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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.

A zWINGer
A KrAFt projekt nulladik fázisához a 
kormány másfél milliárd Ft-ot bizto-
sított. Ennek a pénznek egy részéből 
újították fel az Európa Házat és a 
Zwingert. A műszaki átadás szeptem-
berben megtörtént. A szüreti rendez-
vényen a városvezető már az Öregto-
ronyban fogadja Kőszeg vendégeit. 
A múlt értékeit megtartó épület a fej-
lődést szimbolizálja. Három szinten 
alakítottak ki oktatási célokat szolgáló 
termeket. A pincerészben megma-
radt az óriási szőlőprés. Megújultak 
a vizes blokkok, elvégezték a beázást 
megakadályozó cserepezést, az épület 
előtt parkolókat építettek, a bejárati 
ajtó mögé üvegajtót helyeztek el. A 
több, mint egy méter vastag kőfalak 
hiányzó darabjait pótolták, a felületről 
eltávolították a korábbi vezetékeket. 
Aki itt leül a már elhelyezett székekre, 
jól megkomponált, szépen kialakított – 
Kuntner Ferenc tervei által készített – 
belső teret lát maga előtt. 
Az egykori lőrések biztosítják a kilátást 
a városra. Az ország legöregebb bo-
rostyánjának törzsét, amely a torony 
oldalán kapaszkodik, a természetvédők 
jóvoltából sikerült megóvni. A növény 
gyökerei a földbe tapadnak a belső 
kertben, ahol a terméskővel borított 
„színpadtér” szabadtéri programok 
helyszíne lehet.
A fotó a felújított Zwinger előtti téren 
végzett esővízcsatorna építését mutatja 
a szeptember 4-én meglévő állapotban. 
Ebben az időpontban az alapoktól újjá 
épített Chernel utca felén már lerakták 
a kockaköveket. Nemcsak a kövek le-
rakása folytatódott, hanem a város fej-
lesztése is lépésekkel halad előre. 
Augusztus 26-án a városvezetők balog 
Zoltán miniszterrel tárgyaltak, és más-
nap a testületi ülésen a KrAFt projekt 
„biztató kilátásairól” tájékozatták a 
képviselőket. A „biztató kilátásokról” 
később születik meg a döntés.

Írta és fényképezte:
Kámán zoltán

ELKÉSZÜLT A ZWINGER (ÖREGTORONY)
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: trifusz péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6230 példányban

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: október 7.
dr. zALáN GábOr jegyző: október 14.

bástHy béLA alpolgármester: október 21.
dr. NAGy edINA aljegyző: szeptember 23.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat
9 – 11 és 14 – 15.30 óra között.

KeszeI bALázs a 5. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
szeptember 21-én (hétfőn) 16 – 17 óra között tart fogadóórát. 

tótH GábOr önkormányzati képviselő
szeptember 21-én (hétfőn)

17 – 18 óra között fogadóórát tart. 

PLecHL tIbOr önkormányzati képviselő
október 1-jén (csütörtökön)

17 – 18 óra között fogadóórát tart. 
A képviselői fogadóórák helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 7-én, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Érje el velünk a 
Zsiráf magasságát 
� egyszerű lépésben!

www.sopronbank.huf

Részletes tájékoztatásért keresse fel 
honlapunkat és facebook oldalunkat, illetve 
forduljon munkatársainkhoz fiókjainkban!

* A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről 
a Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) 
és fi ókjainkban tájékozódhat.

Nyerjen tabletet vagy családi 
állatkerti belépőjegyet! Jöjjön be 
fiókunkba, hogy részt vegyen  a sor-
soláson és ajándékkal kedveskedünk 
gyermekének.*

Fotózza le gyermekét bankfiókja-
inkban kihelyezett plakátunk előtt!

Küldje el a fényképet elérhetőségével 
a jatek@sopronbank.hu  e-mail címre!

�.
�.
�.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa, dr. Jójárt Ágnes 
2015. szeptember 21-én Kőszegen, a Városházán 10.00–14.00 
óráig ingyenes ügyfélfogadást tart az emeleti 131. sz. tanács-
kozóteremben. Cím: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.   

Rövid hírek
A VAsIVÍz zrt. benyújtotta a 
képviselő-testület számára a 15 
évre szóló fejlesztési terveket. Eb-
ben szerepel a perenyei vízbázis 
és Kőszeg között a második ivóvíz 
vezeték megépítése. Kiss péter 
szerint erre nagy szükség van, hi-
szen a városban lévő vízkészletek 
bizonytalanok, és ha megsérül a 
perenyével összekötő fővezeték, 
akkor veszélybe kerülhet Kőszeg 
vízellátása. A bizottsági elnök arról 
is beszélt, hogy a zrt. felújította a 
kőszegi telephelyet, új nyomásfo-
kozók működnek, és a Chernel utca 
fővezetékét is átépítették. Huber 
László polgármester elmondta, 
hogy a szolgáltatási díjban szerepel 
a fejlesztési alap.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat a települési és megyei önkor-

mányzatok pályázati támogatása 
a felsőoktatásban tanuló, helyi la-
kosú fiatalok részére. Kőszeg Város 
Önkormányzata 2003 óta minden 
évben csatlakozott az ösztöndíj-pá-
lyázathoz. Augusztus 27-én ugyan-
így döntöttek, mert az elmúlt évben 
kilenc felsőfokú tanulmányait vég-
ző diák kaphatott ennek eredmé-
nyeként pályázati támogatást.
Augusztus hónapban az önkor-
mányzat két ingatlant – rákóczi 
u. 13., Ciao Amico és az egészség-
ház melletti 1173 m2-es ingatlan 
eladását hirdette meg licit útján. 
Mindkettő sikertelenül zárult. A bel-
városban lévő ingatlan értékesítése 
két évvel ezelőtt kezdődött, idén 
kétszer volt liciteljárás. Az érvényes 
szabályozás szerint ilyen esetekben 
a képviselő-testületnek lehetősége 
van az ingatlanbecslő által megha-
tározott eladási ár 25%-os csök-
kentésére. Az egészségház mellett 
lévő terület árát (8,2 millió Ft) nem 

csökkentették. A Ciao Amico épü-
lete esetén ezt megtették, a licitár 
31,898 millió Ft-ra változott. (Az 
árcsökkentés megtörtént az egykori 
posztógyár irodaépületének eladá-
sa előtt is, ahová azóta lakásokat  
építettek.)
Augusztus 27-én a képvise-
lők elfogadták az önkormányzat 
2015. I. félévére vonatkozóan a 
költségvetés módosítását. A köz-
ponti előirányzatok változásai az 
önkormányzat bevételi és kiadási 
főösszegét 12,160 millió Ft-tal 
növelik. A központi bevételek közül 
a legjelentősebbek a bérpolitikai 
intézkedések, a bérkompenzáció és 
a szociális területen az ágazati pót-
lék támogatása (együttesen 9,057 
millió Ft). A több pontba foglalható 
változások összességében 94,442 
millió Ft-tal növelik a bevételeket 

és a kiadásokat. Változatlan a költ-
ségvetés hiánya (295,348 millió 
Ft), amelynek fedezete a marad-
ványból biztosított.  
Keszei Balázs felvetésére vála-
szolva Huber László polgármester 
augusztus 27-én a testületi ülésen 
elmondta, hogy a Jurisics-vár kül-
ső bejárata feletti épület valóban 
kihasználatlan. A tervek között 
szerepel, hogy itt helyezzék el az 
Ostromnapok „csapatainak”, a 
horvátoknak és az iparosoknak a 
felszerelését, és a Kőszegi Dara-
bontok egyre szaporodó eszközeit 
is. A megvalósítás érdekében vi-
szont felújításokra van szükség. 
A területet bemutatták ágh péter 
országgyűlési képviselőnek, aki 
szívügyének tartja a KÖSZHáZ fel-
újításának folytatását is.

Kz
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Ford hírek a Strauss 
Autószalonból

A legújabb Ford modelleket csodálhatjuk meg a szombathelyi már-
kakereskedésben, a Straussnál. Tavasszal érkezett meg a várva várt 
új Ford Mondeo és Focus, a szalonban több színben pompázik a két 
közkedvelt B kategóriás személyautó: a Ford Fiesta és a Fiesta alvázra 
épült egyterű: a Ford B-MAX.
 
E két Ford a Strauss legjobb 
ajánlata a városi autózáshoz. 
Az elektromos szervokormány 
segítségével a legkisebb he-
lyeken is könnyen fordulha-
tunk velük, karosszériájuk a 
prémium modellekre hajaz, 
ár-érték arányuk kiváló. 

A Ford B-MAX fő jellemzője a kényelmes, magas üléspozíció és egye-
dülálló tolóajtaja. Nincs B oszlop, ezáltal a többi modellhez képest 
sokkal könnyebb a B-MAX hátsó üléseire beszállni és bepakolni, és  ké-
nyelmesebb kisgyermekünk biztonsági övét becsatolni.

A szalonautók mindegyike SYNC 
kommunikációs rendszerrel fel-
szerelt. A SYNC segítségével 
egyszerű hangparancsokkal ve-
zérelhetjük a zenelejátszót és 
mobiltelefont.

A Strauss ajánlja vadonatúj és kevés km-t futott B-MAX tesztautó-
it, amelyek között megtaláljuk az immár negyedszer Év Motorja díjat 
nyert 1,0 literes EcoBoost benzinmotort is. 
A Ford díjnyertes erőforrása rendelhető Fiesta-ba és a további Ford mo-
dellekbe is. 
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A Strauss ajánlja vadonatúj és kevés km-t futott B-MAX tesztautó-

A Strauss értékesítési 
csapata idén bővült 
Kőműves Miklóssal 
(képen)

Várják ügyfeleiket 
és a Ford iránt ér-
deklődőket!

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

Veszteséges
 
A Hulladékudvarban 2015. I. félévében több, 
mint 2800 tonna különböző besorolású hulladé-
kot raktak le. A 15 éve működő létesítmény még 
várhatóan 10 évig tudja befogadni Kőszeg és a 
környék 11 településének hulladékát, amelyet 
dombépítés technikával helyeznek el. A domb 
végső magassága 25 méter lesz.
Nemcsak országos, hanem helyi cél is, hogy a 
háztartásokban keletkező (csomagoló) anyagok 
másodlagos felhasználása megtörténjen, és ne 
növelje a hulladékdombok magasságát. Ennek 
egyik módja a sárga zsákos gyűjtés. Kovács Ist-
ván városgondnok augusztus 27-én a testületi 
ülésen jó hírként mondta el, hogy a zsákos gyűj-
tés évente 10-15%-kal emelkedik. Negatívum, 
hogy „a lakosság figyelme jelentősen romlott”, 
mert a begyűjtött zsákokban 30%-nál több az 
ott el nem helyezhető – többnyire kommuná-
lis – hulladék. A figyelmetlenek jelentős károkat 
okoznak a városgondnokságnak. A sárga zsá-
kos gyűjtés veszteséges a szolgáltatónak, de el 
kell végezni, mert csökkenti a lerakott hulladék 
mennyiségét.
problémát jelent, hogy a Nyugat-dunántúli 
regionális Hulladékgazdálkodási társulás nem 
kezdte meg a működését, amely majd átveszi a 
szelektív gyűjtést. A városgondnok szavai szerint 
a gyűjtőszigeteket néhányan lerakónak tekintik, 
ahova illegálisan helyeznek el különböző lomo-
kat. A tervek közé tartozik, hogy itt csak üveg 
lerakására lesz lehetőség. 
Szigorúan ellenőrzik ezeket a helyeket, és kény-
szerűségből, a tisztaság megőrzése érdekében 
elszállítják a lim-lomot. A lakosság szeme, fi-
gyelmeztető szava segítené a negatív jelenségek 
megszüntetését.
A lerakóba került miden kg hulladékért a szol-
gáltató köteles 6 Ft járulékot fizetni, amelynek 
célja a szelektív gyűjtés ösztönzése, illetve a 
lerakott mennyiség csökkentése. A városgond-
nok tájékoztatója szerint rezsicsökkentés miatt 
a szolgáltatási árak nem emelkedtek, és ez a 
2012-es évhez képest 48 millió Ft bevétel ki-
esést, pozícióromlást jelent a szolgáltatónak. 
Kovács István beszélt – a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz –, a folyékony hul-
ladék begyűjtéséről. Megoldották az elszállítást, 
a derítőkből történő kiszivattyúzásnál felmerült 
problémákat. plechl tibor kérdésére elhangzott, 
hogy a városi szennycsatornába nem lehet be-
leengedni a begyűjtött szennyvizet, ezért Szom-

bathelyre kell szállítani jelentős költséggel. A 
szolgáltatás éves vesztesége 2,6 millió Ft.
terplán Zoltán – a munkagépek tíz évet meg-
haladó átlagéletkora miatt – tette fel a javítá-
si költségek összegére vonatkozó kérdését. Az 
elhangzottak szerint a teljes árbevétel 16%-át 
gépjavításra fordítják, amely tartalmazza a kiesés 
miatt a munkagépek bérlését is. A városgond-
nok véleménye: ez hosszútávon nem tartható 
fenn. Huber László polgármester szavai szerint 
az önkormányzat feladatának tekinti, hogy az 
új gépek beszerzését pályázat útján megoldják, 
mert a nagy értékű eszközök vásárlására a vá-
rosnak nincs pénzügyi kerete. Kiss péter arról 
beszélt, hogy jelentősen emelkedett az ingye-
nesen lerakható zöldhulladék mennyisége, amit 

energetikai célokra ad át a városgondnokság 
egy feldolgozó cégnek. Külön problémaként em-
lítette – a lomtalanításnál is – a gumiabroncsok 
lerakását, mert megsemmisítésük sok pénzbe 
kerül. (Ne égesse el senki a kazánban, mert a 
kéntartalma miatt súlyosan károsítja az égető 
egészségét is!!!) 
Kovács István városgondnok arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a hulladékgazdálkodási tevé-
kenységük mintegy 40–41 millió Ft veszteséget 
termel évente a társaságnak. A veszteség egy 
jelentős részét a nyereséget termelő tevékeny-
ségeik – fizető parkoló, nem lakásingatlanok 
bérleti díja – bevételéből kompenzálják.

