jövőjéért Egyesület 
segítségével minden héten gya-
korolnak, testedzést tartanak. A 
Mesebolt Bábszínház árnyékban 

szórakoztatta a gyerekeket a helyi 
könyvtár szervezésében. A kőszegi 
városi könyvtár fiókkönyvtáraként 
kaptak támogatást a gyermekmű-

sor bemutatására. Kellemes hang-
zású nyáresti zenét szolgáltattak a 
Kőszegi Vonósok. Scheer Bernadett 
csapata komolyzenei produkcióval 
tette üdévé a falunapot a közös esti 
vacsora előtt, amit az éjszakába 
nyúló bál követett.
Ezen a napon vehették birtokba a 
gyermekek a négy játékkal kiala-
kított játszóteret az önkormányzat 
beruházásában a PREnOR Kft. ak-
tív támogatásával. Pompásan zöld 
volt a gyepszőnyeg. Májerhoffer 
Attila polgármester köszönetét fe-
jezi ki minden támogatónak, mind-
azoknak, akik aktívan segítették a 
közösséget építő falunapot.

Kámán z

Kukucskáló
Velem: június 14-én egyhetes 
program kezdődött. Vasárnap, a 
Szent Vid búcsú napján 11 órakor 
tartotta Harangozó Vilmos esperes-
plébános a szentmisét. Emlékezte-
tett Szent Vid mártír vértanúságára. 
A körmenet hosszúsága, a résztve-
vők nagy létszáma jelezte az ün-
nepnap fontosságát. Ezen a napon 
16 órától a Hősök kapujától mint-

egy húszan indultak a szalaggal 
jelzett úton a Gesztenyevirág-pik-
nikre, amely a Gesztenyevirágzás 
hetének első eseménye. Az egyik 
szervező, Katona Linda telefonon az 
indulás jó hangulatáról számolt be. 
A falu déli oldalán, az egy km tá-
volságban lévő Páskom területére 
érkeztek meg, az öreg gesztenyefá-
hoz, miközben érezték a virágok il-
latát. Batyukban vitték a kenyeret, 
kalácsot, házi ízesítésű vajakat, a 
bodzaszörpöt és a limonádét. A fa 
árnyékában már harminc túrázó 
falatozott, beszélgetett.  A második 
alkalommal szervezett túra lényege 
a közösség összetartásának erősíté-
se, a falu számára fontos gyümölcs, 
a gesztenye ismertebbé tétele.  
A falu nyitottságát jellemzik a Ku-
kucskáló délutánok, amelyeket 
második alkalommal rendeznek 

meg június 15 – 19. között 14 órá-
tól 18 óráig. A nyitott kapukon át 
a velemiek otthonaikban fogadják 
a betérőket. Egy-egy kézműves, 
méhész, ökogazdálkodó, és más 

szakmabeliek különlegességet mu-
tatnak be az érdeklődőknek. Ezen 
a héten kiállítás is lesz a Kultúr-
házban. Esténként vendégelőadók 
beszélnek a régmúltról, a háború-
ról, az életmódról és a természeti 
kincseinkről. A Gesztenyevirágzás 
hetét június 20-án, szombaton a 
falunap zárja. Szeretettel várnak 
mindenkit a programokra.
(A részletes program a www.velem.
hu oldalon olvasható.)

Kz
Fotó: Katona Linda
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Lukácsháza                                      
Május 17-én rendezte meg a 
Szent Márton Plébániatemplom 
kórusa a Pünkösdi Dalostalálkozót 
a Közösségi Házban. Színpadra 
léptek: a szombathelyi Egyesített 
Bölcsődei Intézmény Csiribiri Kó-
rusa, a kőszegi Zora Énekkar, va-
lamint a nyitráról érkezett Ghymes 
Vegyeskar. Repertoárjukban egyhá-
zi és világi zeneművek szerepeltek.  
Zárásként közösen énekeltek.
Május 30-án a Boszorkányok 
Egyesülete rendezte meg a gyer-

meknapot a Közösségi Ház udva-
rán, ahol színes programmal várták 
a kicsiket. Sikert arattak a rendőr-
autók, a tűzoltókocsi, a gyermekek  
beülhettek egy hatalmas traktorba, 
és kipróbálhatták a roncsderbi au-
tót is. Rendeztek ügyességi játéko-
kat is. A jószívű boszorkányok gon-
doskodtak ételről és italról. 
Május 30-án megtelt a Közössé-
gi Ház nagyterme a nyugdíjas Klub 
színdarabjának bemutatóján. Kéri 
László: Beteg a gazda című komé-
diája sikert aratott. A szereplők – 
Pados Katalin, Pungor Lajosné, dr, 
jónás Zsigmond, Kenyeri Dezső és 

Szőke Imre – bemutatták színészi 
tehetségüket. A közönség vastapsát 
a rendező németh László is kiérde-
melte. A bemutató bizonyította a 
helyi közösség összefogásának ér-
tékét. Az előadás után a Dr. Tolnay 
Sándor általános Iskolás néptánc 
csoportjának közreműködésével 
kitáncolták a májusfát. 
Június 6-án mintegy 230 gyermek 
részvételével zajlott a X. Lukács 
kupa regionális rock and roll ver-
seny a Közösségi Házban. 
A SCHOTT Lukácsháza SE lab-
darúgó szakosztálya fennállásá-
nak legnagyobb sikerét érte el a 
2014/15. évi bajnokság megyei 
II. szombathelyi csoportjában. A 
Szigetvári Benedek és a Balikó Ti-
bor által vezetett u-21-es csapat 
bajnoki címet szerzett. A Sántha 
Szilárd és Szűcs Richárd edzőpáros 
által dirigált felnőtt csapat 2. he-
lyezést ért el. Ezt azt jelenti, hogy 
a 2015/16. évi bajnokságban a 
Vas megyei I. osztályban indulhat 
a csapat. A Horváth Gábor által 
irányított u-15-ös csapat a megyei 
I. osztály északi csoportjában a kö-
zépmezőnyben végzett.
Az önkormányzat erőfeszítéseket 

tesz a tiszta, gondozott faluért, de 
ehhez nem csatlakozik mindenki. 
Példa erre a kilátóhoz vezető út, 
ahol a „vízközmű ház” mellett el-
helyezett szelektív és kommunális 
hulladékgyűjtő konténerek mellé 
dobálják néhányan a szemetet. A 
tárolókat – oda el nem helyezhető 
– hulladék anyagokkal töltik meg. 
A környezetet különösen szennyezi 
az akkumulátor. nagy felbontású 
kamerát helyeztek el, amely rögzíti 
a szemetelőket.  Lukácsháza tiszta-
sága mindenkinek fontos! Legyen 
Önnek is az!
Az IPA vendégek (11. oldal) ki-
látónál kóstolhatták meg a – Bor-
barát Hölgyek Lukácsházi Egyesü-
letének vendéglátása mellett – a 
helyi gazdák borait. A kísérőként a 
Szent Márton Kórus dalolta a boros 
nótákat. 
Június 19-én adják át a 
Biogyümölcs feldolgozó és Oktató 
Központot, amely egyrészt ön-
kormányzati forrásból, másrészt 
a Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesületének Leader pályázatán 
elnyert pénzből épült meg. Beszé-
det mond ágh Péter országgyűlési 
képviselő. 

Labdarúgó torna is
Nemescsó: A gyermekek megked-
velték a rendszeressé vált kézműves 
foglalkozásokat. Szerdahelyi-Bánó 
Irén könyvtáros szervezi és vezeti 
a programokat, amelyeken figu-
rákat, emlék- és ajándéktárgyakat 
készítenek. A május 31-én meg-
tartott gyermeknapon szinte min-
den nemescsói gyermek részt vett. 
Élvezték jonatán bűvész műsorát, 
ugyanígy a játékos, ügyességi, lo-
gikai vetélkedőket. Sikert aratott a 
csillám- és kavicsfestés.  A szabad 
percekben a gyermekek palacsintát 
ehettek, és üdítőket ihattak.     
július 4-én rendezik meg a fa-
lunapot. Reggel nyolc 8 órakor 
startol a kispályás labdarúgótorna, 
amelyre várják a környező tele-
pülések csapatainak nevezését 

is. (június 30-ig a 20/3261-635 
telefonszámon). Fél egykor lesz a 
megnyitó, utána kondérban főtt 
étellel kínáljak a résztvevőket.  
Majd fél kettőkor bemutatót tarta-
nak a tűzoltók, színpadra lépnek az 
óvodások, a nemescsói népdalkör, 
Kendik Dániel, a Szamóca báb-
színház, Postás józsi, a joci Fater 
Band, a sorokpolányi színjátszó 
kör. Extra program lesz a Michael 
jackson show, valamint a salsa be-
mutató. A műsorok közben légvár, 
habparty, csillámfestés, arcfestés 
várja a gyermekeket. A falunapi 
programok pedig az érdeklődőket. 
Az esti óráktól az unICuM zenekar 
biztosítja a zenét a jó szórakozás-
hoz. A környékbelieket is szeretettel 
várják a falunapra.

strANdbusz: Az Összefogás Kőszegért Egyesület idén is bizto-
sítja az ingyenes buszjáratot a lékai strandra. Minden pénteken, szom-
baton és vasárnap indulnak a buszok 10 órától, óránként, este vissza. 
Megállók: Balog iskola, Kulacs étterem. Telefonon (30/4069-811 vagy 
20/466-8568) kérhető tájékoztatás. Szerveznek strandprogramokat is. 
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A SCHOTT cégcsoport legnagyobb gyára
A Lukácsházán működő SCHOTT 
Hungary Kft. idén ünnepli – egy 
külön rendezvény keretében – a 
termelés megindításának 20. év-
fordulóját. A cégalapítási név sze-
rint a forma vitrum Kft.-nél 1995-
ben indult meg 80 munkatárssal 
a gyógyszeripari csomagolóanya-
gok – az ampulla – gyártása. Az 
eltelt évtizedekben óriási volt a 
fejlődés. Mostanra a SCHOTT cég-
csoport gyógyszeripari üzletágá-
nak legnagyobb gyártóegységévé 
nőtte ki magát – a közel 600 fő 
dolgozói létszámmal – a SCHOTT 
Hungary Kft.
Most, júniusban fejeződik be a leg-
újabb fejlesztési projekt, melynek 
azonosítási száma: GOP 2.1.3-12
-2013-0038, megnevezése: „Mun-
kahelymegtartást és munkahelyte-
remtést eredményező beruházás a 
SCHOTT Hungary Gyógyszeripari 
üvegtermék Gyártó Kft-nél.” A 
beruházás értéke 2,6 milliárd Ft, 
ebből 664 millió Ft a támogatás, 
amely 85%-ban Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból és 15%-ban 
Magyarország központi költségve-

téséből származik.  A kft. vállalta és 
megvalósította a dolgozói létszám 
húsz fővel történő növekedését. A 
projekthez tartozó 10 db gyártó-
soron 30 fő dolgozik, és ettől évi 
300 millió db  – ampulla, üvegcse, 
karpulla – többlettermelést várnak. 
A SCHOTT Hungary Kft. vezetése 
május 28-án tartott tájékoztatót 
a projekt zárásáról a sajtó kép-
viselőinek, illetve a szakmai ér-
deklődőknek. Christoph Döppes 

ügyvezető igazgató az elmúlt húsz 
évben megvalósított fejlesztésekről 
beszélt. A gyáralapítás eredeti célja 
– a termelés áthelyezése Svájcból 
Lukácsházára – mostanra kibővült 
azzal, hogy új és korszerű gépeken 
a gyógyszeripar 
növekvő mi-
nőségi előírá-
sainak jobban 
megfelelő  ter-
mékeket gyárt-
sanak. Példa-
ként említette a 
karpulla, illetve 
a duplakamrás 
üvegcse gyár-
tását. A folya-
matos fejlesztés, 
gyártósori ka-
pacitás bővítésének eredménye-
ként a Lukácsházán működő üzem 
a SCHOTT cégcsoport legnagyobb 
gyógyszeripari csomagolóanyag 
gyáregységévé vált. A 2014-es 
pénzügyi évben másfél milliárd 
darabnál több terméket gyártottak. 
A SCHOTT cégcsoport vezetésének 
elégedettségét mutatja az, hogy 

Lukácsházán a megépített ötödik 
csarnokban alakították ki a gép-
felújító üzemet, amely a SCHOTT 
cégcsoport gyáregységei számára 
végzi a termelő gépek felújítását, 
korszerűsítését.   
A tájékoztatóhoz tartozó gyárláto-
gatás keretében a csoportot kala-
uzolta Christoph Döppes ügyvezető 
igazgató, Szabó Imre pénzügyi 
vezető és Varga Zoltán személyügyi 
vezető. Ennek keretében az érdek-

lődők betekintést nyertek a négy 
gyártócsarnok, a két raktárépület 
és a felújító üzem munkájába. Ez 
utóbbiban láthattuk a Mexikóban 
lévő gyár számára már becsoma-
golt, szállításra kész gépet is. A 

gyógyszeripar – minőségbiztosítási, 
ISO szabványokon keresztül – a 
termelés szigorú követelményeinek 
betartását igényli. 
Az impozánsan kialakított szociá-
lis épület a munkatársak érdekeit 
szolgálja, akik a cég támogatásával 
menüebédet is igényelhetnek. 
A gyárlátogatás kiemelt pontja volt 
a karpullákat gyártó gépsor meg-
tekintése, ahol emberi kéz érintése 
nélkül – dobozokba csomagolva – 
történik a termelés. A projekt során 
kezdődött meg a duplafalú üvegcse 
gyártása, amely a kft. negyedik 
terméke. (Ebben az üvegcsében 
a gyógyszer oldószerét és a ha-
tóanyagát elkülönülten tárolják a 
hosszabb szavatossági idő biztosí-
tása érdekében.)
A karpulla gyártási folyamatának 
részeként a felhevített üvegcsövet 
vékony vízsugár vágja el kék fény 
kíséretében. A termékek – az am-
pulla, az üvegcse és a karpulla – 
üvegcsőből készülnek. A kör alakú 
formázó gépekbe adagolt üveg-

csöveken a felmelegítést követően 
a speciális szerszámok alakítják ki 
a termékek végleges formáját. Hő-
kezelés előtt kamerák, és más mé-
rőrendszerek ellenőrzik a megren-
delő által előírt paramétereket. A 
tolerancián kívüli értékek esetén az 
adott darab selejt lesz, és automa-
tikusan a hulladékgyűjtőbe kerül. 

A termelés folyamata egyedi lát-
ványt nyújt a látogatók számára. 
A SCHOTT Hungary Kft. veze-
tésének – Lukácsháza község 
irányába mutató – elkötelezett 
támogatását köszönte meg Virág 
jános polgármester. A kft. révén 
Lukácsháza ismertté vált a nagy-
világban. Köszönetként a helyi 
sportegyesület felvette a SCHOTT 
nevet. A település jelentős fej-
lődése a kft. adóforintjaiból vált 
lehetővé. Ezek közül talán a leg-
nagyobb kincs a Gyöngyház Egy-

séges Óvoda-bölcsőde elmúlt év 
szeptemberében történt átadása. A 
faluban 1,8%-os a munkanélküli-
ség. Ez a szám jellemző a környező 
falvak településeire is a kft. munka-
erő felvevő képessége miatt.  Tóth 
jános körjegyző visszaidézte a be-
ruházás helyszíneként Lukácsháza 
kiválasztását. Ennek dr. Vágó Attila 
háziorvos volt a kezdeményezője, 
majd a folyamatot kiemelten kezel-
te Albert Csaba, az akkori polgár-
mester. A körjegyző azt is elmond-
ta, hogy a helyszín kiválasztásában 
a tiszta környezet fontos szerepet 
játszott. A kft. környezetvédelem 
iránti elkötelezettségét elsődleges 
szempontként említette Szabó Imre 
pénzügyi vezető. 
A SCHOTT Hungary Kft. eredmé-
nyes tevékenységét megköszön-
ve – Majthényi László, Vas Megyei 
Közgyűlés elnökének nevében – dr. 
Balázsy Péter főjegyző elismerő ok-
levelet adott át Christoph Döppes 
cégvezetőnek.

Kámán z.

A termelés folyamata egyedi lát-
ványt nyújt a látogatók számára. 
A SCHOTT Hungary Kft. veze-
tésének – Lukácsháza község 
irányába mutató – elkötelezett 
támogatását köszönte meg Virág 
jános polgármester. A kft. révén 
Lukácsháza ismertté vált a nagy-
világban. Köszönetként a helyi 
sportegyesület felvette a SCHOTT 
nevet. A település jelentős fej-
lődése a kft. adóforintjaiból vált 
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peugeot.hu

PEUGEOT 308 ÉS 308 SW
Már 2,5% THM-től* akár Ön is elviheti

PEUGEOT OROSZLÁN, 
1234 Oroszlán, Autó utca 7. 
Tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu

A Peugeot 308 SW új fejezetet nyit a kényelem és a hatékonyság történetében. Az innovatív i-Cockpit vezetőhely szakít a műszer-
fal-kialakítás hagyományaival, hogy új, minden eddiginél könnyebb kezelhetőséget biztosítson a vezető számára. További külön-
legességei a kategórián felüli belső méretek, a 610 literes (VDA szabvány) csomagtér, amelybe minden belefér, a pakolást pedig  
az egyetlen gombnyomással sík padlóvá alakítható Magic Flat hátsó ülések könnyítik meg. A Peugeot 308 SW a környezetére is 
gondol: új generációs, takarékos és környezetbarát PureTech benzinmotorral és BlueHDi dízelmotorral is rendelhető. 
A Peugeot 308 és 308 SW modellek most akár 2,5% THM-től* és különösen kedvező flottaajánlattal is elvihetőek, már egy autó 
vásárlása esetén is! 

*A jelen finanszírozási ajánlat a Retail Prod Zrt. Peugeot Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező, zártvégű pénzügyi lízing - 
ajánlata, az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő 
visszterhes vagyonszerzési illeték. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén mértéke módosulhat. THM: 2,5%-9,09%. A THM-mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A finanszírozás 
teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A Peugeot Finanszírozás az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszíro-
zással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj)  jogosult az ügyfélre továbbhárítani. A kép illusztráció. A jelen 
akció visszavonásig érvényes és más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Peugeot 
Finanszírozás fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, illetve  
keresse fel a http://szolgaltatasok.peugeot.hu/peugeot-thm-ajanlat honlapot.

PEUGEOT 308 SW

A Peugeot 308 SW kombinált átlagfogyasztása: 3,8-5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-125 g/km.

Iniciál Autóház K� .
9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefonszám: 94/508-908, www.inicial.hu

Aranymise
június 21-én 16 órakor tartja 
Gyöngyösfaluban, a Szent Már-
ton-templomban Porpáczy józsef 
esperesplébános az aranymiséjét. 
Kovács Sándor püspök ötven évvel 
ezelőtt, 1965. június 20-án szen-
telte pappá, akinek megyei egy-
házfőként ez volt az utolsó szente-
lési szertartása. 
Porpáczy józsef egy-egy évet töltött 
el Csesztregen és Pákón, majd káp-
lánként érkezett Gyöngyösfaluba. 
Abba a faluba, ahol előtte Seregély 
István ny. érsek négy évet, Konkoly 
István ny. püspök egy évet töltött el 
káplánként. 
Plébánosi megbízását (1970. 
április) örömmel fogadták a fa-
luban. Akkor két településen – 
Gyöngyösfaluban, és Lukácsházán, 
amelynek díszpolgára lett – látta 
el a papi szolgálatot. A falubeliek 
jószándékát jelzi, hogy 1973-ban 
– áprilistól novemberig – kétkezi 
munkájukkal felépítették a plébánia 
épületét. Az atya 
most is itt él, 
a Szent Már-
t o n - t e m p l o m 
mellett, amely 
a kőszegi jézus 
Szíve Plébánia-
templom hason-
mása. Tornyában 
1990-től négy 
harang lakik. A 
nagycsömötei és 

a Pádovai Szent Antal templomban 
is megszólalhattak a felszentelt új 
lélekharangok. 
Porpáczy józsef esperesplébános 
állomáshelyén 45 éve látja el a 
szolgálatot, az átszervezések után 
– katolikus lélekszámban kicsi –  
nemescsóban, és Pusztacsóban is.  
A papi hivatásban ritkaság az egy 
helyen eltöltött hosszú szolgálati 
idő. „Ez egy adomány, a jóisten 
adománya, és az itt élő híveké. 
Megszerettem a négy falu lakos-
ságát, a kedvességükért, és azért 
az összetartásért, amit rendszerint 
tapasztalok. Értük is felajánlom az 
aranymisémet” – mondta az atya.
Az esperesplébánost örömmel töl-
ti el az, amelyre a Ludadban élők 
nagyon büszkék, hogy a falu temp-
lomából elindulva három férfi vá-
lasztotta a papi hivatást. Bodorkós 
Imre és dr. Perger Gyula atyákat 
2001-ben szentelték pappá, négy 
évvel ezelőtt pedig Bejczy Tibort.

Kz
(A kép Pusztacsóban készült a júni-
us 13-án tartott szentmisén.)

Gyöngyösfalu
Május 29-én népes csapat táncolta 
ki a májusfát. A stabilan leásott fa 
„megrezdült”, amikor Tímár jános 
harmonikás az összegyűlt alkalmi 
énekesekkel vidám hangulatot va-
rázsolt, és „kiénekelték” a májusfát. 
Az esemény után nem indult senki 
sem hazafelé, hajnalig tartó batyus 
bál vette kezdetét. 
„Gyerünk a Ligetbe, Kalandra 
fel!” Május 30-án szombaton tartot-
ták a gyereknapot, amelyet a Hold-
fényliget és a község önkormány-
zata közösen szervezett. A kedvező 
időjárás nagy létszámban csalogatta 
ki az ifjúságot. Kötélpálya, kisvasút, 
indián hétpróba és rengeteg játék 
várta a gyerekeket. A Holdfényliget 

vasárnap is tartogatott meglepetést 
az érdeklődőknek sok színes prog-
rammal. A Weöres Sándor Színház 
művészei vidám műsorukkal szóra-
koztatták a közönséget.
A tavaszi, nyári idő beköszönté-
vel ismét életre kelt a virágosítás. 
Köszönet jár mindenkinek, aki eb-
ben részt vállalt.
Június 9-én a Gyöngyház Egysé-
ges Óvoda-bölcsődében ünnepség 
keretében ballagtak el a nagycso-
portosok, akik hagyományteremtő 
céllal lufik felengedésével búcsúz-
tak az óvodától. A „csodapalotában” 
a mostani volt az első ballagás.
Falunap lesz július 18-án a sport-
csarnok mellett. Az önkormányzat 
szeretettel és bőséges program-
kínálattal vár mindenkit, remény-
kednek a jó időjárásban. 

Levágva
Elkezdődött a Zwinger felújítása. 
Május 28-án a testületi ülésen 
Keszei Balázs arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a Zwinger falán 
lévő borostyánt a műemlékvédelem 

el akarja távolítani. Ez a borostyán 
– az ebbe a fajba tartózóak közül 
– országos viszonylatban a harma-
dik legidősebb. A képviselő szavai 
szerint egy távoli városban a torony 
felújítása után is megtartották a bo-
rostyánt. június 14-én a Zwingernél 
a borostyán 50%-át már levágták.
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Hajrá lányok!
június 7-én tartotta a BE-jÓ Tánc-
együttes 20+10 Dupla jubileumi 
évadzáró műsorát teltház mellett 
a lovagtermben. Húsz éve indult el 
a Bersek iskolában Horváth Márta 
tanárnő kezdeményezésére a tánc-
oktatás, tíz évvel ezelőtt alakult 
meg a történelmi tánccsoport. A 
történelem szakos tanárnő gondo-
latában merült fel a történelmi tán-
cokat bemutató csapat létrehozása. 
Ehhez rendelkezésre állt a Bersek 
iskola művészeti terme, a diák-

lányok lelkesedése és tánctudá-
sa. Az összefogás eredményeként 
megszületetett a BE-jÓ Történelmi 
Táncegyüttes. A harmadik évben 
érdemeltek ki először a produkci-
ójukért elismerő oklevelet. Az elsőt 
megszámlálhatatlanul sok bronz, 
ezüst, arany minősítésű produkció 
követte. A kiérdemelt serlegek a 
lovagterem színpadát szegélyez-
ték az ünnepi műsor díszeként. Az 
eredményesség folytonosságára 
utal az, hogy a BE-jÓ csapata jú-
nius végén hat produkcióval vesz 
részt Balatonfüreden az Európa 
Bajnokságon.    

Az évadzáró műsoron tapsok so-
rozatát kapták a közönségtől a 
látványos produkciókért. Huber 
László polgármester kiemelte, hogy 
a város rendezvényein mindig lehet 
számítani e táncos lányok közön-
ségcsalogató műsorára. A városve-
zető szavai szerint Márta a lányokat 
nemcsak tanítja, neveli, hanem 
kitartásra, szorgalomra is ösztönzi. 
A polgármester emléklapot adott át 
a jubiláló együttesnek, amelyben 
megköszönte Horváth Márta mun-
káját. Elismerő oklevél – Básthy 
Béla által történt – átadásával gra-
tulált Majthényi László a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke a táncosoknak a 
hazai és nemzetközi versenyeken 
elért eredményeikért.  

A közönség elégedett volt az ün-
nepi műsorban színpadra vitt pro-
dukciókkal. Azokban a ruhaköl-
teményekben is színpadra léptek, 
amelyeket az elmúlt évben a jVMK 
segítségével beadott és elnyert pá-
lyázatból vásároltak meg. A táncos 
lányok visszaidézték az elmúlt év-
tizedet, és ott voltak a színpadon 
a – jövőt jelentő – legkisebbek is. 
Ebben a tanévben 52 lány tanulta 
meg a tánclépéseket. Aki egyszer 
már belépett a csapatba, oda visz-
szatér. Az összetartás, a közös mun-
ka öröme, a csapatszellem hozza 
vissza, tartja meg a középiskoláso-
kat és az egyetemistákat a BE-jÓ 
Táncegyüttesben.

Kz

IF
jú

Sá
G



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 6 . S ZáM   2015 . jún IuS  16 .  

18

Kü
LÖ

n
FÉLÉK

Ez meg az
Kőszeg intézményei és civil szervezetei egyre 
kiterjedtebb külföldi kapcsolatokkal rendelkez-
nek. Ennek is köszönhető, hogy városunk az 
utazók célállomásává vált. 

Legutóbb Szencről érkeztek kirándulók hozzánk. 
A kedves vendégeket a vár munkatársai kala-
uzolták. Harminchat gyermek és tizenöt felnőtt 
töltötte szabadidejét kellemesen a jurisics-
várban, és a városban. 
 
A Kőszegi Művészeti egyesület két alkotójá-
nak művei – Mil Vega (Walter Harwalik) képei és 
Anna jenner szobrai – gazdagítják a vár képző-
művészeti kínálatát. A június 6-i kiállítás meg-
nyitó érdekessége volt, hogy például feliratokkal, 
címekkel nem segítették a látottak értelmezését. 
A művészek rábízták a látogatókra az alkotások 
„újraértelmezését”.   

Anna jenner alkotásai az emberábrázolástól az 
absztrahált formákig terjednek, Kőszegre tizen-
négy, többségében női alakokat megformáló 
művét hozta el, Mil Vega tizenöt nagyméretű 
képe pedig a tiszta színek és formák világába 
viszi a látogatót. A kiállítás augusztus elejéig 
látogatható.

Láng Laura a kőszegi Béri Balog ádám általá-
nos Iskola 7. évfolyamos tanulója. Mindjárt az 
iskolába lépésekor elindult az „énekesi pályája”. 
Már elsősként szerepelt a tanévnyitón. Felsős-
ként is rendszeresen közönség elé lépett. Énekel 
szólóban, és a német nemzetiségi kórusban is. 
Több városi rendezvényen találkozhattunk vele. 

Az „AGORA gyermekfesztiválon” ötödikes kora 
óta szerepel. Idén harmadik alkalommal hozta 
el az első helyezést.

„Az éneklés mellett kiválóan táncol, lelkes tagja 
az iskolában működő Dance jam Tánccsoport-
nak is. Az idén Laura két versenyen is szerepelt 
Budapesten. A Győrszentivánon megrendezésre 
kerülő Magyar Látványtánc Sportszövetség ke-
retein belül énekelt, ahol arany minősítést ka-
pott. Az országos bajnokságon, Budakalászon, 
szintén aranyra értékelte a zsűri az elhangzott 
énekszámot” – tudtuk meg.
Bájos előadásának köszönhető, hogy többször 
szerepelt Szombathely Gyermeknapján és az 
Országos ünnepi Könyvhét megnyitóján... A si-
kerek sora tovább sorolható. Várjuk a folytatást. 
Gratulálunk az elért eredményekhez nemcsak 
Laurának, hanem az anyukájának is, aki egyben 
a felkészítő tanára.