Kámán z

Lakossági apróhirdetés
réGI PéNzeKet, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Tel.: 06/30-3246-357
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Elérkezett a szeptember, mellyel 
egy új évszak is kezdetét veszi, s 
talán úgy érezzük, hogy a teendő-
ink is megszaporodnak, hiszen itt a 
szüret, a betakarítások és a szám-
adások ideje, mely visszajelzés a 

szorgalmas munkánkról – „meg-
kapjuk” a jó munka „gyümölcsét”, 
melyet visszaad a természet.
Kőszeg városa is készül ezekben a 
napokban a már nagy hagyomány-
nyá vált „Kőszegi Szüreti Napokra”. 
Egy kis vígságra, közös együttlétre 
hívjuk a lakosság apraját-nagyját, 
hogy együtt örülhessünk az elért 
eredményeknek, a lassan megtelő 
pincéknek, padlásoknak. A szep-
tember 25-től 27-ig tartó rendez-
vénysorozat bővelkedni fog zenei és 
egyéb programokban, mely az előző 
évekhez hasonlóan színvonalasnak 
ígérkezik. A szüret egyben vissza-
tekintés az év eredményeire, amit 
képletesen betehetünk a „város 
kamrájába”, elismerve a szorgalmas 
kezek, alkotó szervezők munkáját, 
melyet ezúton is megköszönök.
Az elmúlt időszak az önkormányzat-
nak is mozgalmas, tartalmas volt, 
úgy gondolom a város arculatának 
alakításában, a szolgáltatások javí-
tásában további lépéseket tudtunk 
tenni. Csak a felsorolás szintjén né-
hány a közelmúlt eredményeiből: • 
elkezdte működését az Egészség-
ház • befejeztük a vár felújítását 
és fejlesztését • a Zwinger méltó 
módon felújításra került • teljesen 
megújítottuk a Chernel utcát.
bár a „puttonyba” még férne né-
hány dolog, de talán így is elége-
dettek lehetünk!
Kívánok mindenkinek vidámságot, 
jó szüreti mulatságot!

Huber László
polgármester
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A támogatásokról
A civil szervezetek működését se-
gíti a polgármesteri keretből nyúj-
tott támogatás. Augusztus 27-én 
a képviselő-testület – 8 igen és 
3 nem szavazattal – 300 000 Ft-
tal növelte meg a költségvetésben 
meghatározott 1,2 millió Ft éves 
keretet. A rendkívüli előterjesztés 
indoklásában Huber László polgár-
mester elmondta, hogy az előirány-
zott pénzösszeget már megkapták 
a civil szervezetek, de további jogos 
igények is jelentkeztek. Októberben 
jelenik meg Székely László apát 
naplójából készült könyv. (24.o.) 
A Kőszegi Makett Klub Egyesület 
októberben (19.o.) országos kiállí-
tást és versenyt szervez a városban. 
Évadzárót tartott a kiváló közös-
ségi munkájukról ismert Kőszegi 

Horgász Egyesület. A szüreti és 
adventi programok megtartásához 
is szükség lesz a polgármesteri 
keretből történő támogatásokra. 
A városvezető elmondta, hogy a 
pénzügyi segítség közösségi prog-
ramok megvalósítását teszi lehe-
tővé. Keszei balázs örömét fejezte 
ki az előterjesztés okán, hiszen a 
civil szervezetek „méltóak a város 
támogatására”.
rába Kálmán módosító javaslatot 
tett a „polgármesteri keret” el-
nevezés megváltoztatására, mert 
szerinte ez a „párt kampánypén-
ze”, és az odaítélésről szóló dön-
tést is szakbizottságnak kellene 
meghozni. Dr. Zalán Gábor jegyző 
szavai szerint a javaslat a költség-
vetést és a képviselő-testület Szer-

vezeti és Működési Szabályzatát 
is érinti, amelyek egy szavazással 
nem módosíthatóak. A városveze-
tő kérte a javaslattevőt, hogy egy 
külön előterjesztésben fogalmaz-
za meg a terveit. Arról is beszélt, 
hogy a – havonkénti ülések miatt 
– szakbizottsági hatáskör lassíta-
ná a támogatások szervezetekhez 
történő átutalását. A „kampány-
pénzre” válaszolva elmondta, hogy 
„én sohasem néztem, hogy ki kéri 
a pénzt, hanem azt, hogy milyen 
célra”. A pénzkeret szakbizottság-
ban történő elosztásánál a politi-
kai célok hangsúlyt kaphatnának. 
básthy béla alpolgármester szerint 
Kőszegen politikai szervezetek nem 
kaptak támogatást a polgármeste-
ri keretből, csak azok a civil egye-
sületek, amelyek fontos szerepet 
töltenek be a város életében.

Kz

A hirdetőtáblák
bruttó 127 ezer Ft összegben érke-
zett árajánlat az 1 x 1,5 méteres új 
hirdetőtáblák felállítására. A régiek 
cseréje, illetve az új helyszíneken 
történő telepítések együttes költ-
sége 1,7 millió Ft. Erről tárgyaltak 
a képviselők augusztus 27-én. 
Előzetesen a szakbizottságok is 
kialakították az álláspontjukat, de 
a régi táblák cseréjét nem látták 
indokoltnak egyrészt a költségek, 
másrészt a jelenleginél kisebb mé-

rete miatt. Kiss péter véleménye 
szerint – az árajánlatban meg-
adottnál – nagyobb méretű hir-
detőtáblákra van szükség. básthy 
béla alpolgármester véleménye: 
a henger alakú a legjobb forma, 
mert kevesebbet takar el a kör-
nyezetéből, célszerű lenne a jelen-
legieket felújítani. Szükség lenne a 
Károlyi Mihály utca környékén is 
egy hirdetőtáblára. 
A képviselők elvetették a Kethelyi 

utca – 87. sz. főút kereszteződé-
sében egy új, nagyméretű tábla 
felállítását, amely azonos lett volna 
a körforgalom közelében lévővel. 
Arról döntöttek, hogy a következő 
évi költségvetéshez kapcsolják a 
hirdetőtáblák felállítását, amikor 
több ajánlat alapján lehet a dön-
tést meghozni. 
A turisták tájékoztatását segíte-
né, ha bük városában egy tábla 
a kőszegi programokra hívná fel 
a figyelmet, és ugyanez lenne for-
dítva is. 

Kz

MODERN ÉS HAGYOMÁNYOS ÍZEK
 KÖNNYEBB ÉTELEK ÉS SÜTEMÉNYEK

GLUTÉN- ÉS LAKTÓZMENTES 
FINOMSÁGOK IS

- ÉS SZÁLAS TEA KÜLÖNLEGESSÉGEK
EGYEDI KOKTÉLOK  PÁLINKA ÉS BOR

SZERETETTEL  MINDEN REGGEL 8:30-TÓL

GASZTROPUB ÉS 
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Magyarság és az európaiság
Augusztus 20-án – a szentmisét 
követően –, a Jurisics téren emlé-
keztünk Szent István hagyatékára, 
üzenetére. A szónok Harangozó 
bertalan kormánymegbízott úr volt, 
az új kenyeret Harangozó Vilmos 
plébános úr áldotta meg és szelte 
fel. Az alkalom ünnepélyességét 
nagyban emelte, hogy a Himnusz 
és a Szózat fúvószenekarunk 
zenei kíséretével hangzott el.
Nagy királyunk személyét 
osztatlan elismerés övezi, így 
aztán még inkább szükséges, 
hogy „a történelmi örökség 
maradandó elemeire támasz-
kodva formáljuk jelenünket, 
és ezáltal megalapozzuk a 
szilárd jövőt, a következő ezer 
évet!” – hallhattuk.
Magyarország létezik – igaz, 
nem a Szent István által felál-
lított határok között –, közben 
Európa „megtagadni látszik 

gyökereit, erkölcsi tartását, identi-
tását”. 
Erőt sugárzó beszédében Harangozó 
bertalan szólt napjaink népvándor-
lásáról, a valóban segítségre szo-
ruló politikai menekültekkel együtt 
érkező gazdasági migránsok ára-
datáról, a népcsoportok alkalmaz-
kodni képtelen tagjairól, az eltérő 

gondolkodásmódról, értékrendről 
és az abból fakadó feszültségről, 
„a multikulturális társadalom jól 
látható csődjéről”. Hangsúlyozta: 
„Vissza kell térnünk azokhoz az 
evangéliumi értékekhez, amelyeket 
hitbeli meggyőződéstől függetlenül 
minden jóakaratú ember meggyő-
ződéssel vallhat magáénak!”

Jurisics és a ko-
rabeli kőszegiek 
is a keresztény 
európaiság zász-
laja alatt szálltak 
harcba az idegen 
kultúrát képvi-
selő hadakkal. 
Azóta Kőszeg 
nyugati kultúrá-
jú várossá nőtte 
ki magát. „Ez az 
örökség minden 
mai kőszegié”, 
de ez az örök-

ség kötelez! A kőszegiek tudták és 
tudják, hogy „a lokálpatrióta jogos 
büszkesége identitásteremtő erő, 
az egészséges identitás pedig tenni 
akarással, alkotó elkötelezettséggel 
párosul!” „Ez a legjobb értelem-
ben vett európai gondolkodás!” 
Hazánkban Szent István szemé-
lyében egyesül a magyarság és az 
európaiság – szólt az összefoglaló 
gondolat!
Az est Kőszeg Város Koncert Fú-
vószenekarának hangversenyével 
folytatódott. Az ünnepi műsorban 
verset mondott Horváth Anikó.

Tóthárpád F.

Jurisics és a ko-
rabeli kőszegiek 
is a keresztény 
európaiság zász-
laja alatt szálltak 
harcba az idegen 
kultúrát képvi-
selő hadakkal. 
Azóta Kőszeg 
nyugati kultúrá-
jú várossá nőtte 
ki magát. „Ez az 
örökség minden 
mai kőszegié”, 
de ez az örök-

Jurisics és a magyar hadtörténet
Augusztus 30-án – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – ostromév-
fordulós záróünnepség helyszíne 
volt a Jurisics-vár. A hős kapitány 
szobra mellett Dr. tőll László ezre-

des emlékezett a várvédőkre.
A szónok eltekintett a jól ismert 
1532-es események taglalásától, 
de szólt Jurisics Miklós hőstettének 
kapcsán a magyar hadtörténelem-
ről. „Látszik, hogy a világ forrong, 
és átalakulás alatt van.” „Új ér-
tékrendek kerültek előtérbe, ezek 
pedig a katonai értékrendek” – 
mondta. „becsület, hűség, kitartás, 
vitézség” – olyan fogalmak, ame-
lyeket Jurisics személye és marok-
nyi csapata is képviselt.
A magyar hadtörténet régebbi, mint 
a magyar államiság, mondta. „Ha 
összeszámolnánk, alig van olyan 
nap, amit békében töltöttünk.”  Fi-
gyelmeztetett, hogy nem a vesztes 
háborúk, hanem a helytállás jelenti 
a mércét, akkor pedig ne legyünk 

pesszimisták, mert helytállásban 
a magyar katona kitűnik. Nem a 
területi gyarapodás, a vesztes vagy 
a győztes csaták adják a dicsősé-
get, hanem a katonák helytállása. 
Ennek az egyik példája a kőszegi 
kapitány hősiessége.
Arra kérte a jelenlévőket, hogy 
amikor megemlékezünk Jurisics 
Miklósról, a horvát születésű oszt-
rák-magyar főnemes katonáról, 
akit sajnos nem eléggé ismernek 
még, akkor az egész magyar had-
történetről is emlékezzünk meg, 
mert ezeket az emlékeket senki 
nem fogja helyettünk ápolni!
Az Ostromzárón közreműködött 
Nyúl Dorina és a Zora Horvát Nem-
zetiségi Énekkar.

táF.