Negyvenéves jubileumát ünnepelte a kősze-
gi Pedagógus nyugdíjas Klub június 1-jén a 
KÖSZHáZ-ban, ahol a Balog iskola diákjainak 
kedves műsora köszöntötte a népes tagságot. 
Huber László polgármester úr megható szavak-
kal üdvözölte a jelenlévőket, a vezetőséget. 
Visszatekintéskor az évtizedeket átívelő ren-
dezvények hosszú sora hangzott el. nagyszerű 
előadók, rengeteg élményt nyújtó kirándulás, 
számos meghitt esemény élményét idézték fel. 
A sikeres évtizedekhez kellett egy jó tagság, és 
kellettek a különböző funkciókat betöltő segítők. 
Tizenöt éve irányítja a csoportot – a férje se-
gítségével – Weigl Béláné, a gazdasági ügyeket 
Wächter Gyuláné intézte. Az utazások alkalmá-
val németh jános kalauzolta a csoportot. A klub 
tagjai kihangsúlyozták köszönetüket a jurisics-
vár vezetősége felé azért, mert otthont nyújtot-
tak számukra.

Az elmúlt 10 évben 12 társukat búcsúztatták el 
fájó szívvel, és 24 új taggal bővült a klub. jelen-
legi létszámuk 64 fő.
Az ünnepen jelen volt Kemény Sándorné Gizi 
néni is (a képen Weigl Bélánéval), aki 97 évesen 
a legidősebb alapító tagtársuk. Felköszöntötték 
még a 90 éves németh Istvánné Murányi Évát, 
és a névnapjukat ünneplőket.
Meglepetésként hatott a klubvezető lemondása. 
„Elérkezett az idő, hogy megálljt parancsoljunk, 
átadjam a stafétabotot” – mondta. A Pedagógus 
klub új vezetője Wächter Gyuláné lett.

Összeállította: TáF.
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Rövid hírek
Június 20-án 21 órakor, a Múzeumok éjszaká-
ján a Chernel-kertben citerazene szórakoztatja 
a közönséget. Csonka Balázs citerás Chernel 
István emlékére zenél a Bechtold István Termé-
szetvédelmi Látogatóközpont szervezésében.

A Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi 
és Sport Bizottság májusi ülésén arról határo-
zott, hogy az árpád tér 23. alatti üres lakás szo-
ciális jelleggel legyen megpályáztatva.

Álláshirdetés
KŐSZEGI étterembe konyhai kisegítőt, 
pultos-felszolgálót keresünk.
tel. 9–12-ig:  30/9166660
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A keltáktól napjainkig
Kihagyhatatlan a városi múzeum 
Régészek Kőszeghegyalján című, 
május 19-én nyílt időszaki kiállí-
tása. A tárlat egyik szenzációját a 
velemi arany diadém másolatának 
bemutatása jelenti. A kincs azonnal 
megragadja, odavonzza a látogatók 
tekintetét. Mégis, mint Ilon Gábor a 
kiállítás rendezője felhívta a figyel-

met, egy kutató számára sokkal 
fontosabb az a vas olvadék halom 
– Kern István gyűjtő a gesztenyé-
sében fedezte fel –, amely a velemi 
hegyen folytatott fémművességére 
utal. „Ez egy kelta vaskori lelet egy-
értelmű bizonyítéka. Az Avar szálló-
val szemközti területen található. A 

mintegy negyvenkilónyi olvadék 
mellett kelta korú, egymáshoz illő 
cserépdarabok is előkerültek. Ez 
meghatározza a lelet korát, amely 
szenzációt jelent, hiszen ebből a 
korból se a Gellért hegyi, se soproni 
kelta oppidumnál, se itt Velemben 
eddig soha senki nem talált kohá-
szati telepet” – mondta a régész. 

A kiállítás gerincét Kern István 
gyűjteménye képezi. Házas-
sága révén 1970-ben került 
Velembe, értékes tárgyairól 
2013-ban katalógus is meg-
jelent.
A megnyitón ott volt Huber 
László polgármester úr. Köszön-
tőjében arról is beszélt, hogy a 
2015-ös év Kőszegen milyen 
különleges, hiszen számos év-

fordulót ünneplünk. Olyanokat, 
mint Rómer Flóris (1815), Chernel 
István (1865) vagy jurisics Miklós 
(1490) születésnapját. Ilon Gábor 
pontokba szedve mondta el gon-
dolatait a kiállítás előkészületeiről, 
annak hátteréről. Csapláros Andrea 
a Savaria MHV Múzeum igazgatója 

a két intézmény jó kapcsolatáról 
beszélt, és felidézte Rómer Flóris 
életútját. 
A nagyszámú érdeklődő között sok 
fiatal is volt, de eljött a megnyitóra 
Törőcsik Mari művésznő is (a képen 
Kern Istvánnal). 
A termek falain kihelyezett tablók 
vázlatos képet adnak a régészet 
fejlődéséről, kezdve Rómer Flóris 
tevékenységével, aki 1869-ben 
egy agyagból égetett vízvezeték-
csövet talált a velemi hegyen. (A 
vezeték pontos heylét Fekete Mária 

fedezte fel.) Bepillanthatunk Miske 
Kálmán, Mozsolics Amália, Bándi 
Gábor és nagy Marcella munkás-
ságába is. 
A nemzetközi figyelmet is kiérdem-
lő diadémmásolat mellett – állandó 
kiállítóteret érdemelne – a fémmű-
vesség különböző korú emlékei, a 
késő bronzkori urnamezős kultúra 
(Kr. e. 1350 – 750) több emléke 
is megtekinthető. Kőbaltákat, kelta 
kori karperecet, őrlőköveket is kiál-
lítottak – kihagyhatatlan!

Tóthárpád F.

A kiállítás gerincét Kern István 
gyűjteménye képezi. Házas-
sága révén 1970-ben került 
Velembe, értékes tárgyairól 
2013-ban katalógus is meg-
jelent.
A megnyitón ott volt Huber 
László polgármester úr. Köszön-
tőjében arról is beszélt, hogy a 
2015-ös év Kőszegen milyen 
különleges, hiszen számos év-

A múzeum régészettörténeti kiállításának megnyitóján, május 19-én, 
a témához kapcsolódóan, Söptei Imre mutatta be a megújult Kősze-
gi Lapok-at. A helytörténeti kiadvány első száma 1999-ben pápai és 
szombathelyi példák nyomán jelent meg. Célja volt „számonként egy-
egy rövid és lényegre törő tanulmányban bemutatni a város történel-
mének egy-egy részletét, legyen akár tudomány-, kultúra-, művészet-, 
intézmény- vagy családtörténet.” A kiadvány 1999 és 2014 között öt-
öt alkalommal jelentkezett. 
négy év után az újjászületés időpontjának a 2014 decemberét je-
lölhetjük meg, amikor „külső igény jelentkezett arra, hogy a levéltár 
megmutassa önmagát és helytörténeti tanulmányokat tegyen közzé”. 
Egy év elteltével a legújabb színes, Rómer Flórisról szóló összeállítás 
(Ilon Gábor írásával) a „tényleges újraindítást” jelentheti. A Kőszegi 
Lapok érdekes olvasmány a szakember és amatőr számára egyaránt. A 
kiadvány Interneten, a koszegimuzeum.hu honlapon is elérhető.

INGATLANIRODA NYÍLT!
Kőszeg, Várkör 69. 

ELADÓ, KIADÓ ingatlanokat
keresünk.

A nyilvántartásbavétel ingyenes.
Nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

bodi.jozsef@t-online.hu
www.koszeg-ingatlan.hu

Telefon: 06 30/908-2079
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Kőszeg az éterben is
Vélhetően hazánkban kevés olyan 
rádióklub működik, amely akkora 
vagyont hozott létre és kezel fele-
lősséggel, mint a 44 éve működő 
Kőszegi Rádió Klub. A tizennyolc fős 
tagság május 27-én tartotta köz-
gyűlését Kossuth utcai klubhelyi-
ségében. Az ünnepi alkalmon meg-
emlékeztek elhunyt klubtársukról, 
Tóthi Istvánról.
Cseh jánosné és Kopcsándi Gyula 
pénzügyi beszámolójából megtud-
hattuk, hogy a 2014-es bevételük 
meghaladta az 1 millió 900 ezer 
forintot, vagyonuk pedig megha-
ladja a húszmilliót. Mielőtt azonban 
azt hinnénk, hogy dúskálnak a ja-
vakban, ne feledkezzünk meg arról, 
hogy rengeteg pénzt felemészt a 
technika, a Kendig-csúcsi verseny-
állomás karbantartása, fenntartása, 
fejlesztése. Mindennapi tevékeny-
ségük rendkívül anyag és eszköz-
igényes, ezért a többi egyesülethez 
hasonlóan keresik a forrásokhoz 
jutás lehetőségeit.
Polgár józsef elnöktől megtudtuk, 
hogy a legnagyobb feladatot, mun-

kát és gondot a civil tör-
vény azon új paragrafusa 
okozta, amely előírja az 
egyesületek számárta, 
hogy a bevételeiket 
milyen forrásokból, il-
letve milyen arányok-
ban biztosíthatják. „Az 
ún. 60/40 százalékos 
megszabás lehetetlen és 
teljesíthetetlen helyzet 
elé állította az elsősorban műsza-
ki, technikai jellegű tevékenységet 
végző egyesületeket… Laikusan, a 
társadalom egy tagjaként, azt gon-
dolhatnám, ha egy egyesület saját 
erőből több tízmilliós értéket hoz 
létre – a Kendig-csúcsi versenyál-
lomást – akkor játszva találhatna 
olyan pályázati kiírást ahol a hiány-
zó egy-két milliót megszerezhet-
né” – hallottuk érvelését. Sok más 
probléma mellett példaként em-
lítette azt is, hogy a nemzeti Civil 
Alap (nCA) oldalára belépve, még 
1991-es pályázati kiírások sze-
repelnek mintegy lefagyva, vagy: 
hogy a bankban elhelyezett pénzük 

egyre kevesebbet hoz!
Korábban az eredményeikről rész-
ben már beszámoltunk, ezért most 
a rendkívüli sikerlistájukról, amely-
re méltán büszkék, most csak né-
hány adat: az új antennájukkal az 
IARu versenyen 425 összeköttetést, 
923 km maximális távolsággal lé-
tesítettek. Bár nemzetközi szintű 
versenyeken a 726 méter magas 
Kendig-csúcs,  az 1000–2000 m 
magas csúcsokról dolgozó állomá-
sokkal szemben hátrányban van, 
mégis büszkélkedhetnek dobogós 
első, második és harmadik hellyel 
is. (Az elnök a tagság előtt megkö-
szönte a helyi sajtó segítő, népsze-

rűsítő támogatását.)
Egyre többen tudják azt is, 
hogy például a májusi „ziva-
tarfront érkezésekor a Kendig-
csúcson telepített kameránk 
képe első volt a legnézettebb 
kamerák képe közt, éjfélig 
94 300-an tekintették meg 
a közvetített képet, ami sem-
mi más módon nem elérhető 
ismertséget és talán elismert-
séget is hozott a klubunknak” 
– mondta Polgár józsef.
A mindennapi munka mel-

lett klubtagjaik önképzését is se-
gítik. A Dubus, az uKW Berichte, 
a Funkamateur és a CQ-DL folyó-
iratok régi és legfrissebb számai 
egyaránt megtalálhatóak a könyv-
tárukban. A klub honlapja elkészült, 
de az anyagok feltöltése még várat 
magára, hiszen 44 év dokumentá-
cióját szeretnék bemutatni.
Terveik közt többek közt ismét sze-
repel a Kőszegi Szüreti felvonulás 
kamerás közvetítése, és az utánpót-
lás érdekében ősztől rádiós szakkört 
terveznek indítani, de a kedd esti 
klubnapon is folyamatosan várják 
az érdeklődők jelentkezését.

Tóthárpád F.

rűsítő támogatását.)

hogy például a májusi „ziva-
tarfront érkezésekor a Kendig-
csúcson telepített kameránk 
képe első volt a legnézettebb 
kamerák képe közt, éjfélig 
94 300-an tekintették meg 
a közvetített képet, ami sem-
mi más módon nem elérhető 
ismertséget és talán elismert-
séget is hozott a klubunknak” 
– mondta Polgár józsef.
A mindennapi munka mel-

Eredeti olasz pizza 
a Portréban! 

PRÓBÁLD KI TE IS!

Szeptembertől
házhoz szállítással!