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.

A koncert
Az államalapítás augusztus 20-án 
a Jurisics téren megtartott ünnepét 
Kőszeg Város Koncert Fúvószene-
kara egy varázslatos zenei ösz-
szeállítással tette maradandóvá. A 
megtelt széksorok mögött is sokan 
álltak. A narrátor szerepét is vállaló 
zenekari tag, bakos Zoltán elmond-
ta, hogy a városi ünnepség keretei 
között szabadtéri koncertet álmod-
tak meg Szilágyi Miklós karnagy 
vezetésével. Minden ízében magyar 
zenékkel idézték fel történelmünk 
egy-egy mozzanatát, nyolc mű-
vet szólaltattak meg. A negyedik  
blokkban a „Kőszegi Vitéz Induló” 
hangzott el, amely hűen tükrözi a 
magyar katonazene hagyományait. 
Az induló, mint közjáték, része az 
„Ostrom Opera – Kőszeg, 1532.” 
című műnek, szerzője Szilágyi Mik-
lós. A fúvószenekar karnagya erre 
az estére az „István, a király” rock-
opera legjellemzőbb dallamaiból 
készített szvitet, amely az önkor-
mányzat által megfizetett jogdíjak 
révén szólalhatott meg. A folyta-
tásra érdemes ünnepi koncert nem 
jöhetett volna létre Harsányi Zsolt 
és Kiss péter vállalkozók segítsége 
nélkül. 

Kz
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határozóvá vált. Amikor 1961-ben megnő-
sült, még nem volt meg a kinevezése, meg 
is rótták érte, hogyan mer házasodni jöve-
delem nélkül. Németh Sándor közel 20 éve 
nyugdíjas, vele mártóztunk meg egy kávé 
mellett az emlékekben.
– Milyen lehetőségei voltak a hatvanas évek-
ben az osztályfőnöknek, nem sokkal ’56 után, 
mik voltak az elvárások föntről?

– Még soha nem gondoltam végig, hogy amit 
csináltam, azt úgy csináltam, ahogy kellett 
volna vagy ahogy lehetett volna, vagy ne adj’ 
Isten nem úgy kellett volna csinálni. A legjobb 
jószándékkal szerveztem az életüket. Az osz-
tályfőnöki órákon és a tanításon kívüli időben 
volt lehetőség az összekovácsolásukra. Nagy 
motiváló erő volt a kirándulás, de ennek a fel-
tétele a tisztességes munka volt. A szombathelyi 
osztályom 45 fővel indult, az első félévben 7-8 
gyerek kibukott, de 4-5 tárgyból. A maradók le-
érettségiztek és továbbtanultak. Az első kőszegi 
osztályom – 1963-tól – nagyon jó képességű 
társaság volt. Érettségi átlageredményük je-
les lett, 90 %-uk egyetemre, főiskolára került. 
A gimnáziumnak eredendően ez a küldetése, 
felkészíteni a továbbtanulásra. A következő osz-
tálynak csak negyedikben voltam osztályfőnöke. 
Szinte mindenki továbbtanult. Aztán még három 
csoportot vezettem elsőtől negyedikig.   
– Mi célt szolgált a külföldre szakadt hazánk-
fiai leszármazottainak az oktatása?
– A még az átkosban született elképzelés sze-
rint a leszármazottak visszacsalogatása volt 
a kitűzött cél. A rendszerváltással azonban 
okafogyottá vált. Lecsengett a program. Akkor 
kezdtünk foglalkozni az idegenforgalmi tagozat 
beindításával, mert a megváltozott körülmé-
nyek a gimnáziumokat is versenyeztetni voltak 

KáVÉSZÜ
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Kávészünet Németh Sándor nyugdíjas igazgatóval
 Követelek tőled, mert tisztellek...

Kisiparos családból származó elsőgenerá-
ciós értelmiségi. Édesapja a mestervizsga 
után mindjárt önálló szabóságot nyitott a 
volt Kleininger Cukrászda udvarában. Nő-
vére és ő is ott születtek, később a Kos-
suth utcába költöztek, ahol apja átvette 
a nagyapa üzletét és megvette a házat. A 
szülőház utcafrontján volt a Babai fotós, 
meg a cukrászda. Kisgyerekként hol itt, hol 
ott csodálkozott rá a világra. Volt, amikor 
cukrásznak, máskor fényképésznek készült. 
Nem maradt ki a mozdonyvezetőség sem 
a listáról, naponta lejárt a vasútállomásra 
megcsodálni a gőzmozdonyokat. Az első 
négy elemit a katolikus iskolában járta. 
(Ma Brenner-ház.) A negyedik év végén 
felvették a Bencés Gimnáziumba elsős-
nek, ami akkor még nyolc osztályos volt. 
Aztán ősszel arra eszmélt, hogy ötödikes 
általános iskolásként folytatja a tanulást 
– az államosításnak köszönhetően – a mai 
könyvtár épületében. Az érettségit köve-
tően – 1956-ban – a továbbtanulás, apja 
maszek státuszából kifolyólag nem volt 
egyszerű. Tudta a környezete ezt már 1948-
ban is. El is látták azzal az instrukcióval, 
hogy ha tovább akar tanulni, kitűnőnek kell 
lennie. Ezzel nem is volt baj. Elektromérnök 
akart lenni. A felvételin megfelelt, de E betű 
volt a neve mögött. A származásra utaló 
szavak nagy kezdőbetűje alapján döntöt-
tek. Volt ugye a munkás, a paraszt, az értel-
miségi, az egyéb és az osztályidegen. Az E 
betű csak egy lépésre volt az O betűtől. Az 
értesítésben az állt, hogy helyhiány miatt 
nem tudják felvenni. Tudomásul vette, kez-
dett beletörődni. Nővére – aki akkor már 
Szegeden tanított testnevelést – javasolta, 
hogy a pótfelvételire adja be a jelentke-
zését a Szegedi Tudomány Egyetem mate-
matika-fizika szakára. Testnevelés szakos 
szívesen lett volna, de matek-fizika nem. 
Mivel elektromérnökire is matekból, meg 
fizikából felvételizett, megpróbálta, azzal, 
hogy majd átkéri magát később a Műegye-
temre. Felvették. Aztán nem ment át még-
sem, mert elölről kellett volna kezdenie a 
tanulmányait. Diploma után Kőszegre kérte 
magát, mert Marton Géza bácsi – a fizika-
tanára – megígérte neki, hogy addig nem 
megy nyugdíjba, míg ő át nem veszi tőle 
a tanítást. Nem lépett be a KISZ-be, nem 
jöhetett haza. Szombathelyre került a Nagy 
Lajos Gimnáziumba, két évig ott tanított. 
Hálás a sorsnak, hogy így történt, mert 
olyan ragyogó szakemberek társaságában 
kezdhette a pályát, mely egész életére meg-

kénytelenek. Mátrai pistáék a balatonfüredi és 
pécsi mintára javasolták a kéttannyelvű oktatás 
bevezetését. Voltak angoltanáraink, lektoraink. 
Ez már utánam került megvalósításra, az elő-
készítés kezdődött meg a vezetésem ideje alatt. 
De mi vezettük be a speciális kémia és biológia-
oktatást is. 
–−Hogyan is lettél igazgató?
– Dr. tóth Sándor helyettese voltam, ő a rend-
szerváltáskor nyugdíjba ment. bevallom, nem 
akartam vezető lenni, nem voltak vezetői am-
bícióim, meg úgy szoktam mondani, nem volt 
hozzá habitusom. Senki nem pályázta meg az 
állást, végül én beadtam. 
– Kollégáid úgy emlékeznek, hogy végtelenül 
kiegyensúlyozott, nyugodt, megértő,  támoga-
tó, emberséges vezető voltál. És így is jól ment 
a munka. 
– Évtizedekig egy tanári asztalnál ültem velük. 
természetesen olyan kapcsolat volt közöttünk, 
ami csak emberségesebb lehetett, mint egy 
kivülről bekerült igazgatóval. Én megengedhet-
tem, hogy mindent megbeszéljünk, nem kellett 
kinyilatkoztatnom, demokratikusan döntöttünk 
a gimnázium életét befolyásoló kérdésekben.  
Időközben megváltozott a gimnázium küldetése. 
Korábban egy cél volt, hogy a tanuló leérettsé-
gizzen és továbbtanuljon. Mostanra versenyké-
pessé kellett tenni az intézményt, hogy jöjjenek a 
gyerekek. Ezt csak közösen, együttgondolkodva 
lehet kitalálni, ahol a testület magáénak érzi az 
intézményt. Lehet vezetni úgy is, hogy sok embert 
magad mellé állítasz, hogy neked is jó legyen, 
meg úgy is, hogy diktálsz, csak neked legyen jó, 
más nem fontos. Jobb az előbbi felállás.
– Több tanítványotok visszajött tanítani.
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– A mostani igazgató, Keszei ba-
lázs, a helyettese Móricz Imre, vagy 
Hani tibor, de tanított itt Szendrő 
Zsuzsa, Szárnyas Zsuzsa is. 
– Az Éneklő Ifjúság rendezvénye-
in a gimnázium vegyeskara is 
rendszeresen ott volt.
– Egy gimnázium arculatát, ma 
úgy mondjuk az  imidzsét, a szak-
emberek határozzák meg. Ezzel 
a korosztállyal kórust működtetni 
olyan egyéniségek kellettek, mint 
Schrott Géza, majd Némethné 
békefi Zsuzsa. Ennek a gimná-
ziumnak az volt a híre, hogy egy 
emberséges, emberközpontú is-
kola. Ezt a szülők már akkor, a 
növendékeink később az érettségi 
találkozókon fogalmazták meg. 
Kollégáim szakmailag jól felké-
szültek voltak, emberségesek, de 
követeltek a gyerekektől. Vallottuk, 
amit Makarenko mondott, hogy 
„követelek tőled, mert tisztellek”. 
Szívesen jöttek hozzánk tanulni. Az 
ország közel háromszáz gimnáziu-
ma közül az első ötvenben benne 
voltunk. Volt időszak, amikor 36. 
volt a sorban a kőszegi. Akkoriban 
a fölvételi arányok alapján sorolták 
be a gimnáziumokat. A megyében 

hosszú ideig a Nagy Lajos mögött 
a másodikak voltunk.  
– Hogy szolgál az egészséged?
– Nejemnek köszönhetően – aki-
vel 16 éves korunk óta ismerjük 
egymást – jól vagyok. Volt egy 
komolyabb egészségi problémám, 
mellém állt, átvészeltük. A kert, a 
bevásárlás, a mindennapos mozgás 
tart lendületben. Ő is kémia-bioló-
gia szakra készült, de ’56 után a 
szülei nem engedték vissza buda-
pestre, így a textiliparban maradt 
Kőszegen, munkaügyi osztályveze-
tőként lett nyugdíjas.
– Ha újra kezdenéd, tudatosan 
választanád a pedagógus pályát?
– Igen. Öveges professzor népsze-
rű fizikai magyarázatai sokkal kö-
zelebb állnak hozzám, mint a mai 
elektronikai ismeretek. Ebbe bele 
kell születni. Úgy érzem, fogta a 
kezemet a Jóisten, amikor erre a 
pályára vezetett. A nagyobbik fiam 
matematika-fizika szakos tanár, 
egy ideig itthon tanított, ma Ajkán. 
A kisebbik gépészmérnök, ő Veszp-
rémben dolgozik. Végülis az én éle-
tem teljes lett, biztos lehetne jobbat 
is kívánni, de nincs miért.
  Kiss János

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Napsütés még jöhet
Elmúlt már a nyári meleg, de nap-
sütés még jöhet. Legyen e mondat e 
havi szlogenünk és fussunk neki egy 
kicsit vidámabban a borongós na-
poknak. Az ősz beköszöntével, gyak-
ran megfeledkezünk a napszem-
üveg viselésének jelentőségéről, 
pedig szemünk védelme ebben az 
évszakban is legalább olyan fontos 
az UV-sugárzással szemben, mint 
bőrünké, ami a hűvösebb napokon 
is magas lehet. A nem megfelelő 
védelem ugyanis a későbbiekben 
fényérzékenységet idézhet elő, ill. 
növelheti bizo-
nyos szembeteg-
ségek kockáza-
tát (pl.: szürke 
hályog, macula 
d e g e n e r á c i ó ) 
is. A megfelelő 
napszemüveg ez 
által több funkci-
ót is ellát, hiszen 
amellett, hogy 

óvja szemünket, divatos megjele-
nést kölcsönöz, egy jól kiválasztott 
modell öltözteti viselőjét, és egyben 
az egyéni igényeknek megfelelően 
praktikus is, akár vezetésről vagy 
sportolásról legyen szó. Üzleteink-
ben (Kőszeg Optika, Főtér Opti-
ka) szakszerű tanácsadás mellett 
mindenki kiválaszthatja a számára 
legmegfelelőbb napvédőt.  Valamint 
ebben a hónapban induló akciónk 

keretén belül 30%-os ked-
vezményt nyújtunk min-
den kedves vásárlónknak 
napszemüvegeink árából!  
tegyen szert itt kedvenc 
darabjára, s készüljön így 
a télre és a jövő nyárra. Vi-
gyázzon a szeme világára! 
Várjuk kedves vásárlóinkat 
mindkét optikánkba!
Kőhalmi-Szalay Mónika

30 millió Ft
Harminc millió Ft pályázati támo-
gatást nyert az önkormányzat a 
Központi Művészeti Óvoda és böl-
csőde többcélú KIKI felújítására. Az 
államháztartásokért felelős minisz-
ter a belügyminiszterrel közösen 
írta ki az „Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” című pályázatot. A város 
beadványa pozitív elbírálásban ré-
szesült. A döntés előtt ágh péter or-
szággyűlési képviselő meghívására 
Kőszegen tett látogatást Héjj Dávid 
miniszterelnöki biztos, aki fejlesz-
téspolitikával foglalkozik. A város-
vezetés beszámolt a vendégnek az 
önkormányzat előtt álló feladatok-
ról, megtekintették a belvárost, a 
Jurisics-várat. Lapzárta előtt ágh 
péter arról adott tájékoztatást, hogy 
a 30 millió Ft-tal az adható maxi-
mális összegű támogatást kapta a 
város, így másfél év alatt félmilliárd 
forintot meghaladó címzett támo-

gatást sikerült a városba hozni az 
összefogás eredményeként. Ebből a 
pénzből valósult meg a várfelújítás 
legutóbbi fázisa, az Egészségház 
befejezése, és biztonságossá tette a 
város működését.
Az elnyert pályázati pénzből az 
óvoda részleges felújítása 2016 
nyarán, a leállás időszakában kez-
dődik meg. Cserélik a nyílászárókat, 
felújítják a szennyvízelvezetést, az 
elektromos hálózatot, a kiszolgáló 
helyiségeket, és kialakítanak egy 
új foglalkoztató termet. Az önkor-
mányzat 2,5 millió Ft önrészt vál-
lalt a fejlesztésből. 
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Bérbe adás
Augusztus 27-én módosították a 
képviselők az önkormányzati tulaj-
donban lévő lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) 
önkormányzati rendeletet. A pol-
gári törvénykönyv magasabb szin-
tű jogszabályban határozza meg a 
lakások és helyiségek bérletének 
egyes szabályait, amelyeket a helyi 
rendeletből töröltek a képviselők. 
A jövőben pályázat nélkül is le-
hetséges kisebb vagy alacsonyabb 
komfortfokozatú lakásba történő 
átköltözés, amelyhez a humánerő-
forrás bizottság döntése szükséges. 
Az önkormányzati rendelet fontos 
változása a költségelven működő 
lakáskiadás módosítása. A koráb-
biak szerint csak szűk réteg ad-
hatta be pályázatát. Az új rendelet 
egyik feltétele:   
„Költségelven öt év időtartamra 
adható bérbe az önkormányzati 
lakás annak, a) akinek a család-
jában – a vele együtt költöző csa-
ládtagokat számítva – az egy főre 

jutó nettó jövedelme aa) egy sze-
mély esetén a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 300–400 %-a, 
ab) két-három személy esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíjmi-
nimum 200–300 %-a, ac) négy 
vagy annál több személy esetén a 
mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 180–230 %-a között van.”

Kőszeg Város Önkormányzata 
az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdálko-
dás szabályairól szóló 1/2007. 
(II.2.) önkormányzati rendelet 
alapján liciteljárás útján érté-
kesíti az alábbi ingatlanokat:
Építési telek: Kőszeg, 2975/101 
hrsz. (Egészségház melletti fej-
lesztési terület) induló vételár: 
nettó 8,2 M Forint. Üzlethelyi-
ség: Kőszeg, rákóczi F. u. 13. 
(volt Ciao Amico) induló vételár 
32.898.000,-Ft.
további információ a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város hon-
lapján, valamint Németh Ildikó 
ügyintézőnél (tel: 94/562-529).

Civil kezdeményezésre szeptem-
ber 18-án 15 órától a Gyöngyös 
szabadidőparkban (táncsics 
M. utcai játszótéren) szemét-
gyűjtési, tereprendezési akció 
lesz. Védőkesztyűt, szemetes-
zsákot a szervezők biztosítanak. 
Aki tud, hozzon magával kézi-
szerszámot. további információ: 
Kovács bence 94/562-527.
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um, Kőszegi Városüzemeltető és 
Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft., Kőszeg Város Koncert Fúvós 
Zenekara, Kőszeg Város Önkor-
mányzata, Magyar Vöröskereszt 
Kőszegi Csoportja, Őrségi Nemzeti 
park, Vas Megyei Sakk Szövetség, 
türkinfo Alapítvány.

A Ostromnapok támogatói:
Kiemelt támogatók: Kőszeg 
Város Önkormányzata, Honvé-
delmi Minisztérium, Cothec – 
Kőszegi távhő
Támogatók: Alpokalja panzió 
Étterem, Alpok Aqua, Arany-
strucc Étterem, bécsikapu Ét-
terem, Coop Forrás Üzletház, 
Culture Meeting point, Csepregi 
pékség, Fitt-boksz Ökölvívó 
Egyesület, Garabonciás pizzéria, 
Írottkő Hotel, Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület, Jurisics-vár Mű-
velődési Központ és Várszínház, 
Kék Huszár Étterem, Kőszeg és 
Vidéke Vállalkozók Ipartestülete, 
Kőszegi borút, Kőszegi Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
Kőszegi Ostromnapok Egyesü-
let, Kőszegi Önkéntes tűzoltó 
Egyesület, Kőszegi Városi Mú-
zeum, Kőszegi Városüzemelte-
tő és Kommunális Szolgáltató 
Nonprofit Kft., Kőszeg Város 
Önkormányzata, Nemzeti Kul-
turális Alap, Osjecko pivo - az 
első horvát sör, tESCO áruház, 
török Kulturális és Idegenfor-
galmi Iroda
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Ostrom után
Idén is sikeresen, nagy érdeklő-
dés mellett zajlott le a Félhold és 
telihold – Kőszegi Ostromnapok 
2015. évi rendezvénysorozata. 
Az első értékelő beszélgetést már 
az Ostromhétvége utáni kedden 
megtartották a szervezők, Kőszeg 
Város Önkormányzata és a Kősze-
gi Ostromnapok Egyesület. Az idei 
rendezvényt számos új közremű-
ködő és új programelem gazdagí-
totta. A szervezők nagy hangsúlyt 
fektettek a felvezető, beharangozó 
eseményekre, és próbáltak alkal-
mazkodni az augusztusi hőséghez 
is. A visszajelzések szerint nagy 
tetszést aratott az ostrom, soka-
kat vonzott az ökölvívó gála, és 
esti programhelyszínként nagyon 
jól bevált a Jurisics tér. Sok részt-
vevővel zajlott az Ostromkupa 
Sakkverseny, és a Kelet Varázsa 
Nyugaton Hastáncfesztivál. A jö-
vőre nézve ígéretes a türkinfo Ala-
pítvánnyal való kapcsolatfelvétel, 
és a bővülő együttműködés a ven-
dég hagyományőrző csapatokkal. 
A záró ünnepség szónoka dr. töll 
László ezredes, a HM társadalmi 
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 
Főosztály vezetője volt, aki nagy 
érdeklődést és együttműködési 
szándékot mutat Kőszeg katonai 
hagyományainak és emlékhelyei-
nek fejlesztésére.
Az Ostromnapok megrendezésében 
közreműködő kőszegi szervezetek:
AtArU Ütőegyüttes, be-Jó tör-
ténelmi táncegyüttes, Chernel 
Kálmán Városi Könyvtár, Csók 
István Művészkör, Fitt-boksz 
Ökölvívó Egyesület, Hajnalcsil-
lag Néptáncegyüttes, Írottkő 
Natúrparkért Egyesület, Jézus 
Szíve római Katolikus plébánia, 
Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház, Kőszegért Egyesü-
let, Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete, Kőszegi Darabon-
tok, Kőszegi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat, Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Kősze-
gi Művészeti Egyesület, Kőszegi 
Nyugállományúak Egyesülete, Kő-
szegi Orientális táncklub, Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület, Kőszegi 
Önkéntes tűzoltó Egyesület, Kő-
szegi polgárőr Egyesület, Kőszegi 
tornyosok, Kőszegi Városi Múze-

Elmentek
Augusztus 27-én rába Kálmán 
jelezte a képviselőtársaknak, hogy 
áldatlan állapotok uralkodnak a 
városi könyvtár alatti épületben, 
ahol egy munkásszálló működik. 
A „szorgos munkásembereket” 
nemkívánatos személyeknek mi-
nősítette. básthy béla arról beszélt, 
hogy a városvezetés célja a lakos-
ság nyugalmának biztosítása, de „a 
magántulajdonban lévő ingatlanok 
hasznosításában nagy szabadság-
gal rendelkeznek a tulajdonosok”. 
Dr. Zalán Gábor jegyző szerint vizs-
gálják a panaszokat, illetve a jog 
szerinti lépések lehetőségét.
Szeptember 4-én az ingatlan tulaj-
donosának hozzájárulásával, annak 
közeli rokonával belépési lehetősé-
get kaptam a kapuszínből kialakított 
üzlethelyiségbe. Néma csend, üres 

helyiségek fogadtak bennünket, 
a lakók már elmentek. A kísérőm 
elmondása szerint a panaszok is-
meretében felszólítást küldött a 
bérlőnek, de változás nem történt. 
A szerződésben foglalt jog birtoká-
ban „eltávolította” a lakókat, akik a 
Szombathely – Kőszeg közötti vas-
útvonal építésén dolgoztak. Az in-
gatlant üzlethelyiségként bérelte ki 
egy országos tevékenységet végző 
vállalkozás. A bérleményhez tartozik 
két vizesblokk, egy helyiség konyhá-
nak kialakítva, és a három ajtóval 
zárt, járólapozott kapuszín, amely 
infrapanel fűtéssel rendelkezik.
Kérdésünkre elhangzott, hogy a 
lakosság számára kellemetlen 
környezeti hatásokat nem bencés 
rend Székházán dolgozók okozták. 
Az itt dolgozó szakmunkások kultu-
rált viselkedést tanúsítanak, amit a 
munkaszerződésük is szabályoz. 

Kz
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Újat építettek
Kétszáz éves lakóházból készül el októberben 
hat lakóegységet magába foglaló apartmanház 
a pék utcában. A régit megőrizve alakították ki 
az újat. Eredeti formájában készül el az új bejá-
rati ajtó, a homlokzaton lévő ablakdíszeket fel-
újították. A kétszintes épület mennyezete egy-
másba ékelt vörösfenyőből készült gerendákból 
áll. Az átépítésnél minden darabot leszedtek, és 
megtisztítva helyezték vissza az építők. A fabol-
tozat kellemes látványt nyújt a szemlélőnek, a 
múltra emlékeztet, és arra, hogy a fővárosban 
élő tulajdonos a helyi védettség alatt lévő épü-
let értékeit meg akarta őrizni. Az emeletre csi-
galépcső vezet, a korlátja míves munkát mutató 
öntvény. Az elmúlt évtizedekben a korlátelemek 
„elfogytak”, azokat – az eredetivel megegyező-
en – újakkal pótolták. Ahol csak lehetett, meg-
tartották a századelőn készült belső ajtókat, 
ajtófélfákat. A földszinten lévő kétszemélyes 
apartmanban – funkcióját vesztve – megma-
radt a kemence, csak az eredeti ajtó emlékeztet 
az egykori kenyérsütésre.
A tulajdonos és az építők még arra is ügyeltek, 
hogy a szomszéd ház fala – a régit megtartva 
– újszerű formát mutasson. Ebben partner volt 
a szomszéd is. A régi tégla domináns a pihenő-
kerthez vezető támfalon, meghatározó az ötlet-
gazdagon megépített parkolónál, amit az egykori 
szomszédos, de lebontott ház helyén alakítottak 
ki. A hegyekből induló, a parkolóba érkező öt 
vízérből alakítanak ki egy belsőtavat. állandó a 
víz utánpótlása, amely a csapadékvíz csatorná-
kon át folyik tovább a Gyöngyös-patakba.
Az apartmanházat modern technikával szerelik 
fel. A gondnok száz km-ről is ki tudja nyitni a 
nagykaput. Az itt éjszakázó turista szaunázhat, 
eltöltheti az idejét a tágas közösségi térben, vagy 
a szokatlanul nagyméretű szobákban. A távol élő 
tulajdonos a történelmi kisvárosban megtalálta a 
múlt értékét, és megtartotta a jövőnek.