ÚJ!
• PIZZA MARGHARITA 890 Ft

Mozzarella, paradicsom, oregano
• RUKOLÁS PIZZA 1190 Ft

Paradicsomszósz, mozzarella, 
paradicsom, rucola 

• SONKÁS PIZZA 1290 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
sonka, oregano 

• HAWAII PIZZA 1390 Ft
Mozzarella, paradicsom, sonka,
ananász

• NÉGYSAJTOS PIZZA 1790 Ft
Mozzarella, sajtmártás alap, 
feta sajt, camembert, gomolya

• PÁRMAI SONKÁS PIZZA 1890 Ft
Mozzarella, paradicsom, pármai
sonka, ruccola, parmezán

• SZALÁMIS PIZZA 1490 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
szalámi, oregano

• SONKÁS�KUKORICÁS PIZZA 1390 Ft
Paradicsomszósz, mozzarella, 
sonka, kukorica

• PIZZA IN FERNO PICANTE 1790 Ft 
Mozzarella, paradicsom, 
csipős olasz szalámi, pepperoni, 
olivabogyó, fokhagyma, friss
paradicsom

• BACONOS PIZZA 1490 Ft
Paradicsomszósz, mozzarella, 
bacon, kukorica 

• FŐNÖK KEDVENCE PIZZA 1590 Ft
Paradicsomszósz, mozzarella, szalámi,
bacon, pepperóni, tükörtojás

• „SZESZÉLYES PIZZA” 1790 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
sonka, szalámi, 
articsóka, oregano

• PORTRÉ PIZZA 1790 Ft
Mozzarella, tejföl alap, 
bacon, sonka, szalámi, fő� tojás,
ruccola, édes pepperoni

• TONHALAS PIZZA 1890 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
tonhal, lilahagyma

• CHEF PIZZA 1890 Ft
Mozzarella, tejföl alap, 
pármai sonka, parmezán, 
paradicsom, rukola

• PIZZA BOLOGNESE 1890 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
bolognai ragu, 
feta sajt, pepperoni

• PIZZA SIGNORA 1790 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
sonka, bacon, friss paradicsom, 
friss újhagyma, tejföl

• PIZZA UNGHERESE 1790 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
kolbász, bacon, hegyes erős, 
paprika, lilahagyma

• KÍVÁNSÁG PIZZA + FELTÉTEK 890 Ft
Minden kívánság szerint 

• CALZONE PIZZA 1690 Ft
Mozzarella, paradicsom, 
sonka, tojás, gomba
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Régi mesterek nyomában
„A Concordia-Barátság Énekegye-
sület a karácsonyi koncertek sikeré-
nek tapasztalatai alapján, közel tíz 
évvel ezelőtt kezdeményezte  egy 
tavaszi koncert létrehozását” – 
mondta el lapunknak Szilágyi Imre, 
a kórus elnöke. A legelső alkalom-
mal egy virágvasárnapi előadás 
alkalmával a nagyatádi vegyes kar 
képviselőit fogadták a kőszegiek az 
Írottkő Szállóban. Azóta a változás 
csak annyi, hogy pünkösd idősza-
kában nyárköszöntő az Alpokalján 
címmel folytatják a hagyományt. 
A koncertek sorában május 24-én 
reneszánsz tavaszi hangversennyel 
örvendeztették meg a kórusmu-

zsika kedvelőit a lovagteremben. 
Szilágyi Miklós karnagy úr ötlete 
nyomán a dalokat Szekeres Ferenc 
Régi Mesterek Vegyeskarai című 
ötven kötetes füzetsorozatából vá-

logatták. Egyebek mellett Michael 
Praetorius, Orazio Vecchi és Adriano 
Banchieri műveit hallhatta a kö-
zönség. 
A közel egyórás műsorban egy 
zeneszám erejéig megemlékeztek 
johann Sebastian Bach születé-
sének 330. évfordulójáról is. A 

tematikus összeállítás elnyerte a 
közönség tetszését, hiszen a kon-
cert végén – kikövetelve még két 
ráadásszámot –, hatalmas tapssal 
jutalmazták az együttest. A kórus 
nemcsak a repertoárral újított. 
Ezúttal a pódium és a nézőtér el-
rendezésben is közelebb került 
egymáshoz: a hallgatóságnak még 
meghittebb zenei élményben lehe-
tett része.
A koncert – a tervek szerint – egy 
sorozat első rendezvénye volt. Az 
együttes a továbbiakban »Régi 
Mesterek Vegyeskarait« szeretné 
közönség elé vinni, majd később 
lemezre rögzíteni, ezzel is hozzájá-
rulva városunk kulturális sokszínű-
ségéhez”.

Tóthárpád F.

Pávatánc vonóvégen
A művészeti ágak nagyszerű talál-
kozásának lehettünk tanúi június 
6-án a Kőszegi Vonósok koncertjén, 
amely egyben a várszínházi előadá-
sok sorát is megnyitotta. Az egyre 
népszerűbb kamaraegyüttes nyár-
köszöntő előadásának színpadké-
pét több zeneszámban is erősítette 
a BE-jÓ Táncegyüttes.
A „Pávatánctól a tangóig” című kon-
cert alkalmával a dupla jubileumát 
ünneplő Farkas Ferencről is meg-
emlékeztek. Öt tánc című darabjá-
ban két ifjú vonós növendék is bele-
kóstolhatott a fellépés izgalmaiba. 
nagy tapsot érdemelt ki minden 
elhangzó darab. E sorok írója – 
bocsássa meg az Olvasó a szub-

jektivitást – különösen szívesen 
hallgatta Vittorio Monti Csárdását. A 
nem mindennapi „multikulti” elő-
adás alkalmával olasz zeneszerző 
magyar ihletésű darabját játszot-
ta Scheer uwe, az osztrák szár-
mazású kitűnő kőszegi hegedű-
művész. A zenei élményt tetézte 
a Kőszegi Vonósok kísérete, és a 
BE-jÓ táncosainak közreműködé-
se. Hasonlóan kiemelkedő dara-
bot hallhattunk, amikor felcsen-
dült Leonard Bernstein keringője, 
melyben Scheer Bernadett, Mezei 
Virág, Scheer uwe és Bihari Tamás 
játszott szólót. A sort lehetne foly-
tatni: a többi mellett érdekességnek 
számított az egyébként fúvószene-

karoktól megszokott Rákóczi induló 
vonós feldolgozása is. A kellemes 
estén, ízelítőt kaptunk a zenetörté-
net nagy korszakainak műveiből, és 
nem maradtunk ráadás nélkül sem. 

Az előadást magyar szerző, Weiner 
Leó Rókatánca zárta. Az együttest 
újabb önálló koncerttel december-
ben láthatjuk, hallhatjuk Kőszegen.

Tóthárpád F.

A „Mérnök” emléke
Stampf Gyula (1945–2015)

Stampf Gyula volt nekünk a kuta-
kodó, körültekintő, mindent mérle-
gelő és helyén tudó, a biztonságot 
adó, a tudását megosztó, minden-
kinek segítő tervező és kivitelező 
ember, a barát, Gyula, a „Mérnök”. 
A Mérnök, aki a falat kopogtatva, 
a ház repedéseit, a föld nedves-
ségét vizsgálva, a jelent s múltat 
pontosan felmérve mérlegelt, szá-
molt, rajzolt, s a jövőt tervezte. A 
tanácsaival – az enyészettől meg-

mentett épületek, az új otthonok, 
a természet ölelésébe tervezett la-
kóparki – házak falaiba „beépítette 
önmagát”, ahol most már örökre 
jelen marad.
Matekos esze és racionalizmusa 
elvitte őt a gimnázium helyett a 
technikumba, az építő emberek 
közé, Pestre, majd építőmérnök 
statikusnak a Műszaki Egyetemre. 
Ekkor útjaink szétváltak, barátsá-
gunkat a távolság erősítette. Gyula 

az élete során mindvégig kőszegi 
polgár maradt.
Soha sem szakadt el családjától, 
a barátaitól, a hegyi munkától, a 
szőlőművelő borosgazdaságtól, a 
várostól és azoktól az épületektől, 
amelynek tudora és tervezője lett. 
Életében tudatában volt annak, 
hogy a természet, az épített vi-
lág megbecsüli azt az embert, aki 
szereti és érti szavát, nem ellene, 
hanem érte dolgozik szorgalom-
mal. „Gazda módján élt és gon-
dolkodott”, és ezzel a gondoskodó 
magatartással, csendes szolgála-
tával szerzett elismerést a nem-
csak Kőszegen, hanem a távolabb 

élő emberek között is. 
A sors kihívásai őt sem kímélték, de 
ezt is vállalva mindvégig helytállt, 
nem adta fel a küzdelmet. Dolgo-
zott. A kimért sorsát csendesen, 
hitével és a jó emberek méltóságá-
val viselte, mert tudta, hogy a „Fák 
állva halnak meg.” 
Az elmúlt nyáron szervezte Hidegh 
Lajos és Szörényi Frigyes tanár urak 
osztályainak ötvenöt éves általános 
iskolai találkozóját. A társak közül 
sokan az „égi osztályokba” költöz-
tek. Őket követte Gyula barátunk. 
Sírja mellett egy szál virággal 
mondtunk neki „Isten Hozzád”-ot.

Búcsúznak Tőled a Barátaid!
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Örök gyásszal
A Kőszegi Európa Ház Egyesület 
emléktáblát avatott a zsinagóga 
előtti épület homlokzatán. Ponto-
sabban újraavatott 2015. május 
11-én, hiszen a régit „valaki, vagy 
valakik eltulajdonították”. 
„2009–2010-ben, egy éven belül, 
a Kőszegi Polgári Kaszinó kezde-
ményezésére, szervezésében három 
emléktábla született Kőszegen. Az 
első a jézus Szíve-templomban dr. 
Székely László apátplébánosnak, a 
második a Szent Imre-templom fa-
lán Kincs István apátplébánosnak, a 
harmadik, a botlatókő, az árpád tér 
13. számú ház előtti járdarészben 
Bass Rezső állatorvos kollégámnak 
állított emléket. A három szemé-
lyen keresztül emléket állítottunk 
Magyarország és így Kőszeg 20. 
századi nemzeti tragédiáinak.” – 
mondta Küttel István a bevezető-
jében. (A képen dr. Bokányi Péter, 
Kovács nikolett, Révész józsef és 
Söptei Imre társaságában.)

2010 júliusában vált ismertté, hogy 
a zsinagóga előtt az utcafronton 
lévő tábla – amelyet még 1988-
ban a város helyezett ki – hiány-
zik. Mostantól a Kőszegi Európa 
Ház Egyesületnek köszönhetően 
újra felirat hirdeti: „Örök gyásszal 
és tisztelettel őrizzük a náci bar-
bárok által, 1943–45-ös években 
megkínzott és megölt bajtársaink 
a III/4-es zsidó munkaszolgálatos 
század egykori tagjainak emlékét.” 
(A tábla szövegét németh Iván 
korábbi felvételének köszönhetően 
tudták rekonstruálni.) A megvalósí-
tás ezúttal Bass Istvánnak, egykori 
bucsui munkaszolgálatosnak az 
adományából vált lehetővé. Az em-
léktáblát Mészáros András, Kertész 
józsef (Szombathelyi Zsidó Hitköz-

ség) és Küttel István (Kőszegi Euró-
pa Ház Egyesület) leplezte le. 
A szokásoknak megfelelően felol-
vasások következtek. Küttel István 
Bass István 2010-es leveléből idé-
zett, dr. Bokányi Péter dr. Linksz 
Arthur: Harc a harmadik halállal 
című könyv egy részletét, Révész 
józsef a Kőszegi Szabad nép 1945. 
április 19-i számából Deportál-
tak istápolása című cikket, Kovács 
nikolett, a jurisich Miklós Gimná-
zium diákja pedig a Kőszegi Zsidó 
Hitközség mártírjainak névsorát 
olvasta fel.
Mészáros András és Kertész józsef 
koszorút helyezett el az épület falán, 
majd a megjelentek elsétáltak az 
árpád téri botlatókőhöz, ahol Söptei 
Imre Székely László Bass Rezsőről 
szóló naplórészletét olvasta fel.
Kőszeg május 11-én egy megújuló 
emléktáblával gazdagodott. (A ki-
helyezést a városgondnokság mun-
katársai végezték.) Küttel István a 

civilek nevében kijelentette: „Ezt 
a táblát megfigyelés alatt tartjuk, 
gondozzuk, ha kell, a legrövidebb 
idő alatt pótoljuk.” 

Tóthárpád F.

Attila is elment…
Május 18-án elhunyt Kristóf Attila 
(szül.: 1938. ápr. 12.) a Magyar 
nemzet legendás újságírója. Test-
vére mellett, itt Kőszegen, helyez-
ték végső nyugalomba. 

Büszke volt a két évvel idősebb 
nővérére, aki  világhírű író lett  A 
nagy füzet című regényével, mely 
kimondatlanul, de Kőszegen ját-
szódik.  Attila is írt regényt, melyet 
ez a város ihletett Oidipusz körbe-
jár címmel. Tavaly már gyengélke-
dett, nem volt ott Szombathelyen a 
Kanizsai Dorottya Gimnáziumban 
rendezett emléktábla avatással 
egybekötött Kristóf ágota kon-
ferencián. Imádott nővérével a 
Kossuth-díj átvételekor 2011-ben 
találkoztak utoljára a Parlament-
ben. Csikvándról, Pápa mellől ke-
rült 1944-ben Kőszegre a család, 
mely az ötvenes évek közepén 
széthullott. Az általánost itt a fiú-
iskolában végezte. ágota Svájcba 
disszidált, ő érettségi után az ELTE 
magyar-újságírás szakán végzett, a 
’60-as évek közepén már a Magyar 

nemzet gyakornoka. Bátyjuk, jenő 
Zalaegerszegre sodródott. Attilát 
riportja, kritikái, interjúi hamar 
ismertté tették az újságolvasó szá-
mára. A Magyar nemzetnél ötvenöt 

évet töltött, amit el lehetett érni 
a szakmában, azt elérte. Volt a 
lap főmunkatársa, főszerkesz-
tő-helyettese végül 2000-ig a 
szerkesztőbizottság elnöke. „A 
hazai sajtó egyik legszebb stílusú 
mestere volt, a magyar hírlaptör-
ténet klasszikusa” – így méltatják 
kollégái. Emlékezetesek tárcái az 
Én nem tudom… című sorozata.   
Ez az a műfaj, amely az újságírás 
és az irodalom határán lebeg, 
nem kötött sem időhöz, sem ese-
ményhez, nem szükséges, hogy 
politikai mondandója legyen. 
Attila írta nem is régen, hogy a 
tárcának van egy formai, szakmai 

meghatározása is, mégpedig az, 
hogy mindig a „vonal alatt” jelenik 
meg, ha összehajtjuk az újságot, a 
tárca alulra kerül. 
÷mi történik… Azt értem is, meg 
nem is, hogy Istennek mindezzel 
miféle célja van, hiszen a halál 
végül kisebb nagyobb szenve-
dés árán úgyis mindenkit utolér. 
Egyetlen ellenszere van, az élet 
örök igazsága, az újjászületés. Az 
igaz ember mindig a jövőre, az 
utódokra gondol, ha megpróbál 
helyesen cselekedni. A gonoszt 
azonban mindig csak a pillanat-
nyi helyzet, saját ideje, érdekei és 
indulatai vezérlik, fel sem rémlik 
benne, hogy amikor megöl egy 
fiatal embert, talán évszázadok 
örökségét és sok jövőbeli, lét-
re nem jöhető életet pusztít el, 
mintegy szétszakítva a teremtés 
fonalát. Nemcsak hatmillió zsi-
dó halt meg a holokausztban, 
hanem nyilvánvalóan az eljö-
vendő nemzedékek tömege is. 
Ugyanez vonatkozik – bár más 
értelemben – a háborúkra, ahol 
törvényszerűen többségükben fi-
atal férfiak esnek áldozatul, soha 
meg nem születő utódaik hosz-
szú sorával együtt. S amikor egy 
migránsokkal teli hajó a tenger 
mélyére süllyed, a nyomorúság 
és a halál elől menekülők összes 
öröksége odavész….”   
   Kiss János