Kámán z

Miniszter dönt
A „Jurisics Miklós Ipari park” című pályázatot 
augusztus 4-én küldték be a Nemzetgazda-
sági Minisztériumba, amelyet másnap befo-
gadtak. Erről Kőszeg Város Önkormányzata 
tértivevényes igazolással rendelkezik. A bead-
ványt készítő Nemzeti Ipari park Fejlesztő Zrt. 
és az önkormányzat közötti szerződés alapján 
a pályázatírás munkadíja ügyvédi letétben van, 
amelyről a bizonylat július 29-én megérkezett 
a városházára. A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium belgazdaságért felelős helyettes állam-
titkári tájékoztató szerint a „Jurisics Miklós 
Ipari park” címpályázati kérelmet az Ipari park 
tanács 2015. augusztus 14-én tárgyalta és 
pozitív elbírálásban részesítette, a címpályázati 
kérelmet támogatta. 
Az Ipari park cím odaítéléséről az Ipari park ta-
nács javaslatának a figyelembevételével a mi-
niszter dönt. A város célja, hogy a Horvátzsidány 
felé vezető út két oldalán lévő terület elnyerje 
az ipari park címet.

Kz

Csatornázás
Kőszeg Város Önkormányzata kiemelten fog-
lalkozik a volt zártkerti területek és a kőszegi 
Szabóhegy szennyvízkezelésének megoldásával. 
A szigorodó jogszabályi környezet, a beépített-
ség folyamatos emelkedése és a talajvízbázisok 
elnitrátosodása egyaránt lépéseket sürget. A 
2014-ben indult kezdeményezés során meg-
alakult Szabóhegyért Közösen Egyesülettel 
együttműködve az Önkormányzat elkészíttette 
a Kőszeg Szabóhegy Városrész Szennyvízelve-
zetése c. tanulmánytervet. A tervező – Horváth 
Ferenc, Mélyépterv-Infrastruktúra Kft. – két le-
hetséges megoldás széleskörű ismertetését vé-
gezte el: Vizsgálta a szennyvíz-csatorna hálózat 

Falubuszok
ágh péter országgyűlési képviselő arról szá-
molt be, hogy a kormány falubusz és tanyabusz 
pályázatán több település nyert el egy-egy jár-
művet. bozsokon a tűzoltó egyesület, Cákon 
a sportegyesület, Kőszegszerdahelyen az ön-
kéntes tűzoltók, Lukácsházán a sportegyesü-
let, Nemescsón az evangélikus egyházközség, 
peresznyén a római katolikus egyházközség 
járt sikerrel. Emellett Kőszegpaty és pusztacsó 
is örülhet, hiszen oda is megérkezett a pozitív 
döntésről szóló hír. A képviselő szavai szerint a 
falubuszok a települések gördülékenyebb mű-
ködését segítik.
Májerhoffer Attila Kőszegpaty polgármestere el-
mondta, hogy a jelenlegi járművük cseréje már 
aktuális volt, hiszen csak mikrobusszal tudják 
megoldani az óvodások, az ételek, a betegek 
szállítását, és a falu egyéb napi feladatait.

kiépítésének feltételeit és az egyedi szennyvíz-
tisztítók elhelyezésének lehetőségét egyaránt. A 
kivitelezésen túl fontos szempont a fenntartási 
költségek ismertetése, összehasonlítása. Az ön-
kormányzat és az ingatlantulajdonosok lehe-
tőségeit nagyban behatárolja, hogy a jelenlegi 
pályázati rendszerek üdülőterületen ilyen irányú 
infrastrukturális beruházást nem támogatnak. A 
tervezési terület hét utcát, ezen belül megköze-
lítőleg 200 ingatlant foglal magában. A terüle-
ten az életvitelszerűen lakott ingatlanok aránya 
10–15% körül mozog, azonban folyamatos 
emelkedés figyelhető meg. becslések szerint a 
településrészen keletkező szennyvíz csupán 15–
20%-a kerül elszállításra, melyet csak a kijelölt 
közszolgáltató végezhet.

Kovács Bence
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Kőszegi akcióink

539
Ft/kg

199
Ft/cs

1099
Ft/kg

959
Ft/kg

129
Ft/db

1139
Ft/kg

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

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

Poszavecz
Lecsókolbász lédig
(Poszavecz József Egyéni Cég”Kfc”.)

Soproni dobozos sör
4,5%, 6x0,4 l, 437,08Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Tchibo
Black&White kávé
250 g, 2396,-Ft/kg
(Tchibo Budapest Kft.)

ÚJ

Zala Felvágott rúd
(Pick Szeged Zrt.,
Co-op Hungary Zrt.)

1099
Ft/kg

Konyhakész Rizs
250 g, 556,-Ft/kg
(Co-op Hungary Zrt.)

Sertés Oldalas
(Babati és Társa Kft., Viola-Hús Kft.)

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

Fornetti
Extra Sajtos rúd
120 g, 1075,-Ft/kg (Fornetti Kft.)

Burgonya
I.o., 2 kg, 99,50Ft/kg

Fornetti Sajtos Grissini
express (Fornetti Kft.)

Cég”K”Kfc”fc””.).)).))

gg

KK
222
(C(C(C

Nestlé Aquarel
természetes
ásványvíz
Szénsavmentes vagy Dús
1,5 l, 52,67Ft/l
(Kékkúti Ásványvíz Zrt.)

yayasassssztootttttt

ertés Oldalas
abati ééés Ts Ts Ts ársársársa Ka Ka Kft.ft., V, Violiola-Ha-Ha Hús ús úús KftKftKftKft.).)))

FornettiFornetti
Extra Sajt
120 g, 1075,-

i

599
Ft/kg

599
Ft/db

1049
Ft/cs

139
Ft/db

79
Ft/db
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A felelős állattartás szabályai
Minden évben ősszel kerül sor 
Kőszegen és Kőszegfalván a szer-
vezett eboltásra. Ennek kapcsán 
szeretném az állattartók figyelmét 
felhívni néhány szabályra. állat-
tartás alatt jelen esetben nem az 
értékesítés vagy feldolgozás céljá-
ból tartott haszonállatokra gondo-
lok, hanem a kedvtelésből tartott 
házikedvencekre. Hiszen manapság 
egyre többen – főleg a társasházak-
ban – tartanak kutyát, macskát.
Az alábbiakban elsősorban a kutyát 
és macskát tartók részére szeretnék 
segítséget nyújtani a manapság 
meglehetősen gyakran változó jog-
szabályok között történő eligazo-
dáshoz.
Elsőként az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényt (továbbiakban: ávtv.) 
emelem ki. Ez a jogszabály fogal-
mazza meg, hogy az állattartó kö-
teles a jó gazda gondosságával 
eljárni, vagyis köteles az általa tar-
tott állat számára megfelelő (fajá-
ra, fajtájára, nemére, korára, fizikai 
állapotára figyelemmel) körülmé-
nyeket (elhelyezés, táplálás, gyógy-
kezelés, tisztán tartás, nyugalom, 
felügyelet stb.) biztosítani. 
Az állattartó köteles gondoskodni 
az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szökésének meg-
akadályozásáról. Ennek részleteit 
a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 
foglalja magában. 
tilos kistestű (20 kg-nál kisebb 
tömegű) ebet 10 m²-nél, közepes 
testű (20-40 kg közötti tömegű) 
ebet 15 m²-nél, nagytestű ebet (40 
kg fölötti) 20 m²-nél kisebb terüle-
ten tartósan tartani.
Ha valamilyen oknál fogva a kutyát 
meg kell kötni, akkor a kistestű 
ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 
6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél 
rövidebb eszközzel tartósan kikötve 
tilos tartani. Ebet állandó jelleggel, 
hat hónaposnál fiatalabb ebet tar-
tósan kikötve tartani tilos. 
Amennyiben futóláncon tartják a 
kutyát, úgy a feszített és futó részek 
hosszának összege nem lehet keve-
sebb 8 m-nél, valamint a futó rész 
nem lehet rövidebb 3 m-nél.

Minden esetben biztosítani kell az 
állat számára olyan területet, illetve 
létesítményt, ahol az időjárás káros 
hatásaival szemben védelmet talál: 
télen védi a kihűléstől, nyáron ár-
nyékot ad számára, nem ázik be stb.
Helyi rendelet – Kőszeg Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
25/2014. (VI.25.) önkormányzati 
rendelete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól s ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
– szabályozza a több lakó által 
használt közös udvaron tartott 
kutya tartásának előírásait. Eszerint 
az ilyen ingatlanokon kutya bármely 
lakó kérésére csak elkerítve tartható. 
Ez esetben az ebet úgy kell elkeríte-
ni, hogy az udvaron a közlekedést, 
az onnan megközelíthető közös he-
lyiségeket, kapubejárók stb. haszná-
latát ne akadályozza. 
Gyakori probléma, hogy a kutya a 
gazdájával sétál közterületen, de a 
gazda nem tesz rá pórázt. 
A Korm. rendelet kimondja, hogy 
belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet 
– ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan személy 
vezethet, aki az eb irányítására, ke-
zelésére és féken tartásárára képes. 
Kőszeg területén az alábbi területek 
vannak kijelölve kutyafuttatás-
ra (Kőszeg Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 13/2014. 
(III.28.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: 13/2014. (III.28.) 
Önkr.) a kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályairól):

Felső-Gyöngyös-híd és a mini 1. 
gázcseretelep közötti terület 
(a Nemezgyár irányában) – 
időkorlátozás nélkül,
a Kórház utca, a Gyöngyös 2. 
patak és a Malomárok össze-
folyó ágai által határolt ingat-
lan – időkorlátozás nélkül,
az ún. V. ütem területe a Cáki 3. 
út mellett – 17 órától reggel 
7 óráig.