2010 júliusában vált ismertté, hogy civilek nevében kijelentette: „Ezt 
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Pri otkrivanju spomenika lovcev i lugarov

U Hrvatskom Židanu kod Peruške Marije otkrili su
driveni spomenik
Hodošasno mjesto „Peruška Marija” 31. maja u 
Hrvatski  Židan pozvalo je svoje vjernike na sve-
tačnu svetu mašu lovcev i lugarov. Lako je dost 
„lipo” curila godina usred noći već - sto ljudi je 
došlo u lozu na početak trojezičnoga vjerskoga 
svečevanja na 10 uri. Gospodin farnik Štefan 
Dumović pozdravio je nazočne i sa dr. kanoni-
kom prof. Ivom Smatovićem su skupa celebrirali 
vjerski susret. 
Muzičko oblikovanje 
židanskih tambura-
šev, jačke židanskoga 
crikvenoga zbora i 
pjevanje nimškoga 
pjevačkoga hora iz 
Kőszegfalve je gluša-
lo trojezično. 
Pri svečevanju su 
nazočni bili dr. Balint 
Kondora potpredsjed-
nik Skupštine Želje-
zne županije i Istvan 
Gagyi predsjednik 
Lovačke komore u 
Željeznoj županiji ter 

načelniki okolišnih naselja.
Očuvanje i gajenje ovoga 
vjerskoga mjesta od počet-
ka su nase zeli lovci i lugari. 
Tu stalnu pomoć je zahva-
lio načelnik Židana Štefan 
Krizmanich na kraju maše. 
Hvaluvridnim jagarom i 

lovcem za poklon 
po jednu Bibliju 
je naprik dao Ivan 
Štefanič peljač ži-
danske crikvene 
stolice.
Svečanost završila se je sa posvećenjem 
i otkrivanjem spomen- križa pokojnih 
lovcev i lugarov. Ideja gosp. farnika 
Štefana Dumovića i jožefa Horvatha če-
preškog učitelja je med društvu lovcev 
našla na veliko podupiranje. Imre nagy  
šumarski injženejer je vodio ostvariva-
nje ovoga projekta.                          
Čepreški drivo rizbar György Horvath   
je iz hrastovoga driva izdjelao spo-
men- križ, ki je postavljen nedaleko od 

staroga hrasta sa kipom Blažene Divice Marije. 
Karakteristične osobine kao ča su milost, mu-
drost, strast i poštivanje neka i nadalje ovako 
lipo obdržu  lovačka društva  i u okviru vjerskoga  
hodočašća.
Május utolsó vasárnapján a háromnyelvű 
(magyar, horvát és német) ünnepi vadászmi-
sét követően avatták fel az elhunyt vadászok 
és erdészek  emlékkeresztjét a horvátzsidányi 
÷Peruska Marija” zarándokhelyen.

Marija Fülöp Huljev

lovcem za poklon 
po jednu Bibliju 
je naprik dao Ivan 
Štefanič peljač ži-
danske crikvene 
stolice.
Svečanost završila se je sa posvećenjem 
i otkrivanjem spomen- križa pokojnih 
lovcev i lugarov. Ideja gosp. farnika 
Štefana Dumovića i jožefa Horvatha če-
preškog učitelja je med društvu lovcev 
našla na veliko podupiranje. Imre nagy  
šumarski injženejer je vodio ostvariva-
nje ovoga projekta.                          

je iz hrastovoga driva izdjelao spo-

Pri otkrivanju spomenika lovcev i lugarov

Driveni spomen- križ na hodo-
časnom mjestu ÷Peruške Marije”

Minden év május 13-án német nyelvű a fatimai 
mise, melyet ebben az évben Aigner Géza rép-
celaki plébános mutatott be a német ajkú hívek 
és énekesek közreműködésével. A jurisics téren 

Deutsche Messe am 13-en Mai in der Herz-Jesu Kirche

Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur Bründl-Kapelle

álló Mária-szoborhoz a rossz időjárás miatt saj-
nos nem tudtunk a körmenettel kimenni, ezért a 
Mária-tisztelő hívek a templomban imádkozták 
el a litániát. 

Öt évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy 
egy, a környéken lévő Mária-kápolnához szer-
vezzen a német Önkormányzat egy gyalogos, ill. 
buszos zarándoklatot. 
Május 17-én, vasárnap a gyalogosok 
Rattersdorfból indultak az erdőn keresztül 
Oberloisdorfon át a steinbergi Mária-ká-
polnához. nagy örömünkre Vaskeresztesről, 
Kiszsidányból és Pornóapátiból is csatlakoztak 
hozzánk és velünk tartottak a zarándokúton. 
Akik nem vállalták a gyalogos utat, ők busz-

szal és autókkal érkeztek a ligetes „Bründl-
Kapelle”-hez (Forráskápolna), ahol Németh 

Csaba kőszegi káplán és János 
Ghinari steinbergi plébános német 
szentmisét tartott. A nyugodt környe-
zetben agapé és közös beszélgetés 
tette ezt a napot varázslatosan szép-
pé. Feltöltődve és hálát adva estefelé 
indult vissza a kb. 70 zarándok. 
A steinbergi „Mária zarándoklatot” 
minden év májusában rendezzük 
meg. 

Heimattreffen 
in Vasszentmihály
Immár 30. alkalommal találkoztak a Vas megyé-
ben és a szomszédos Zala megyében élő néme-
tek.  Május 30-án Vasszentmihály volt a helyszí-
ne a két megye hagyományos „Heimattreffen” 
„Szülőföld” találkozójának. A település lakói 
nagy összefogással készültek erre a napra, 
örömmel fogadtak minket. 
A köszöntőket követően a kulturális programot a 
Vaskeresztesi tánccsoport nyitotta meg. Fellép-
tek a szentgotthárdi iskolások német énekekkel, 
őket követte a Vaskeresztesi énekkar és tánc-
csoport, a Pornóapáti Vegyeskar és a tánccso-
port, az Alsószölnöki Kórus, a Rábafüzesi Kórus 
hangulatos műsora, a kőszegi Alpensänger és a 
Kőszegfalvi nemzetiségi Kórus, a szepetneki Kirá-
lyi Kórus.  A szívélyes vendéglátást közös éneklés, 
jó hangulat, vidám együttlét koronázta meg. Szép 
emlékekkel és feltöltődve tért mindenki haza.

        Kőszegfalvi Ágnes, NNÖ elnöke
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Folytonosság
A Dance jam tánccsoport május 
23-án A lovagteremben ünnepelte 
alapításának 25. évfordulóját fer-
geteges, két előadásban duplázott 
műsorral. Fél háromkor az óvodá-
sokkal és kisiskolásokkal kibőví-
tett előadás pálmaágat érdemelt. 
Öt órától új és régi produkciókkal 
léptek színpadra a táncosok vas-
taps kíséretében, amelyet sokszor 
hallhattak a 25 év alatt is. Díjakat, 
emlékeket idézett fel a lovagterem 
folyosóján elhelyezett képgalé-
ria. Huber László polgármester az 
esemény fővédnöke oklevél átadá-
sával értékelte Földesiné németh 
Csilla elkötelezett tevékenységét. 
A csapat a város ajándékaként egy 
hétig pihenhet Tihanyban. A mű-
sorvezető, Gelencsér Ildikó a meg-
lepetés énekével gratulált a Dance 
jam 25 éves munkájához. Idén is 
kiosztották az „Év táncosa” díjat,  
amelyet az alsó tagozatból németh 
Fanni, a felsősök közül a trió tagjai 
(Béres Zsófia, Galambos Eliza és 
Hanák Rebeka) kapták. A tánccso-
port motorja, alapítója Földesiné 
németh Csilla a lányoknak karkö-
tővel és a jeles alkalomra készített 
egységes pólóval kedveskedett. 
A lányok verset írtak és mondtak 
Csilla néninek, a szüleiktől köszö-
nő szavak hangzottak el. A szülők 
meglepetésként átadták a Gergye 
Krisztián által dedikált Dance jam 
jövő könyvét, amely az elkövetkező 
25 év összefoglalója lesz. 
„Mit jelent a 25 év?” – kérdeztük 
Földesiné németh Csillát, a Dance 
jam tánccsoport vezetőjét, koreog-
ráfusát, aki így emlékezett az ün-
nepre, az évtizedekre.
 – A ’gazdag, akinek szép emlékei 

vannak. Boldog, aki szépen tud 
emlékezni’  mondat jutott eszembe, 
amikor a jubileumra készülődtünk. 
Rengeteg szép emlékem van, és a 
sok fénykép, amely az évek során 
összegyűlt. Alig fértek el a tablók, 
a lovagterem hosszú folyosóján… 
Minden évben új koreográfiák, 
ötletek, jelmezek, táncolni vágyó 
gyerekek. Szépen is tudok emlé-
kezni? Hát persze, hogyan is lehet-
ne másképp, ennyi csillogó szem-
párral, akik megtöltik a színpadot. 
A ragyogó tekintetű óvodások, 
akinek szeretete andalító, a már 
felnőtt egyetemisták, akik a távol-
ságok ellenére is ragaszkodnak a 
tánchoz (hozzám), velük csak bol-
dog lehetek.
Május 23-án a borús, esős nap el-
lenére a lovagterem ragyogott. A 
lányoktól, a közönség szeretetétől, 
tapsától mindkét előadáson. Hogy 
milyen volt? Egy kedves ismerősöm 
szavait idézném, amely sokáig erőt 
ad nekem: 
„Sok szeretettel gratulálok nektek a 
25 éves jubileumi műsorotokhoz és 
a 25 évhez! Köszönöm az élményt! 
Igazán sokan voltunk és nagyon 
szép ünnepség volt. Olyan volt, 
mint  Te magad: nagyon emberi és 

igényes! Igazi csapatmunka!”
Hát ilyen volt! Rengeteg munka, 
izzadás, erőlködés, amiből – re-
ményeim szerint – nem látszott 
semmi. Sok-sok barát, segítő, akik 
nélkül nem lenne ilyen, nem lenne 
ilyen jó. Az elmúlt év szeptembe-
rétől terveztük az évforduló mél-
tó ünneplését a szülők lelkes kis 
csoportjával együtt. Meghívtuk az 
ünnepre a két és fél évtized alatt a 
csoportban táncoló lányokat. Készí-
tettünk jubileumi pólót, ajándék 
karkötőt. Bár ezek csak gesztusok 
és tárgyak, de mégis fontosak, hisz 
egy közösséghez tartozás jelképei. 
És – valahova–, egy értéket adó 
és értéket közvetítő csoporthoz 
tartozni nagyon jó érzés. És eljöt-
tek sokan, megtelt a lovagterem, 
kétszer is!!! 
nagy öröm volt számomra, hogy 
a nyitó – „Folytonosság” című – 
koreográfiában olyan anyuka és 
kislánya táncolt, akik mindketten 
a Dance jam tagjai voltak, lettek. 
Kell ennél nagyobb öröm, hogy 

egy volt táncos a kislányát is rám 
bízza? 
A lányok kitettek magukért, min-
denki tudásának legjavát adta. De 
hát ezt vártam tőlük. Az egész évi 
megfeszített munka, a sok-sok ver-
seny, az országos díjak köteleznek. 
És ők ezt tudják! Sosem okoznak 
csalódást! 
Volt méltatás, elismerés. A polgár-
mesterünk szép szavakkal köszöntött 
bennünket, átadta a város elismerő 
oklevelét, a megyei közgyűlés okle-
velét. Számomra mégis a legked-
vesebb, a legnagyobb díj, a KÖnYV 
volt (így nagy betűkkel), amit készí-
tettek. A vers, a köszöntő…
Felsorolhatnám most azt a sok ér-
met, helyezést, amelyeket az évek 
során begyűjtöttünk. Elmondhat-
nám, hogy hány koreográfiával ju-
tottunk ki a különböző nemzetközi 
versenyekre. De nem teszem. nem 
ez a fontos!  „A boldogsághoz 
nem vezet út. / Az út maga a bol-
dogság.”  (Buddha)

Lejegyezte: Kámán Z.

Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Gyöngyösfalu: Tar Tamás és Bodorkós Krisztina lánya 
Dorka; Kőszeg: Devecseri István és niksz Beáta fia Olivér; György 
Viktor és Veréb Lídia fia ábel Ferdinánd; Kappel Ottó és Beke Boglárka 
lánya Kinga, Lukácsháza: Menyhárt Dezső és Tamaskó Edit fia Dezső 
Hunor;  Nemescsó: Maráz Zoltán és Boros Renáta fia ádám. 

HázAssáG: Mércz Kitti – Rege Péter józsef,  Molnár Katalin – Kováts 
György, nagy Katalin – Süle Tamás Zoltán, Pukler Viktória – Cserti já-
nos, németh judit Eszter – Héra István, Rozmán noémi - Krcsmárik 
Attila, Riegler Ildikó – Gerencsér Tamás, nardai Dorina – Wehli Rolf 
Gergely, Kampel Gabriella – Simoncsics Róbert.

HALáLeset: Horváth józsef,  Traxler Istvánné (sz. Major Gizella), Mol-
nár Pálné (sz. Kovács Márta judit),  Kappel László, Károlyi jános Gyula, 
Stampf Gyula, németh Istvánné (sz. Csik Marianna), Toplak Vendelné 
(sz. Berta Örzse), németh Imre.
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Visszatekintő
A gyerekek és a családok tevőlegesen is részt 
vehettek az idei gyermeknapi rendezvényen. Az 
önzetlen támogatók, az önkéntesek, a társintéz-
mények (Chernel-kert) segítségével reggeltől 
délután öt óráig több helyszínen (a Csónakázó-
tónál is) szórakoztatva tanulhattak. 

A várárokban és a belső várudvarban kéz-
műves foglalkozások, vetélkedők erősítették 
a családok összetartozását, szórakozását. A 
program után a távozók mosolya – minden 
bizonnyal – nemcsak az arcfestésnek és a 
csiklandozó napsugárnak, hanem a gyerme-
kek felé irányuló figyelemnek és türelemnek is 
köszönhető volt. Kár, hogy nincsen minden nap 
gyermeknap!