Szájkosarat használni az egyed jel-
lemzően agresszív magatartásának 
ismerete esetén kell annak biztosí-
tása érdekében, hogy az eb közterü-
leten sem más állatot, sem embert 
harapásával ne veszélyeztethessen.
Dicséretes dolog, hogy egyre több 
kutyasétáltatót látni úgy, hogy úgy-

nevezett kutyaszettet tart magánál. 
Mindezek ellenére sajnos közterü-
leteinken még mindig gyakori a 
kutyaürülék. pedig mind az ávtv., 
mind a 13/2014. (III.28.) Önkr. 
szabályozza ezt a kérdést. Előb-
bi kimondja, hogy a kedvtelésből 
tartott állat ürülékét az állattartó 
a közterületről köteles eltávolítani. 
Utóbbi pedig kimondja, hogy az eb 
tulajdonosa vagy az eb felügyele-
tével megbízott személy köteles 
gondoskodni arról, hogy az eb a 
lakóházak közös használatú he-
lyiségeit (lépcsőház, lift stb.) ne 
szennyezze. Az e területeken kelet-
kezett ebürüléket az ebtartó köteles 
haladéktalanul eltávolítani. 
Köztudott dolog, hogy a kutyákat 
évente egyszer veszettség ellen 
be kell oltani. Ezzel egyidejűleg kö-
telező az ebek féreghajtó szerrel 
való kezelése.
2013. január 1-e óta kötelező 
minden 4 hónaposnál idősebb eb 
transzponderrel (chip) történő el-
látása. A chippel történő megjelölés 
3.500,- Ft-ba kerül, amely magá-
ban foglalja a chip árát, a beültetés 
díját és az adatbázisba való regiszt-
ráció díját. Amennyiben a chippel 
megjelölt eb tartója megváltozik, 
úgy az új állattartó köteles 8 napon 
belül a változást állatorvossal az 
adatbázisban regisztráltatni. Szin-
tén állatorvossal kell regisztráltatni 
a chippel megjelölt eb tartási helyé-
nek, tulajdonosának megváltozását, 
illetve azt is, ha az állat elpusztul.
Amennyiben állatmenhelyről, 
ebrendészeti telepről vagy állat-
védelmi szervezettől fogad örökbe 

valaki kutyát vagy macskát, úgy az 
állat chippel történő megjelölésé-
nek költségei az állat örökbefoga-
dóját terhelik.
Kőszeg Város Önkormányzata – az 
ávtv.-ben kapott felhatalmazás 
alapján – összeírja a város terü-
letén tartott ebeket. Az adatbázis 
feltöltése, frissítése folyamatos. 
Formanyomtatvány letölthető a 
www.koszeg.hu oldalról. 
Végezetül fontosnak tartom az ál-
latvédelmi bírságról való tájékoz-
tatást. Kiszabására az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Korm. rendelet ad lehetőséget. A 
bírság alapösszege minden esetben 
15.000,- Ft. A jogszabály tétele-
sen felsorolja azokat a jogsérté-
seket, amelyek elkövetése miatt a 
jegyzőnek bírság kiszabására van 
lehetősége. A jogsértések mellett 
kerültek feltüntetésre az 1–10-ig 
terjedő szorzók, amellyel a bírság 
alapösszegét megszorozva kapjuk a 
bírság mértékét. például: ha valaki 
az állat szökésének megakadályo-
zásáról nem, vagy nem megfelelően 
gondoskodik, a mulasztása esetén 
6-os szorzót kell alkalmazni, ami 
90.000,- Ft összegű bírságot jelent. 
Vagy: ha valaki a kutyáját veszett-
ség ellen nem oltatja be, 3-as szor-
zót kell alkalmazni, és 45.000,- Ft 
összegű bírságot lehet kiszabni el-
lene. De ha már chipet sem tetet 
az illető a kutyájába, akkor szintén 
3-as szorzó alkalmazásával ismét 
45.000,- Ft összegű bírság kisza-
bására számíthat. A meg nem fize-
tett állatvédelmi bírság pedig adók 
módjára behajtandó köztartozás-
nak minősül. 
 Dr. Zalán Gábor s.k.
 jegyző

Eboltás
Kőszegen a Városmajorban, a szokásos helyen:
szeptember 29-én (kedden):  14.00 – 15.30 óráig
október 1-jén (csütörtökön):  08.00 – 09.30 óráig
Kőszegfalván, a kőszegfalvi városrészben:
október 1-jén (csütörtökön):  14.00 – 15.00 óráig.
Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a fe-
lelősséget az esetleges köz- és állategészségügyi, valamint az állatvé-
delmi hatósági következményekért.
Az eboltás díja 3.500,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni. tartalmaz-
za a veszettség elleni oltás, valamint a kötelező féregtelenítés díját is.
Az eboltási bizonyítványt mindenki hozza magával!
2013. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb csak CHIP-
pel megjelölve tartható, a megjelölést oltás előtt kell elvégeztetni. 
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A festmények
A Kőszeg és Vidéke 2014. decem-
beri lapszámában megjelent „Vá-
rosháza homlokzatán” című írást 
az alábbi információkkal lehet még 
kiegészíteni.
A Városháza épülete különböző 
korszakban nyerte el a mai for-
máját, az eredeti épület a XIV– XV. 
századból származhat. Kőszeg vá-
lasztott vezetői innét irányították a 
város életét. Két tűzvész pusztította 
1700-ban és 1710-ben. Az épü-
let mai homlokzata ezt követően 
alakult ki. A „Városi jegyzőkönyv 
(1712. augusztus 16.)” rendel-
kezik, hogy a tanácsház emeleti 

ablakai közé „olajfestékkel 
címerek festessenek, s ara-
nyoztassanak!”.  
Az elliptikusan kialakított 
formákban három címert és 
két alakos faliképet láthat a 
Jurisics térre érkező. balról az 
első címer a Jurisics-család 
címere, amit – az 1848–49-
es szabadságharc után, a 
kiegyezés előtt –1864-ben a 
város vezetői készítettek el a Habs-
burg – kétfejű sas – címer helyére. 
A festmény Hanélyi Antal – a híres 
kőszegi rajziskola tanárának – al-
kotása, aki a polgári iskolában is 

tanított. Középen Magyarország 
kiscímere, jobb oldalon a város cí-
mere látható.
Kőszeg város vezetői 1943–44-ben 
úgy határoztak, hogy az évszáza-
dokon át üresen álló két elliptikus 

keret egyikében a Magyarok Nagy-
asszonya, pártfogója, míg a másik-
ba az államalapító Szent Istvánról 
(fotó) készüljön festmény. A felada-
tot a városban jól ismert radnóti 
Kovács árpád festőművész-tanárra 
bízták, aki 1936–1937-ben a he-
lyi Széchenyi polgári Fiúiskolában 
tanított. (Ebben az évben festette 
meg báró Miske Kálmán ősrégész 
képmását.)
A kommunista diktatúra idősza-
kában a Magyarok Nagyasszo-
nyáról és a Szent Istvánról készült 
festményt bemeszeltették. Ezt a 
munkát végző festő „megfontoltan” 
dolgozhatott, hiszen később a két 
alkotást sikerrel restaurálták.

Jenkei Ede

Az alapítás története
Miske Kálmán, báró (bodajk, 
1860. nov. 25. – Kőszeg, 1943. 
márc. 5.): ősrégész. A Velemszent-
viden feltárt őskori ipartelep világ-
hírt szerzett számára a régészek kö-
zött. Az innét nagy számban előke-
rült bronzkori és kora vaskori anyag 
a megyei múzeumban található.

A kőszegi múzeum alapítására vo-
natkozó döntés, a tanácsköztársaság 
idején, 1919. május 18-án született 
meg. Akkor „Miske Kálmán kősze-
gi lakost szemelték ki” a vezetésre. 
Még ez előtt a Kőszeg és Vidéke új-
ság 1894. július 15-i lapszámában 
így ír: „az egy Jurisich-féle zászlón 
kívül nincs már a városházán be-
csesebb régi tárgy”. A felelős szer-
kesztő egyben felhívással fordult a 
lakosság felé, mert az adakozással 
„megvethetnék alapját „a hely-
ben alapítandó nyilvános múzeum 
gyűjteményének”. Hosszabb szünet 
után, 1901-ben az újság közzéteszi 
a gyűjtőmunkára alkalmas sze-
mélyek – Chernel István és Miske 
Kálmán – nevét. Majd 1930-ban 
megalakult a Múzeum bizottság. A 
városatyák döntése szerint az ost-
rom 400. évfordulójára megépí-
tendő Hősök tornyában tervezték 

tanított. Középen Magyarország 

elhelyezni a múzeumot. A torony 
az 1932. évi jubileumi ünnepségek 
kezdetére csak külsőleg készült el, 
ezért a múzeum megnyitása ide-
iglenesen a Jurisics-várban tör-
tént meg, amelynek szervezésével 
Miske Kálmánt bízták meg. Később 
az igazgatás feladata a nagy elfog-
laltságú Miske Kálmán kezéből tel-
jesen Visnya Aladárra szállott, aki 

1937-ben, mint tanár nyugdíjba 
vonult, hogy egészen a múzeumi 
munkának élhessen.
(A történeti áttekintés: „Szövényi 
István: Kőszeg, helytörténeti ta-
nulmányok” könyv /kiadva 2010./ 
alapján készült.)
(Archiv fotó a Kőszegi városi Mú-
zeumban készült; radnóti Kovács 
árpád: br. Miske Kálmán)
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Kiváló tánctudás
Májusban nagyszabású gálamű-
sorral ünnepelte fennállásának 25. 
évfordulóját a Dance Jam tánc-
csoport. Júniusban két nemzetközi 
versenyen remekeltek, majd pihe-
nőt tartottak. Júliusban az iskola 
tánctermében edzőtáboroztak. A 
napi két edzést Göböly bettina ve-
zette, aki az egri pódium tánc és 
balettiskola, illetve az Eszterházy 
Károly Főiskola Gyakorló iskola 
táncpedagógusa. A tanárnő „meg-
izzasztotta” a lányokat, akik tech-
nikai tudásban sokat fejlődtek. Az 
utolsó edzés után az egyik táncos 
lány anyukája sütögetős, meden-
cés partira invitálta a résztvevőket. 

A szülők idén 
is kitettek 
magukért, fi-
nomságokkal 
lepték meg a 
csapatot. 
Az edzőtábort 
követően a 
táncosok – szülőkkel is kiegészül-
ve – az önkormányzat jóvoltából öt 
napra tihanyba utaztak. A lányok 
számára a pihenést megelőzte egy 
kétnapos intenzív kurzus. Simkó 
Andrea, az aerobic-bajnoknő, aki 
a moderntánc elismert oktató-
ja, és egyben zsűritag több hazai 
versenyen, elfogadta a Dance Jam 

felkérését, segítette a felkészülést. 
Az edzések hatékonyak voltak, a 
lányok maximális figyelemmel fej-
lesztették a tudásukat. Jutott idő a 
közös programokra, a csapatépítés-
re is. A tábor végén a tánccsoport 
egy fergeteges produkcióval lepte 
meg a tihanyi közönséget, amiről 
a helyi televízió felvételt készített. 

A nézők elismerő szavai 
igazolták, hogy a Dance 
Jam lányai kiváló tánctu-
dással rendelkeznek.
– Nagyon büszke vagyok 
a lányaimra! – mondta 
Földesiné Németh Csil-
la, a csoport koreográ-
fusa, művészeti vezetője. 
– A táborok során többet 
tettek, mint vártam, és 

látványosan fejlődött a tánctudá-
suk. Azt gondolom, szakmai tudá-
sunk fejlesztése elengedhetetlen, 
csak így tudunk előbbre jutni. 
Kezdődik az új szezon, gondola-
taimban már formálódnak az új 
koreográfiák. A tihanyi nyaralás 
lehetőségét köszönöm a kőszegi 
önkormányzatnak.

A nézők elismerő szavai 
igazolták, hogy a Dance 
Jam lányai kiváló tánctu-
dással rendelkeznek.
– Nagyon büszke vagyok 
a lányaimra! – mondta 
Földesiné Németh Csil-
la
fusa, művészeti vezetője. 
– A táborok során többet 
tettek, mint vártam, és 

ugró pályán. Ünnepeljük együtt a 
kőszegi síugrók sikereit! töltsön el 
egy izgalmas délelőttöt és lásson 
élőben repülő embereket! A rész-
vétel kőszegi lakosok és hozzátar-
tozóik számára díjmentes. Várják 
Önt és családját október 18-án az 
egyetlen hazai síugrószakosztály 
versenyzői. 

Síugrás
Látott már élőben repülő embe-
reket? Erre lehetősége lesz októ-
ber 18-án (vasárnap) 9.30 órakor 
egy nemzetközi síugró verseny és 
magyar bajnokság keretében Kő-
szegen a Szabóhegy alatt lévő sí-

Verseny
Szeptember 20-án futó és kerék-
párverseny lesz a belvárosban. A 
futók 10.30 órakor indulnak, és egy 
órán át köröznek a város utcáin. A 
kerékpárosok 14 órakor rajtolnak, 
és látványos körülmények között 
róják a köröket 15 óráig. Mindkét 
versenynél a rajt és a célállomás a 
Fő tér.  bővebb információ, nevezés 
a www.irottkofutoverseny.hu olda-
lon.  telefon: 70/384-0808.

Betörtek
A rendőrkapitányság sajtószóvivője 
a következő tájékoztatást adta ki: 
„Kőszegen két intézkedés alá vont 
szír állampolgár nem tudta igazolni 
magyarországi tartózkodása jog-
szerűségét és valamennyien Né-
metországba akartak továbbutaz-
ni. Őket a rendőrök előállították 
és ellenük tiltott határátlépés kí-
sérlete miatt szabálysértési eljárást 
indított a Szombathelyi rendőrka-
pitányság és a Kőszegi rendőrka-
pitányság.” további kérdéseinkre 
elmondták. Hogy a szóbeszéddel 
ellentétben „nem helyeztek el il-
legális bevándorlókat az egykori 
MáV iskola épületében”. továbbá 
megerősítették, hogy „2015 szep-
temberében két hétvégi házba 
hatoltak be ismeretlen személyek 
Gyöngyösfaluban. Mindkét ügyben 
lopás vétség elkövetésének gyanú-
ja miatt büntetőeljárás van folya-
matban, ezért bővebb tájékoztatás 
az esetekkel kapcsolatban nem 
adható”.