*
Az ISES Alapítvány „A kőszegi innovációs 
kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pan-
non Egyetem oktatási és kutatási hálózatának 
keretében” című programja március óta tart, 
és 282 244 350 Ft összköltségvetésű kutatás-
fejlesztésre ad lehetőséget. A munka, amelyet 
május 19-én ismertettek az Európa Házban, 
2015. október végén zárul. 
Mint arról korábban beszámoltunk, Hankiss El-
emér halála után emléktáblát helyeztek el az 
Európa Ház bejáratánál, ezúttal pedig – a pro-
gramtájékoztatóhoz kapcsolódva – az alapító 
tiszteletére megrendezték a „Hankiss Elemér 
szimpózium”-ot. 

Az ünnepen Huber László polgármester posztu-
musz elismerő oklevelet adott át Hankiss Elemér 
özvegyének, Zétényi Lilinek (a képen).   

Kőszeg Budapesten - Tizenhét pestszentlőrin-
ci és pestszentimrei képző- és iparművész vett 
részt a várban 2014 szeptemberében megren-
dezett Metszéspontok című kiállításon, amely 
rendezője Trifusz Péter volt. A több éves szakmai 
és baráti kapcsolat a kőszegi alkotó budapesti 
bemutatkozásáig vezetett. 
A kivétel nélkül Kőszeget ábrázoló képekkel má-
jus 6-án a PIK (Pestszentimrei Közösségi Ház) 
tárlatlátogatói is megismerkedhetek. (A 40 fe-
kete-fehér fotográfiából álló sorozatot Városbú-
jócska címmel Kőszegen 2012-ben az Európa 
Házban láthattuk.) A megnyitón Ódor Katalin, 
a Pestszentimrei Közösségi Ház igazgatója kö-
szöntötte a vendégeket. A kőszegi származású 
Grozdits Hahó író, újságíró, szerkesztő nyitotta 
meg a kiállítást. nagy Csaba zongoraművész, a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára zongorajáté-
kával színesítette az eseményt.
A kőszegi és a budapesti 18. kerületi művészek 
kapcsolatát egy másik kiállítás is megerősítette. 
A Kondora Béla Közösségi Házban 2015. június 
4-én Metszéspont 2015 című csoportos tárlaton, 
a helyi alkotókkal együtt hat kőszegi művész – 
Erwin Birnmeyer, Mészáros György, németh 
jános, Petky Péter, Széplakiné Tamási Gabriella, 
Trifusz Péter – is kiállította alkotásait.

*
Tízéves az Összefogás Kőszegért Egyesület! – 
tudatta lapunkkal Harkai norbert. 

A májusi jubileumot – nyilvánosan – gyerekek 
bevonásával ünnepelték. Sikeres volt a rajzver-

seny, az ugrálóvár és Sunny-Bunjni is. A városi 
program mellett az egyesület alapítói szűk kör-
ben is megemlékeztek az elmúlt évtizedről.

*
A Berekai Art Stúdió vendége volt május 
22-én Budapesten a Tollasbál című zenés iro-
dalmi előadás, és az összeállítás egyik szerzője, 
Tóthárpád Ferenc. (A képen Kékkovács Mara 
színész-énekes, Lakatos Diána operaénekes, 
Tóthárpád Ferenc, Somlai Valéria zongoramű-
vész és Hajas ádám menedzser)

Az alkotóközösség új előadásra is készül. A 
Budapesti Operett Színház műsorában, a téli 
hónapokban indul a Madárszárnyon című já-
tékos gyermekműsor, amelyben Csukás István, 
Weöres Sándor, Mentovics Éva, Kerék Dávid és 
Tóthárpád Ferenc verse, megzenésített verse is 
elhangzik.  

*
A Cothec kft. tájékoztatja lapunkat és a Tisztelt 
Fogyasztókat, hogy a Kőszegi Távhőszolgáltató 
Kft. éléről 2015. május 04-én távozott Szanyi 
Gyula ügyvezető. A kft. megköszönte a vezető 
eddigi munkáját. 2015. május 04-től az új ügy-
vezetők Prugberger jános és Dalos Tibor.

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



2015. ÉVI PROGRAMUNK • JÚNIUS 5 – AUGUSZTUS 4.

Június 5–30. MIL VEGA és ANNA JENNER kiállítása
Június 6. KŐSZEGI VONÓSOK KONCERTJE
Június 13–14. UTCASZÍNHÁZ a Fő téren
Június 17. TIKIRIKI-TAKARAK – Mindennapi játékaink – Másképpen (Csecsemőszínház)

Június 18. GYERTYAFÉNYES KAMARAZENEI KONCERT
Június 20. (e.n.: 21.) FEYDEAU: BOLHA A FÜLBE
Június 25. MELLETTÜNK – Grecsó fivérek zenés estje
Június 27. (e.n.: 28.) ANAT GOV: HAPPY ENDING
Június 29. FÜVESKÖNYVEK – AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI 
Június 2. SZÍNÉSZPORTRÉK – Stekovics Gáspár és Znamenák István Fotókiállítása
Július 1–12. FARKAS FERENC–TAKÁCS JENŐ KOMOLYZENEI FESZTIVÁL
Július 4. (e.n.: 5.) JELES ANDRÁS: JÓZSEF ÉS TESTVÉREI 
 (A Kőszegi Várszínház és a Mesebolt Bábszínház közös bemutatója)

Július 9. TÓTH EDE: A FALU ROSSZA – A Kőszegi Várszínház bemutatója

Július 10–11. (e.n.: 12.) TÓTH EDE: A FALU ROSSZA
Július 13. A FRICI – Hollósi Frigyesre emlékezünk
Július 14–15. (e.n.: 16.) TÓTH EDE: A FALU ROSSZA
Július 17–19. (e.n.: 20.) TÓTH EDE: A FALU ROSSZA
Július 22. Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója
Július 23. (e.n.: 24.) KORTÁRS TÁNCEST – Imágó Tánc Társulás: „A 6. nap után”
 Gergye Krisztián Társulata és a Mu Terminál: 
 „A ZÖLD ASZTAL Projekt” – második felvonás
Július 25. (e.n.: 27.) KANDER–EBB: CABARET (musical)  
Július 28. MÜLLER PÉTER: SZERETETKÖNYV SZÍNPADON 
Július 30. MROŽEK: MULATSÁG
Augusztus 1. (e.n.: 2.) FENYŐ–NOVAI–BŐHM–KORCSMÁROS: HOTEL MENTHOL (musical) 
Augusztus 4. (e.n.: 5.) OPERETT, MUSICAL ÉS ÖRÖKZÖLD DALLAMOK
 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 A színházi előadások kezdési időpontja 20.30 óra, a koncertek 19.00 órakor kezdődnek.

 

www.koszegivarszinhaz.hu                    Tel.: 94 / 360-113

Információ, jegyrendelés:  Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszeg, Rajnis u. 9. • Tel.: 94 / 360-113 
E-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • www.koszegivarszinhaz.hu
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Rezsicsökkentés!  
 Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája! 

 

Háztartási méretű napelemes áramtermelő 
rendszerek 

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése! 
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Rezsicsökkentés!
Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája!

Háztartási méretű NAPELEMES
áramtermelő rendszerek

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése!

Folytatódik a gyűjtés! 
A korábbi kevésbé sikeres időszak 
után – úgy látszik – mégis nyitott 
fülekre talált a nepomuki Szent 
jános-kápolna mellé tervezett pad 
felállításának, a terep rendezé-
sének az ügye. Amint azt ígértük, 
ezúton is közzétesszük az újabb 
adományozók nevét. Akik a köz-
léshez hozzájárultak: Abért Gyula, 
Alpokalja Kft., Bedi László, Berecz 
jenőné, Bodó józsefné, Both István 
ifj., Braun Györgyné, Büki Csaba, 
Csánics András, Csík Andor, Dezse 
Lajos, Domján Csabáné, Dr. Horváth 
Péter, Dreisker Márton, Ecker jános, 
Ficsor Andrásné, Friesz György, Gazsi 
Csabáné, Gera Irén (nagybecskerek), 
Gréczy józsefné, Gulyás Ferencné, 
Gyarmati Bálint, Halász Ildikó, 
Hersich Györgyné, Horváth László, 
Horváth Zoltán, Horváth család, 
id. Huber László, Kappel Gyuláné, 

Kasper Istvánné, Kenéz Györgyné, 
Keszthelyi Mátyásné, Kiskéri László, 
Kolnhofer Imre, Kolnhofer István, 
Kondora László, Kozma józsef, Kun-
falvi  Zoltánné, Kütsán Antal, Laka-
tos Ferenc, Láng Anasztázia, Láng 
Ferencné, Mersich Károly, Molnár 
Attila, nádor Károlyné, németh 
józsefné, Palotás Eszter, Palotás 
Márta, Pászner Gábor, Petky Péter, 
Pontyos család, Pukler Sándor, Rege 
Attila, Sagmeister józsef, Schehr 
Károly, Soproni Zoltán, Dr. Szer-
dahelyi Endre, Szilágyi jánosné, 
Szilvás jános, Táncsics Györgyné, 
Tóth árpádné, Tóth Sándorné, Varga 
Andrea, Végh Kriszta, Virág Lajosné 
és Wéber Éva. Hálás köszönet 
a támogatásért, külön köszönet 
Gyarmati Bálintnak, aki három 
hársfával járult hozzá a mozgalom 
sikeréhez!

A közbeszédben időről-időre szó 
esik a családról, annak válságáról, 
a hagyományos család szerepéről 
és fontosságáról. Mégis, csak ritkán 
szólunk azokról, akik példaként áll-
hatnak előttünk. 

Hat és fél évtized a történelem 
kerekének forgását tekintve is te-
kintélyes idő, de főként az, egy 
házaspár, egy család életében. A 
nyolcvan év feletti Széles László és 
kedves párja újvári Rozália pün-
kösdkor ünnepelte 65. házassági 
évfordulóját. 
A „gyerekek”, Olga és László szer-
vezte a nagy meglepetést, hogy 
szeretetben ünnepeljék a szülőket: 
eljött a Szerbiában élő harmadik 
testvér a családjával, és a rokonság 

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber László 
személyesen köszöntötte fel szüle-
tésnapjukon az alábbi kőszegieket: 

németh Istvánné Murányi Évát (90) 
és Lausch Kálmánnét (90). Képes-
lappal üdvözölte Kirchknopf Antalt 
(92), Kemény Sándorné Dejcsics Gi-
zellát (97), Kovács Mihályné Szilágyi 
Annát (93) és Tomsits Gyulát (94).

Németh Istvánné Murányi Éva Lausch Kálmánné

is megérkezett németországból. Az 
unokák és a dédunoka, a barátok 
sem hiányoztak. Tizennyolcan ül-
ték körbe az asztalt. Az ünnepeltek 
még napokon keresztül a meglepe-
tés hatása alatt voltak.   

Laci bácsit sokan ismerik Kőszegen. 
Ő a város legidősebb horgásza. Ma 
is aktívan részt vesz a közösség éle-
tében.
„Ritka az ilyen házasság, nem tu-
dok olyat mondani, hogy hallottam 
volna őket veszekedni. Azt vallják, 
haraggal soha ne feküdj le!” Minden 
bizonnyal ebben (is) rejlik a hosszú 
élet, de főként a hosszú házasság 
titka! Gratulálunk, és további szép 
éveket kívánunk!

Tóthárpád F.

65 év jóban és rosszban

Május 30-31-én a Közösségi házban 
kosárfonók mutatták be mestersé-
güket. A szorgos kezű emberek azért 
dolgoznak, hogy apáik örökségét 
tovább vigyék. Cákra érkezett Pados 
Zoltán és felesége, Zsuzsa asszony 
Bejcgyertyánosról, némethné Koz-
ma Ilona Ócsáról és Bene ágostonné 
(Ilcsi) Kiskunfélegyházáról, bemu-
tatták alkotásaikat, az érdeklődők 

kipróbálhatták ezt a tudományt. 
A szombati találkozón baráti be-
szélgetés közben a kosárfonók a 
mesterségük titkait is megosztották 
a közönséggel. A látogatók folya-
matosan érkeztek, és megcsodálták 
ezt az érdekes kézműves munkát. A 
kézművesek, Cák vendégei pedig a 
Pincesort. Az estét a Mándli pincé-
szetben töltötték a kemencében sült 
csülök és finom borok mellett. Vasár-
nap délelőtt körbejárták Hegyalját, 
Cáktól Bozsokig, érintve Szent Videt 
is. A cáki Csikó Csárdában fogyasz-
tották el a búcsúebédet. Az összesítő 
gondolatokban megfogalmazódott 
a folytatás szándéka.

Kz

Kosárfonók  Cákon

csülök és finom borok mellett. Vasár-
nap délelőtt körbejárták Hegyalját, 
Cáktól Bozsokig, érintve Szent Videt 
is. A cáki Csikó Csárdában fogyasz-
tották el a búcsúebédet. Az összesítő 
gondolatokban megfogalmazódott 
a folytatás szándéka.
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Programajánló
KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ
A nyári színházi programokat részletesen közöljük a 26. oldalon.

Június 19-20.  Malacfesztivál. 
Június 20-21. Falunap és Szent jános-napi búcsú Horvátzsidányban.
Június 20.  17.00–24.00 Múzeumok Éjszakája – ingyenes 

nyitva tartás, gyermekfoglalkozások, kincskeresők, 
varázslatok...

Június 20.  22.05 Erdélyi jános A háború mindennapjai című 
filmjének II. részét vetíti a Hír Televízió.

Június 20.  Térségi sportverseny Lukácsházán.
Június 20.  Pogányhegy kupa Kőszegdoroszlón.
Június 20.  21.00 Kis esti citerazene a Chrenel-kertben Cson-

ka Balázs citerással.
Június 20.  Falunap Velemben.
Június 27.  Őzkút túra. 8 km, időtartam: 3 óra, találkozó 9.00 

órakor a Tourinform irodánál.
Június 27-28.  Falunap. „Hogyan mentsük meg a Gradistyei Hor-

vátságot?” Szimpózium Ólmodon.
Július 6-10.  Múzeumi Nyári Táborok – 1. „Kockáztass, tévedj 

és legyél maszatos!” – Ismerkedés a múzeummal és 
a múzeumi munkákkal. jelentkezési határidő: jú-
nius 25. ugyancsak június 25-ig kell jelentkezni a 
másik két táborba is: a „Patikusinas segíts nekem!” 
(júli.20–24.) és az „Ismerd meg Hazád!” (aug. 3–7.) 
nevű táborokba. 

Színek, formák címmel július 10-ig látható még a Csók István Mű-
vészkör Kiállítása a Hotel Írottkőben.

Könyvtári hírek
Június 15-től a felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30–17.00 óráig, szom-
baton 8.30–12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől péntekig 
13.00–17.00 óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva tart. 
A „Ne maradjon az asztalfiókban!” című vers- és prózaíró pályázat-
ra 25 pályázótól 58 alkotás érkezett. A zsűri tagjai Bősze Éva (író, köl-
tő), Merklin Tímea (a Vas népe újságírója), Tóthárpád Ferenc (író, költő, 
szerkesztő) és dr. Bokányi Péter (irodalomtörténész) a zsűri elnöke a pá-
lyamunkákból a következőket ítélték a legjobbaknak. Felső tagozatos 
vers: 1. Kumánovich Alexandra (Balog, 5.a), 2. Imre Bálint (Bersek, 
6.b);  mese: 1. Kasza Klaudia (Bersek, 7.a ), 2. Bencsik Dániel (Ba-
log, 5.b), elismerő oklevél: Fejes Johanna (Bersek, 5.a); elbeszélés: 1. 
Takács Kata (Bersek, 8.a),  2. Kasza Klaudia. Középiskolás vers: 1. 
Pap Melinda (JMG, 9. Any); elbeszélés: elismerő oklevél Pipics János 
(Sárvár, Tinódi, 10.b). Felnőtt vers: 1. Végh Erika, 2. hely Harsányiné 
Nagy Erika, elismerő oklevél: Végh Erika; mese: 1. Plechl Ildikó, 2. 
Krizmanicsné Pászner Tünde; elbeszélés: 1. Budai Bernadett, 2. 
Sinkó Adrienn, elismerő oklevél: Király Márton (Szombathely). A díja-
zott alkotások a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) olvasha-
tók az Irodalmi pályázat menüpontban. 
A honlap Digitalizált gyűjtemény linkje alatt olvasható a Kőszeg és 
Vidéke folyóirat 1924-1939-ig PDF formátumban. Letöltés és mentés 
után ún. könyvjelzők (cikkek címei) segítenek az egy-egy szám tartalmá-
ban való tájékozódásban. A feltöltés folyamatos, amíg végül 1881-ig visz-
szamenőleg lesz olvasható a lap.
(http://www.koszeg-konyvtar.hu/digitalizalas-chernel-kalman-varosi-
konyvtarban)
Idén a napközis olvasótábor augusztus 10–14-ig tart, amely 2–5 osz-
tályosoknak kínál érdekes és hasznos elfoglaltságot naponta 8.00–16.30-
ig. Minden napra éttermi meleg ebéd biztosított. Érdeklődni és jelentkezni 
személyesen, vagy telefonon (360-259) lehet. A részvételi díj 8000 Ft. 
Az ünnepi könyvhét újdonságai nagy választékban hamarosan kölcsönöz-
hetők lesznek.
Rendezvény: 
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház és a Tini Olvasókör 
alkalmai a nyári szünet után újra indulnak szeptemberben.

Nagyszínpad!
Szavakkal nem mondható el az, amit azok érezhettek, akik ott voltak 
Budapesten az Akváriumban a nAGY-SZÍn-PAD döntőjén. A képer-
nyők előtt ülő drukkerek is lélegzetvisszafojtva várták, hogy elhangoz-
zon: „… a NAGY-SZÍN-PAD győztese… lehetőséget kap arra, 
hogy 2015-ben a fesztiválok nagyszínpadain ott lehessen, ki-
rúghassa a házak oldalát, felszánthassa a színpadot… A NAGY-
SZIN-PAD 2015 győztese az Ocho Macho!!!” GRATuLáLunK!
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SYRIUS LEGACY BAND – BINDER QUARTET – SZŐKE NIKOLETTA QUARTET FEAT.
DAVID FRIEDMAN (USA) – BOPCORN FEAT. KORB ATTILA 

AND BERT BOEREN (NL) – GYÁRFÁS – PREMECZ TRIO – WESTEND BLUES –
TÁTRAI TREND – IAN SIEGAL BAND (GB) – TÓTH VIKTOR & MASIM BADAVI PLAYERS 

SZOMBATHELY
2015. JÚNIUS 21 – 27.

XV
I.

FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR

szervezô:IMPROVIZATÍVZENEMÛHELYEGYESÜLET

  

Jazz Fesztivál
június 21 – 27. között tizenha-
todik alkalommal rendezik meg 
Szombathelyen Magyarország 
talán legjelentősebb jazzfesztivál-
ját, a Lamantin jazz Fesztivált és 
Improvizációs Tábort. Ezen a héten 
Szombathely az ország jazz-fővá-
rosa. A város különböző pontjain 
zajlanak az események, több mint 

200 zenész lepi el a várost.
A 7 nap alatt 15 zenekar ad kon-
certet. A fellépő zenekarok a blues-
tól a modern jazzig terjedő stílusok 
legjobbjaiból kerülnek ki. Az eddigi 
fesztiválokhoz hasonlóan az idén is 
számos együttest, művészt hívtak 
meg a rendezők a világ élvonalá-
ból. Az egyhetes rendezvény egyik 
napján a Lamantin Blues kerül a kö-
zéppontba. A fesztivál programja a 
www.lamartin.hu oldalon olvasható.
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Bajnok a Bozsok!
A település futballcsapata helyi 
sporttörténelmi tettet hajtott végre, 
fennállásának 13. évében története 
során először megnyerte bajnoksá-
gát. A másfél éve beiktatott új edző, 
a kőszegi születésű ifj. Kratochwill 
Zoltán és tanítványai két forduló-
val a bajnokság zárása előtt, hazai 
közönség előtt ünnepelhettek. Az 
együttes sajnos vereséget szen-
vedett hazai pályán Pornóapáti 

ellen, viszont ugyanígy járt a nagy 
rivális Vasasszonyfa is, így Bozsok 
matematikailag is behozhatat-
lan előnyre tett szert. A klub ezzel 
jogosulttá vált egy osztállyal fel-
jebb lépni, amivel szeretne is élni.
Az egyesület minden tagja ezúton 
is köszöni a szurkolók biztatását, 
barátok, családtagok támogatását! 
Várják azon 19 év alatti futballisták 
jelentkezését, akik szívesen szere-
pelnének az együttes ifi csapatá-
ban. jelentkezni a 0670/6083737-

es telefonszámon lehet.
Csapattagok: Miklós Milán, Biegner 
András, jakab Balázs,Kercselics Ta-
más, Szárnyas jános, németh Ba-
lázs, Mersich István, Tóth Miklós, 
Sárközi Tamás, Tompek Richárd, 
németh Gábor, németh Dávid, 
németh Róbert, Hergovits And-
rás, Dévényi Zoltán, Tóth ádám, 
Schvarcz Gergő, udvardy ádám, 
Varga Gábor, Mihácsi Márk, Lukács 

Dániel, Pintér Dániel, Rapi Miklós, 
Karvalits Gábor edző, Kratochwill 
Zoltán vezetőedző.

Rába István emlékére
14. alkalommal rendezte meg a 
Magyar Speciális Olimpia Szövet-
ség országos kosárlabda versenyét, 
melynek hagyományos házigazdája 
Kőszeg. Az idei verseny különleges 
jelentőségű, mert emléket állít a köz-
elmúltban elhunyt Rába Istvánnak, a 
Dr. nagy László intézmény egykori 
igazgatójának, az MSOSZ társelnö-
kének, a magyar speciális olimpiai 

mozgalom meghatározó alakjának. 
Az első ízben Rába István Emlékver-
senyként meghirdetett rendezvényen 
11 csapat indult. Kőszegi sikereket 
hozott a torna, hiszen valamennyi 
divízióban a Kőszeg-Wink PSC vég-
zett az élen. Ez volt az utolsó hazai 
versenye a július 21-e és augusztus 
4-e között Los Angelesben Magyar-

országot képviselő SO válogatott-
nak, melyben négy kőszegi játékos 
(Gutmann Tamás, Prácser Roland, 
Sőre Zoltán, Szita Annamária) is 
helyet kapott. A csapat felkészítője 
a Dr. nagy László intézmény tanára, 
Barabás Krisztián. A játékosok és az 
edző köszönik mindazoknak a segít-
ségét, akik hozzájárultak a kiutazás 
költségeinek önrészéhez.

Az első Rába István Emlékversenyt 
megtisztelte jelenlétével, és az 
eredményhirdetésen való közremű-
ködésével, a verseny névadójának 
családja, akik a részvevőkkel együtt 
meghatottan figyelték a Rába igaz-
gató úr életét bemutató képössze-
állítást is.

H. t.

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Lakossági 
apróhirdetés
• KŐSZEGEN 2093 m2-es 
építési telek, építési engedé-
lyekkel, a Vaihingen utcából 
nyíló magánúton eladó! 
tel.: 06 70 626 3668
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Labdarúgás: Szomorú május
A rosszul sikerült április után a meccsben gazdag május is kevés örömet 
hozott a kőszegi csapatért szorítóknak. A sorsolás ismeretében várható 
volt, hogy nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a kék-sárgáknak. A záró 
fordulótól függetlenül a bajnok Celldömölk érvényesítette a papírformát. 
A Vasvár az első félidőben dűlőre vitte a dolgot, a maga javára döntötte 
el a mérkőzést. A jánosháza ellen sikerült vezetést szerezni, de az ellenfél 
egyenlített. Répcelakon a 87. percben lőtt góllal győztek a hazaiak. A 16. 
fordulóból elhalasztott Körmend elleni derbin is egy találat döntött. Sajnos 
nem a KSE javára. Az utolsó hazai fordulóban gólban gazdag mérkőzést 
vívott egymással a Kőszeg és a Csepreg. Hiába egyenlítettek kétszer is a 
kőszegiek. A 90. percben lőtt góllal elvitte a három pontot a vendégcsapat. 
A szezonzáró csúnyára sikerült. A táblázaton a kőszegieket mindössze két 
ponttal megelőző Rábapaty hetet vágott. A becsületgól a 90. percben jött 
össze. A csapat a bajnokságot a 13. helyen zárta.

Eredmények: Kőszegi SE-Celldömölki VSE 1:3 (0:0) gól: Pongrácz; Vasvár 
VSE-Kőszegi SE 2:0 (2:0), Kőszegi SE-jánosháza VSE 1:1 (1:0) gól: Sán-
dor, Répcelaki SE-Kőszegi SE 1:0 (0:0), Kőszegi SE-Körmendi FC 0:1 (0:0), 
Csepregi SE-Kőszegi SE 4:3 (2:1) gólok: Őri, Marti Christopher, Sándor, 
Rábapatyi KSK-Kőszegi SE 7:1 (4:0) gól: Réti.

A kőszegfalvi csapatnak sem volt jó hónapja. Acsádon vezetés után buk-
ták el a „hatpontos” mérkőzést. Két dobogóra pályázó csapat – a nárai 
és a Bucsu – nagyon megszórta őket, ráadásul hazai pályán. nárai el-
len hét kapott gól után sikerült becsületgól rúgni. Bucsu ellen a máso-
dik félidő egyenlő lett, de akkor már három góllal vezettek a vendégek. 
Cákon két percen belül esett két gól, melyeken megosztoztak a csapatok. 
Horvátzsidány ellen esélyesként léptek pályára. A félidei 3:1-es vezetés 
után, mégis pontosztozkodás lett a vége. A Kőszegfalva az utolsó forduló-
ban győzelemnek örülhetett. Gólgazdag mérkőzésen győzött Vasasszonyfán. 
Pukler egymaga négyet vállalt a góltermésből. A csapatnak még nem ért 
véget a bajnokság. 

Eredmények: Acsád-Meszlen SE-Kőszegfalvi SE 2:1 (0:1) gól: Orosz, 
Kőszegfalvi SE-nárai SK 1:7 (0:2) gól. Döbrösi, Kőszegfalvi SE-Bucsu KSK 
2:5 (0:3) gólok: Halper, Hankó, Cák SE- Kőszegfalvi SE 1:1 (0:0) gól Hor-
váth, Kőszegfalvi SE-Horvádzsidány SC 3:3 (2:1) gólok: nagy, Pukler, Orosz, 
Vasasszonyfa SE-Kőszegfalvi SE 3:5 (0:3) gólok: Pukler (4), Orosz.

Asztalitenisz: Menetelés egy hibával
Kiválóan menetelt a kőszegi csapat a bajnokság tavaszi szezonjában, Ma-
gabiztos győzelmek sorát aratta. Legyőzték a félévi listavezetőt (HVSE-
VÍZÉPTEK) és az első kör után ugyancsak előttük álló Egervölgyet. Sajnos 
a káldiak ellen porszem került az addig hibátlanul működő gépezetbe. 
Hiányzóval és betegségből lábadozó játékossal felállva odalett a tavaszi 
veretlenség.
A megyei másodosztályban küzdő junioroknak a remek tavaszi rajtot kö-
vetően sajnos nem sikerült újabb győzelmeket szerezniük. Hogy a bajnok-
ság élcsapatainak szintjét elérjék, még fejlődniük kell a fiataloknak.

Eredmények: megyei I. Kőszegi SE-SZAK II. Sportiskola 10:8, -Büki TK II. 
13:5, -Egervölgy 12:6, -HVSE-VÍZÉPTEK II. 13:5, -Káld 6:12, megyei II. Kő-
szegi SE junior-Horvátzsidány 2:8, -Gasztony 2:8, -Taródfa 1:9.

Amatőr teke
Befejeződött a városi teke csapatbajnokság. A hét csapat négyszer mér-
kőzött meg egymással. A 84 lejátszott mérkőzésen több mint  235 ezer 
bábu dőlt. A legelőkelőbb helyeket a korábbi évek élcsapatai foglalták 
el. A dobogósok között apróságok döntöttek. 37 ponttal a Gazemberek 
söpörték be a bajnoki címet, a 35 pontos Zöld Sasok, és a 34 pontig jutó 
Cimborák előtt. Dr. Zalán Gábor (Sport Pub), Gergye Péter (junior), Sebes-
tyén Zoltán (Zöld Sasok) 250 fa fölött átlagoltak. 