KAMION-, TEHERAUTÓ- ÉS SZEMÉLYAUTÓ 
KOZMETIKA

Bálint Gábor
 Hívásra helyszínre megyünk: 

06 20 488 2337

Anyakönyvi hírek
szÜLetés: bozsok: Wimmer Mónika és böhm Gábor fia Miron. Gyöngyösfalu: Gombos Zsolt és Horváth 
Noémi fia bors. Kőszeg: balogh Zoltán és Francsics Dóra fia Hugó; Kiss róbert és Simon Anita fia ábris; 
tóth János és bud Aurica fia Armand; Alasz László és bodorkós Mónika lánya Fruzsina; Korényi rudolf és 
Horváth Viktória fia rudolf béla; Horváth Dániel és bögöti Szabina fia Kristóf; Schlögl Krisztián és Gertner 
brigitta fia Zénó; Hollósi Krisztián és Nárai Szilvia leánya Napsugár, Móricz Krisztina és Mihácsi Márk leánya 
Korina; Hegyi ákos és bartók Alexandra lánya Hanna; Németh Zsuzsanna és Hökkön Csaba leánya Fruzsina 
Edit; Augusztin ákos és balazatics boglárka fia ádám; Mészáros Ferenc és Molnár tünde lánya Mira Mária. 
Kőszegszerdahely: Sarlai rebeka és Kolonics Gergő lánya réka. Pusztacsó: perger Csaba és Szinger tünde 
fia benett. Velem: bolfán patricia és reményi rajmund lánya rozina.

HázAssáG: Gálos Kinga – budai Csaba, borhy Éva – Fábián Gábor, Hargitai Kitti – Keresztes Attila László, 
tóth Erzsébet – Králler Ferenc, Weigl Erzsébet – riegler Miklós Márton, Farkas Anikó – Lengyák Gergő, Kál-
mán Kinga – Hoffner tibor, pataki Edit – Fekete balázs József, török Viktória Ilona – Kiss ramón péter, Kiss 
beáta – Mikus Imrich, Varga Adrienn – Mészáros róbert.

HALáLeset: Kálmán Lajosné sz. Csécs Mária.
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Lukácsháza
Két tanítónő vehette át a gyé-
mántdiplomáját. Fatalin Gyuláné 
1964 óta tanított Lukácsházán 
majd Gyöngyösfaluban. Zelkó 
Istvánné pornóapátiban kezdett, 
majd Gyöngyösfaluban oktatta a di-
ákokat nyugdíjazásáig. Mindketten 
Lukácsházán élnek, 1991-ben men-
tek nyugdíjba, 36 évig tanítottak. 
Fatalin Gyuláné augusztus 31-én a 
Dr. tolnay Sándor általános Iskola 
tanévnyitóján, míg Zelkó Istvánné 
Kőszegen, a Szociális Gondozási 

Központban vette át a 60 évet jel-
képező gyémántdiplomáját. A Ma-
rika néniket Kósáné Farkas Mária 
igazgatónő, Imre Józsefné igazga-
tóhelyettes, Debreceniné Imre Anita 
Gyöngyösfalu alpolgármestere, Vi-
rág János Lukácsháza polgármeste-
re, valamint a nyugdíjasok nevében 
török Istvánné köszöntötte.
Emlékülés. A SZIE állatorvostudo-
mányi Kar, a MáOK pannon területi 
Szervezete, a Vas Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és talajvédelmi Főosztály 
és Lukácsháza Önkormányzata 
szeptember 10-én rendezte meg 

a Dr. tolnay Sándor Napot. A név-
adó a falu szülötte, az állatorvos-
képzés atyja. Az emlékülés után a 
Dr. tolnay Sándor általános Iskola 
tanulói zenés-táncos műsort adtak, 
majd a résztvevők megkoszorúzták 
az emlékművet. Ezt követően Dr. 
Szalai Csaba összeállításában az 
állatorvoslás történetéből kiállítás 
nyílt a nagyteremben.
Szeptember 19-én lesz a 
Lukácsházi Szüret 2015 rendezvény 
a Közösségi Ház szervezésében. A 
felvonulás 14.00 órakor indul a 
Kisposta utcában lévő Nemzedé-
kek parkjából, majd Lukácsháza és 

Gyöngyösfalu utcáit bejárva ugyan-
ide tér vissza. Lukácsházán három 
és Gyöngyösfaluban két helyszínen 
lesz műsor. A felvonulást követően 
kezdődik a szüreti bál a Közösségi 
Házban.
Október 17-én, szombaton a 
borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesülete pincés Kemencés Napot 
rendez a Csömötei szőlőhegyen. 
A pincés kemencés helyszíneken 
lehetőség lesz langalló, kenyér és 
aszalt gyümölcsök kóstolására. A 
kilátónál a napot gesztenyesütés, 
harmonika zene, közös éneklés és 
tábortűz zárja. 

Gyöngyösfalu
szeptember 14. volt az időközi pol-
gármester-választásra az ajánló ívek 
leadásának határideje. A szükséges-
nél több ajánlást gyűjtött Imre István 

Utazás
Ólmod – Augusztus 19-én a falu 
lakói busszal indultak a közös nya-
ralásra az anyaországi HVAr szi-
getre a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében. Útközben 
szemerkélt az eső, de napsütésben 
érkeztek meg a 
csodaszép tenger-
parti szálláshely-
ükre. Fürdés után 
az első estét tánc-
cal, zenéléssel töl-
tötték el. Másnap 
a napozás után 
ellátogattak Jelsa 
városába, ahol 
részesei lehettek 
„Sevena” csodá-
latos koncertjének 

is. A harmadik napot Hvar szigetén 
töltötték, az utolsó estén a Stari 
Gradon sétáltak. A nemzetiségi ön-
kormányzat minden évben szervez 
kirándulást, amelynek költségeit 
az utazók fedezik. Szívesen indul-
nak el a kis falu lakói a közös útra. 
Ezúttal is maradandó élményekkel 
tértek haza.

Csaba, Kiss tibor és barabás Kornél. 
A választások időpontja október 18.
Szeptember 17-én 18.00 óra-
kor  a tornacsarnokban a Közéleti 
Klub vendége lesz Kálmán László 
válogatott kosárlabdázó. Minden 
érdeklődőt várnak a rendezők!

Szüret
bozsok – Szeptember 11–12-én 
a térség idei első, falu 17. Szüreti 
Mulatságát tartották. A falu „egyik 
fele” – szüreti jelmezekbe öltözve 
– felvonult, hozzájuk csatlakoztak 
a szomszédos falvakból érkezők, 
a többiek a kapukban nézelődtek, 
vagy kísérték a traktorokat. 

Főszegről indult a tíz járműből 
álló menet Ószegig, a sportpá-
lyán felállított színpadig. Négy 
megállóban táncos, zenés műsor 
szórakoztatta a közönséget boro-
zás, vagy süteményezés közben. A 
tűzoltószertárnál a helyiek kötél-
húzásban mérték össze erejüket a 
vendégekkel, akik villanyoszlophoz 
erősítették a kötelet, de az elsza-
kadt a bozsokiak erejétől. Amikor a 

két faluvég küzdött 
meg egymással, 
erősebbnek bizo-
nyult az Ószeg. 
A kétnapos rendez-
vénnyel az egész 
falu nyert, a külső 
szemlélő azt ész-
lelte, erős az össze-
tartás.

Kz  
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Helyben sült
Augusztus 22-én hagyományte-
remtő és közösségformáló szán-
dékkal megrendezésre került az 
első Nemescsói Helyben sült új 
kenyér ünnepe. A jeles alkalom a 
Nemescsói tézsula Hagyományőrző 
Egyesület és a Nemescsói Önkéntes 
tűzoltó Egyesület szervezésében, a 
Nemescsói Önkormányzat támoga-
tásával valósult meg. 
A régi fotókkal, falvédőkkel feldí-
szített sátrakban 
Mayer tiborné 
a Nemescsói 
Tézsula Hagyo-
mányőrző Egye-
sület elnöke 
mondott meg-
nyitó beszédet, 
utána porpáczi 
József esperes 
és Kalincsák 
balázsné Varga 
Katalin lelkésznő megáldották az 
Újkenyeret, amit Simonits Lászlóné 
nagy gyakorlattal és Horváthné 
Nagy Viktória nagy izgalommal sü-
töttek.
Az új kenyér mellé régies jellegű 
hagyományos ételekből, a felaján-
lott kóstolókból fogyaszthatott a 
falu apraja és nagyja. 

A felnőtteket a helyi Nótakör elő-
adásában elhangzott nóták és 
dalok, egy régi fotókból rendezett 
kiállítás, valamint Schrott Ká-
roly trombitajátéka szórakoztatta. 
Udvardy Lászlóné előadásában egy 
vers is elhangzott.
A gyermekek is sokféle program 
közül választhattak. Lehetőségük 
volt népies vidám játékok kipró-
bálására, kézműves foglalkozásra, 
íjászkodásra és a helyi önkéntes 
tűzoltó egyesület gépjárművének 
birtokbavételére is. 

A szervezők ezúton is megköszönik 
minden segítőnek, felajánlónak, 
támogatónak, megjelentnek, hogy 
összefogásukkal segítették a kel-
lemes, szép, közösen együtt töltött 
délután létrejöttét.

Mayer Tiborné elnök
(Nemescsói tézsula

Hagyományőrző Egyesület)

A malomért 
A Schulter-féle velemi vízimalom 
sajnos évek óta nem látogatható. 
Az udvar tavaszra eléggé lehangoló 
volt. A természet egy idő után visz-
szaköveteli saját területét, így a fű, 
a gaz, az aljnövényzet elburjánzott 
a kertben. Az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület által tervezett takarítási 
munkákat Kőszegszerdahely vállal-
ta fel. A munka férfierőt kívánt és 

eszközöket, amiket takács péter pol-
gármester biztosításával három köz-
munkás végzett el. Júliusban három 
napon át irtották a gazt, a bokrokat, 
vágták a füvet, majd két napon ke-
resztül tisztították a terepet. bár a 
vízimalom jelenleg sem látogatható, 
de legalább kertje nem a gondozat-
lanságot tükrözi. Köszönet a segítsé-
gért takács péter polgármesternek, 
a Kőszegszer-dahelyi Önkormány-
zatnak és a rendelkezésre bocsájtott 
közfoglalkoztatottaknak!

Menni kellett
A 88 éves rábai József lelkesen 
emlékezett vissza életének ese-
ményeire, Kőszegfalva múltjára 
szeptember 10-én az esti órákban. 
A szülői házban beszélgettünk ott, 
ahol a bábaasszony segítségével 
1927-ben megszületett. A kapu-
színes ház 1925-ben épült sváb 
szakmunkások összefogásával. 
Jóska bácsi szavai szerint egykoron 
a faluban minden házat a svábok 
„kalákában” építettek. Oda mentek 
segíteni, ahol arra és akkor szükség 
volt. A kőművesek, a cserepesek, 
az ácsok ingyen dolgoztak, ha va-
lamelyik svábcsalád építkezésbe 
kezdett. Még a ’40-es években is 
„zárt” volt a falu, a háromnapos 
farsangon legénnyé avatott fiúk 
csak helybéli lányt vettek feleségül. 
A háború után már „hozták-vitték” 
a lányokat, több utcás lett a falu. 

rábai József édesapját követve, 
1946-ban kitanulta az ács szak-
mát, segédjeként bozsokon épí-
tett először tetőt. A „maszek világ 
megszűnt”, ezért a magasépítőknél 
helyezkedett el, tíz évet dolgozott a 
cégnél. Akkor éppen Szentgotthár-
don, amikor brenner Jánost, négy 

falu káplánját megölték. Jóska 
bácsi az akkori félelemre, a ret-
tegésre és a szótlanságra élénken 
emlékszik. Édesapja halála miatt 
két évre hazatért a családi gazda-
ságba. Kézi eszközökkel dolgoztak, 
kaszával arattak, a kévéket „asz-
tagba” (kazalba) rakták a cséplé-
sig. A téeszesítés miatt visszatért 
a szakmájához, a „műemléknél” 
kezdett el dolgozni 1959-ben, 
30 év után innét ment nyugdíjba. 
Első munkája a Jurisics-vár lo-
vagterme volt, ahol állványoztak, 
a tetőzetet javították, lakhatóvá 
tették az előtte raktárként, lakta-
nyaként funkcionáló műemléket. 