Eredmény: nB I-nyugat Kőszegi SE-Herend Városi TK 5:3 (11,5:12,5, 
3085:3072), Horváth 518, Bagi 540, Polgár 495, Hafenscher 491, Biczó 
511, Kozmor 530; Csákánydoroszló-Kőszegi SE 7:1 (14:10, 3460:3343), 
Horváth 518, Bagi 541, Gugcsó 549, Sárközi 544, Polgár 532, Kozmor 
579; (Vastagítva a pontszerzők), Ifi: Kőszegi SE-Herend Városi TK 3:1 (4:4, 
1007:986), Csákánydoroszló-Kőszegi SE 0:4 (2:6, 1026:1109), Megyei Kő-
szegi SE II.-Rum TTE 5,5:2,5 (7:5, 2520:2445), Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE II.-Kőszegi SE II. 6:2 (8:4, 2689:2587).
A bajnokság lehjobbjai a 24-ek bajnokságán egyéniben is megmérkőztek. 
Schwachofer László (Cimborák) győzött 516 fával, csapattársa Varga Tibor 
(515) előtt. A dobogó harmadik fokára a bajnokság legmagasabb átlagú dobó-
ja Dr. Zalán Gábor (Sport Pub) állhatott fel. (Legjobb teliző Szabó jános (Gaz-
emberek) 351 fa. Legjobb taroló ifj. Schwachofer László (Sport Pub) 165.)

11-dik alkalommal rendezte meg a teke szakosztály egykori játékosa-
edzője emlékére a a Szalay Zoltán Emlékversenyt. Izgalmas, jó ver-
senyt vívott a 85 résztvevő. A hazai versenyzők közül az igazoltak között 
Bagi Imre második, Hafenscher Balázs a harmadik helyen végzett. A női 
versenyt Pesti Boglárka nyerte. Az amatőröknél id. Schwachofer László 
lett bronzérmes. Polgár Gyöngyi tarolásban,  nagy István telizésben, Oláh 
Tamás tarolásban lett különdíjas.

Fitt-box hírek
Súlycsoportot váltott Hámori ádám a Fitt-box ÖE felnőtt országos bajno-
ka. A válogatott színeiben, Kaunasban (Litvánia) lépett először a kötelek 
közé új súlycsoportjában. A 19 Socikas nemzetközi Tornán ukrán verseny-
ző legyőzésével jutott a legjobb négy közé. Az elődöntőben holland ellen-
fele megakadályozta ugyan a fináléba kerülést, de a nagy küzdelemben 
kivívott bronzérem így is jelentős fegyvertény.
Győzelemmel mutatkozott be a válogatottban Radics Béla. A Galántán 
(Szlovákia) rendezett Olimpiai Reménységek Versenyén első lett a serdülő 
59 kg-os súlycsoportban. Az elődöntőben és a döntőben is szlovák ellenfelet 
győzött le. Sikerének értékét növeli, hogy egy súlycsoporttal feljebb indult.
Radics az idősb Süllős Gyula Emlékversenyen sem talált legyőzőre. Két 
sikerrel megvívott meccsel első helyezéssel segítette a nyugat-dunántúli 
régió csapatát.
A szépen fejlődő fiatalra a közeljövőben is jelentős erőpróbák várnak.

Kosárlabda: Vereség a vége
A bajnokság alapszakaszának záró fordulójában a Vasi Kosár Klubnál vizi-
tált a KSE. A bajnokságban végül negyedik helyen végző ellenfél, átgázolt a 
már nem igazán motivált kőszegieken, akik hat győzelemmel a 10. helyen 
fejezték be a bajnokságot. A legjobb négy rájátszását a 9700.hu nyerte, 
soraiban a Falco legendás játékosával, mai edzőjével Kálmán Lászlóval.
A bajnokság ötödik legponterősebb játékosa Horváth Roland lett 289 
ponttal. nyilicska Csaba (259), Barabás Krisztián (219) és Kiss Erik fér-
tek be az első ötven közé. Horváth a hárompontos-dobók rangsorában 
is előkelő helyen végzett: 27 „trojkával” a 13. hely az övé. A büntetőzők 
rangsorát Zsigmond Balázs vezeti, igaz 100 %-os eredményét egyetlen 
büntetőből érte el. Az első húsz között Barabás a 8-dik, 73 %-os, Kiss Erik 
a 15-dik 65 %-os mutatóval. 

Eredmény: Vasi Kosár Klub-Kőszegi SE 107:50 (22-12, 24-13, 17-13, 34-14).  
Tabella: 24 mérkőzés -6 győzelem -18 vereség -30 pont (0,625 pontarány) 
-1348:1616 kosárarány.
A csapat tagjai: Barabás Krisztián (289 pont), Polgár László (105), Kiss 
Erik (151), Szendrő Imre (49), nyilicska Csaba (259), Horváth Roland (289), 
Mágócsy Balázs (42), Szabó Ferenc (128), Zsigmond Balázs (28), Szakos András 
(71) és Mágócsy Bence (3).
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Atlétika diákolimpiák
A Béri Balog ádám általános iskola megren-
dezte az I. és II. korcsoport körzeti többpróba 
versenyét. Kőszegről a házigazdák és a Bersek 
iskola, vidékről a gyöngyösfalui Dr. Tolnay iskola 
vett részt.

Győztes csapatok: 1. korcsoport fiú Balog, lány 
Bersek, 2. korcsoport fiú Balog, lány Balog. Az 
egyéni verseny győztesei: 1 kcs. fiú Abért Oli-
vér/BA, lány Weidl Mónika/BE, 2. kcs fiú Béres 
Milán/BA, lány Iker natália/BA.

A Megyei Többpróba Diákolimpián a Balog isko-
la képviselte Kőszeget. nem is akárhogyan: öt 
induló csapatukból négy érmesként zárt. A III. 
korcsoportos fiúk bajnoki címet nyertek. Egyé-
niben sem maradtak érem nélkül a Balagosok. 
Minden színből gyűjtöttek. Hankó Annamária a 
dobogó legfelső fokára állhatott.

Eredmények: csapat II. korcsoport fiú 3. Balog 
1626 pont, lány 3. Balog 1753 pont, 5. Dr. Tolnay 
1465 pont, III. korcsoport fiú 1. Balog 2802 pont, 
leány 2. Balog 2915 pont, IV. korcsoport fiú 5. 
Balog 3200. Egyéni érmek: III. kcs. fiú 2. Rácz 
Bálint/BA 608, 3. Ecker Dávid/BA 596 pont, le-
ány 1. Hankó Annamária/BA 645 pont, 2. Decsi 
Dorka/BA 636 pont.

A Megyei Atlétika Diákolimpia egyéni versenye-
in az általános iskoládoknál 14 kőszegi érem 
született.

Kőszegi érmesek: III. korcsoport fiú 60 m 1. 
Rádl Botond/BE 8,2, 600 m 2. németh Márk/
BA 1:45,8, magas 3. Réti Marcell/BA 130, távol 
1. Rácz Bálint/BA 510, 4x100 m váltó 2. Balog 
55,2, lány 60 m 1. Hankó Annamária/BA 8,6, 600 
m 1. Decsi Dorka/BA 1:52,0, magas Decsi Dorka/
BA 140, 4x100 m váltó 2. Balog 56,0. IV. korcso-
port fiú 1500 m 1. Ecker Tamás/BA 4:33,6, 3. ne-
mes Bálint/BA 4:50,9, lány 300 m 1. Csizmazia 
Adél/BE 44,8, 1500 m 1. Hütter Szilárda Lili/BE 
5:32,3, 3. Horváth Evelin/BA 5:45,6.

A középiskolások megyei Diákolimpiáján a 
jurisich gimnázium 18 érmet, köztük ötöt a leg-
fényesebből gyűjtött: Tóth Zsaklin (100 m 13,0 
200 m 26,6, Sárközi Rebeka (400 m 73,2), 
Harmati Alex (gerely 35,00) és Kovács Olivér 
(távol  566). Az országos döntő nevezési szintjét 
Tóth Zsaklin (100 és 200 m) és Sárközi Dominik 
(200 m-23,4 és 400 m-53,0) teljesítette.
Az országos döntő eredményeiről következő szá-
munkban számolunk be.

Triatlonisták versenyei
jó messzire, Debrecenbe kellett utazniuk a 
Kőszegi úszó és Triatlon Klub versenyzőinek, 
hogy részt vegyenek a Sport XXI. Aquatlon 
Országos Döntőjén. A versenyzőknek a nem 
mindig kedvező időjárás mellett rendezési, idő-
mérési problémákkal is meg kellett küzdeniük. 
Az úszásból és futásból álló összetett versenyen  

a legnagyobb sikert a IV. korcsoportos lányok 
érték el: Pillisz Réka, Pósfalvi Dalma, Marton 
Emese, Varga Kitti összeállításban bajnoki címet 
szereztek. Az I. korcsoportos fiúk a dobogó má-
sodik fokára állhattak.

Eredmények: csapat I. korcsoport fiúk 2. hely, II. 
kcs. fiúk 5. hely, III. kcs. fiúk 5. hely, lányok 7. hely, 
IV. kcs. lányok 1. hely. egyéni I. kcs fiú 5. Horváth 
Barnabás, III. kcs. fiú 6.Schwachofer Balázs.

Sajnálatosan kevés Vas megyei versenyző indult 
a Regionális Triatlon Diákolimpián. Mivel 
megyénként értékelték a versenyzőkat a Pillisz 
testvéreknek igazából a távok minél gyorsabb 
teljesítése jelentette a kihívást. Megyei győzte-
sekként mindhárman (Írisz 1. korcsoport, ákos 
3. kcs., Réka IV. kcs) jogot szereztek a szegedi 
döntőre, de a távolság miatt az kimarad a ver-
senyprogramjukból.
Pillisz ákos egy másik sportágban is sikerrel sze-
repelt a Mountain Bike Diákolimpia veszpré-
mi országos döntőjén második helyezést ért el az 
u15-ös korcsoportban.

Karate sikerek Pécsen
A sportbaráti kapcsolatok ápolása volt az egyik 
fontos cél Pécsen, a 20. jubileumi Shotokan 
Európa Kupa versenyén. A kőszegi Bodoka SE 
karatékái remek teljesítménnyel öt arany, hét 
ezüst és három bronzéremmel az éremtáblázat 
második helyén végeztek a színvonalas nemzet-
közi versenyen.

Eredmények: Katában (formagyakorlat) Kuntner 
Rudolf, Böndicz Loretta, Steier-nagy Olivér győ-
zött, ezüstérmet szerzett Pál Alexandra Anna, 
Tamás Boglárka, Horváth Dávid, Bruckner Olivér, 
Tamás Attila, bronzot akasztottak a nyakába Tujfel 
ádámnak, Győző Bálint Gábornak. Kumitében 
(küzdelem) bajnok Tujfel ádám, és Tamás Attila 
Zsolt, második Tamás Boglárka, Kuntner Rudolf, 
Győző Bálint Gábornak, harmadik Bruckner Olivér.

Birkózók a Nádasdí Kupán
nyolc felvidéki és tíz hazai csapat 145 ver-
senyzője vett részt a Sárváron rendezett 
szabaadfogású birkózó versenyen. Tíz kőszegi 
birkózó lépett szőnyegre, közülük heten érem-
mel térhettek haza. A csapatversenyben az 
előkelő 4. helyezést vívta ki a KSE küldöttsége. 
Pontyos Gábor és Fábián Kristóf a dobogó tete-
jére állhatott. utóbbi Kovács Gergő ellen „házi” 
döntőtt birkózott.

érmesek: diák II. 35 kg 3. Pontyos Boglárka, 38 
kg 3. jakab Örs, 58 kg 2. Vadász Gergő, diák I. 42 
kg 1. Pontyos Gábor, 58 kg 1. Fábián Kristóf, 2. 
Kovács Gergő, serdülő 50 kg 2. Francsics Erik.

Ifjú Sólymok
A Kőszegi SE és a szombathelyi utánpótlásképző 
egyesület, az Ifjú Sólymok, 2012 októberében 
indította el rendszeres kosárlabda edzéseit. Az 

elmúlt két és fél év működésének, munkájának 
köszönhetően eljött az ideje, hogy a Kőszegi 
Sólymok fiataljai versenyszerű körülmények kö-
zött is számot adjanak tudásukról. jó alkalmat 
adott erre, hogy jűnius 6-án utánpótlás tornát 
rendeztek. Az árpád-házi iskolában, házigazda-
ként a SAKK és a Flextronics hasonló korú fia-
taljaival mérték össze erejüket. A Flextronics az 
elején elhúzott, de a végére kiegyenített lett a 
mérkőzés (70:60). A vendégcsapatok küzdelmét 
is a Flextronics nyerte magabiztosan (70:30). A 
kőszegiek a SAKK legyőzésével harcolták ki a 
második helyezést.

Kiricsi Berill sikerei
Egy-két éve még a Balog iskola hírnevét öreg-
bítette Kiricsi Berill a nagy Lajos gimnázium 
tanulója. A Haladásban edző atléta – Lengyák 
György – tanítványa jó eredményekkel kezdte a 
versenyszezont. A megyei Diákolimpián 100 m 
gáton, és iskolája 4x100-as váltójával is győ-
zött, s vívta ki az országos döntőn indulás jogát. 
A budapesti döntőn gáton 4. lett, míg váltójuk 
nem talált legyőzőre. A felnőtt nyugat CSB 
szombathelyi elődöntőjén 100 m gáton 3. lett, 
váltójuk 6. helyezést ért el. 4x100-on a Váltó 
OBn is begyűjtött egy hatodik helyezést. Zala-
egerszegen, az Euro Geo Kupán győzött 400 m 
gáton, a debreceni Kelet Kupán 100 m gáton 
másodikként futott át a célvonalon.

-haniti
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www.sopronbank.huf

Aktív Online 
számlacsomag

Új számla nyitása 
esetén  5.000 Ft 

értékű utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, 
mellyel időt és pénzt takaríthat meg!
Kedvező kondíciók az elektronikus 
csatornán indított tranzakciókra, 
valamint kedvezményes 
számlavezetési díjak aktív 
számlahasználat esetén.*

*A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem 
minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés 
további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes.  A részletekről teljes körűen 
a Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) és 
fi ókjainkban tájékoztatjuk.  Az akciót csak természetes 
személyek vehetik igénybe, az ajándék ügyfeleink 
részére a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.
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