Alig van ház a Chernel utcában, 
amelynek a felújításában nem vett 
részt. A régi ácsok tudtak „bár-
dolni”, rönkből bárddal (fejszével) 
gerendát kialakítani. Az idős ács 
egyik büszkesége a Zala-folyón 
megépített malomkerék. Dolgo-
zott 63 méter magasságban is, 

ahova az állványzat átvevőjét csak 
félútig vitte fel a bátorsága. több 
vár, templom felújításában vett 
részt, miközben sokat „fusiztak” 
a társakkal. A Hegyalja falvaiban, 
különösen Kőszegszerdahelyen 
„egész utcák tetőzetét” építették 
meg, „menni kellett, mert nem 
volt ács”.  Az önként vállalt mun-
kái közül büszke arra, hogy részt 
vehetett Kőszegfalva templomának 
felújításában. A Jézus Szíve plé-
bániatemplomban ötször építettek 
egy-egy falrészhez állványzatot a 
templomfestők számára. Örömmel 
végezte, kötelességének érezte a 
munkát, azért is, hiszen 42 évig 
volt az Egyházközség tagja. A hité-
hez hű katolikus három gyermekes 
családban született, feleségével 
otthon leginkább svábul beszélnek, 
nyolc gyermeket (négy lányt és 
négy fiút) neveltek fel. Októberben 
családi ünnepre készülnek.

Kámán z

falu káplánját megölték. Jóska 
bácsi az akkori félelemre, a ret-
tegésre és a szótlanságra élénken 
emlékszik. Édesapja halála miatt 
két évre hazatért a családi gazda-
ságba. Kézi eszközökkel dolgoztak, 
kaszával arattak, a kévéket „asz-
tagba” (kazalba) rakták a cséplé-
sig. A téeszesítés miatt visszatért 
a szakmájához, a „műemléknél” 
kezdett el dolgozni 1959-ben, 
30 év után innét ment nyugdíjba. 
Első munkája a Jurisics-vár lo-
vagterme volt, ahol állványoztak, 
a tetőzetet javították, lakhatóvá 
tették az előtte raktárként, lakta-
nyaként funkcionáló műemléket. 

Gesztenyenapok
Velem: Október 10–11-én ren-
dezik meg a Gesztenyenapokat. 
A jó időben reménykedve bővített 
programokkal várják az érdeklődő-
ket, a családokat, a gyermekeknek 
különböző játékok állnak rendelke-
zésére. Szombaton 13 órától horvát 
népzene szórakoztatja a nagyérde-
műt, majd 14 órától „ütős” prog-
ram kezdődik. A mindig sikeres, a 
közönséget vonzó AtArU tAIKO 
lép a színpadra. A vásári progra-
mot délután színesíti a Ferrum és 
a Szamóca Színház, majd ezt köve-
tően két minősített csapat Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara, illet-
ve a bE-JÓ táncegyüttes műsorát 

láthatják az érdeklődők. Vasárnap is 
13 órakor a néptáncosok kezdenek, 
majd a Dobroda zenekar, a pepita 
Duó szórakoztatja a közönséget, 
őket követik a Vásári komédiások, 
illetve a Gencsi Hagyományőrzők. 
A nagy „durranás” este lesz, amikor 
a balkan Fanatik koncert kezdődik 
fél hatkor. 
A részletes program megtalálható 
Velem honlapján. A közlekedési, 
parkolási rendszerről indulás előtt 
célszerű tájékozódni. 
Aki ellátogat ezen a két napon 
Velembe, ismét megkóstolhatja a 
gesztenye igazi ízeit.

Kz
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Tanévkezdés az iskolákban
Kedves Olvasó! Szeptembertől új 
tanév kezdődött, az iskolák aktuális 
híreiről adunk tájékoztatást. 

• 
Az Árpád-házi Szent Margit 
Óvoda, általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium öreg épülete a 
viszontlátás örömétől volt hangos 
augusztus utolsó vasárnapján: az 
általános iskola diákjai tanévkezdő 
Veni Sancte szentmisére gyülekez-
tek. A leginkább a negyvenhárom 
első osztályos izgult, igaz ők már 
májusban találkoztak egymással 
és a tanító nénikkel is, de az már 
régmúlt. Szeptemberben kezdődik 
az igazi iskolás élet!
A nyolcadikosok komoly iskolai 
múlttal rendelkeznek. Számukra a 
továbbtanulás kérdése és a búcsúz-
kodás közelsége miatt különleges 
ez a tanév. Egyik diák azt mondta: 
„kár, hogy ez az utolsó évnyitó ezzel 
a közösséggel”.
A gimnazisták évnyitóját augusz-
tus 31-én tartották a kápolnában. 
A kilencedikesekben a várakozás 
és a kíváncsiság érzése mellett ott 
volt az új kihívásoknak való meg-
felelés akarata. A tizedikeseknek 
közös nyári élményben volt részük: 
augusztusban egy hetet töltöttek a 
németországi Ostbevernben, a he-
lyi gimnáziumban. Ősszel az iskola 
falai közt viszonozhatják a német 
vendéglátást.
benépesült az óvoda is, elkezdő-
dött az új nevelési év. Legizgal-
masabb napjai a 21 fő új kiscso-
portosnak és szüleiknek van, akik 
a beszoktatás folyamatát élik át 
szeptemberben.

• 
A Béri Balog Ádám Általános 
Iskolában, nyolc évfolyam tizen-
hat osztályában folyik a nevelés és 
az oktatás. Minden évfolyam egy 
osztályában német nemzetiségi 
nyelvoktatás keretében tanulnak 
a gyerekek, az első három évfo-
lyam egy-egy osztályában pedig 
iskolaotthonos formában. Délután 
a szakkörök, a tánc és a sportfog-
lalkozások mellett, napközis és ta-
nulószobás ellátást is biztosít az is-
kola. Aki igényli, az tízórait, ebédet 
és uzsonnát is kérhet. A 100%-os 
szakos ellátottságot 28 pedagógus 
biztosítja. A jelenlegi tanulólét-

szám 365 fő, az elsőosztályosok 
száma 32 fő. törvényileg az iskola 
részese a mindennapos testneve-
lésnek és hat évfolyamban tanórai 
keretek között a hit- és erkölcstan 
oktatásának. Az idén sem marad-
nak el a hagyományos „balogos” 
rendezvények, és természetesen 
megemlékeznek nemzeti ünnepe-
inkről. 

• 
A Bersek József Általános Is-
kola évek óta igyekszik tartalmas 
programokat biztosítani tanulói 
számára, így a szülők is bizton-
ságban tudhatják gyermekeiket 
a nyári szünidő egy részében. A 
hagyományos 2x1 hetes sport- és 
szabadidő tábor június és augusz-
tus hónapban 74 gyermek szá-
mára kínált gazdag programokat: 
kerékpár- és gyalogtúra, cáki kéz-
műves foglalkozás, Holdfényliget, 
lékai strandolás, 3D-s mozi az 
Aréna plazában, büki játszóház, 
kirándulás az Abért-tóhoz. A he-
tet vidám hangulatú bográcsfőzés 
zárta az iskola udvarán, amely 
Kőszeg Város Önkormányzata és 
az iskola Szülői Munkaközös-
ség támogatásával valósulhatott 
meg. Az új tanév megkezdésének 
megható pillanata volt, amikor a 
nyolcadik osztályosok kézen fogva 
bevezették az első osztályosokat 
az ünnepélyre. „bersekessé” fo-
gadásukat jelképezte az ajándék 
„bersekes” kulcstartó. A tanítási 
órákon túl a délutánokat tartal-
massá teszik a diákok számára: 
sportkörök, tanulmányi és művé-
szeti szakkörök, tehetséggondozás 
várja az érdeklődő és mozogni vá-
gyó tanulókat. A hetedik évfolyam 
számára a „Határtalanul” program 
keretén belül négynapos tanulmá-
nyi kirándulásra nyílik lehetőség a 
történelmi Magyarország felvidéki 
várainak, emlékhelyeinek látoga-
tásával.

•
A Dr. Tolnay Sándor Általános Is-
kola 40 tanulója tanévzárás után a 
balaton-partján töltött el öt napot. 
Az emlékezetes napokhoz hozzájá-
rultak Imre Józsefné, Csizmaziáné 
Schiffer Mária és Juhászné Srágli 
Ildikó tanárok. Néhány diák a hor-
vátországi tankerületi táborban 

vett részt. Imre Julianna tanügy-
igazgatási referens munkájának 
eredményeként. Augusztus utolsó 
napján 162 gyermek lépte át az 
iskola kapuját. 
Az első osztályosok iskolájuk jel-
vényét kapták ajándékba, és a 
nyolcadikasok kíséretében vonul-
tak az ünnepségre. Az igazgatónő 
kézfogással fogadta be a kicsiket a 
tanulók sorába. 
Az első osztályosok bemutatkozó 
műsorát Völferné Varga Krisztina 
osztályfőnök állította össze. A vi-
dámságot sugárzó mondatok után 
Kósáné Farkas Mária iskolaigaz-
gató köszönetét fejezte ki, hogy az 
intézmény adhat otthont a Kőszegi 
tankerület évnyitó rendezvényének. 
Hámori Jenő a tankerület vezetője 
a megnyitó beszédében megszólí-
totta a diákokat, a tanárokat és a 
szülőket is, kiemelte a 8. osztályo-
sok fokozott felelősségét a tanul-
mányaik sikere érdekében.
Az ünnepség keretében köszön-
tötték a gyémántdiplomás tanár-
kollégákat, Fatalin Gyulánét és 
– az ünnepségen jelen nem lévő 
– Zelkó Istvánnét, akinek az isko-
la vezetése személyesen adta át az 
elismerés virágait. Kósáné Farkas 
Mária iskolaigazgató így beszélt a 
gyémántdiplomásokról: „Irigyeljük 
őket azért, mert alig van ház a 
faluban, amelynek valamelyik 
lakóját ne tanították volna. Ők a 
falvak örökös tanítói, több gene-
ráció nevelői.”
Hajnal Edit tanárnő a pedagógus 
pályán eltöltött 30 év elismerése-
ként emlékplakettet kapott, miután 
elénekelték az általa komponált 
iskolaindulót.
Mostanra 2015/16-os tanév elkez-
dődött, és elindult a zeneoktatás is 
az ács Mihály Alapfokú Művészeti 
Iskola szervezésében.

• 
A Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium intézményben az 
elmúlt tanévben 83 diák végzett. A 
13. a-ban 32 fő érettségizett, kö-
zülük 18 fő nyelvi előkészítős, 13 
fő az Arany János tehetséggondozó 
program (AJtp) diákja volt. Ered-
ményük átlaga 4,36. Négy diák 
kitűnő eredménnyel zárta az évet. 
Az AJtp program minden diákja 
szerzett ECDL bizonyítványt is, a 
nyelvi előkészítősök csoportjában 
többen tettek sikeres nyelvvizsgát. 

A 12. c-ben 19 fő érettségizett, 
átlageredményük 4,2. A 13. d-ben 
32 diák érettségizett, közülük 16 
nyelvi előkészítős, 16  tanuló pedig 
két tanítási nyelvű tagozatos volt. 
Eredményük átlaga 4,63. Nyolcan 
végeztek kitűnővel. ECDL bizonyít-
ványt kilencen szereztek, minden 
diák sikeresen nyelvvizsgázott. 
Kimagasló a két tanítási nyelvű 
tagozatosok érettségi eredménye 
angol nyelvből, mindannyian emelt 
szinten vizsgáztak, 90% fölötti 
eredményt értek el. több diáknak 
négy emelt szintű jeles eredménye 
szerepel a bizonyítványában. Az is-
kola legkiválóbb diákjait a Jurisich 
Miklós Gimnázium baráti társasá-
ga jutalmazta. 
Köszönet illeti a felkészítő tanárok 
és az osztályfőnökök – Móriczné 
Szecskó rita, Molnár tibor és 
Lepold ágnes – munkáját.
A gimnázium diákjai az EMMI, il-
letve a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által kiirt „pénz7” elnevezésű 
pénzügyi versenyen – 348 induló 
csapat közül – a harmadik helye-
zést érték el. Ennek eredményeként 
az iskola 50 ezer forint támogatást 
kapott, amiből pénzügyi témájú 
könyveket vásároltak. A Közép-
Európai brókerképző Alapítvány 
egy teljes osztály tankönyveit és 
munkafüzeteit vásárolta meg kö-
zel 100 ezer forint értékben.  Ezzel 
jelentősen segítették az iskolában 
zajló pénzügyi ismeretek oktatá-
sát. A támogatásokért köszönetet 
mondanak.
Az 2015/16-os tanévre 85 kezdő 
évfolyamos tanuló (53 leány és 32 
fiú) iratkozott be. Az ifjú gimna-
zisták közül 16-an az Arany János 
tehetséggondozó program, 16-an a 
nyelvi előkészítő évfolyam, 11-en a 
reál tagozat, 12-en a humán tago-
zat és 30-an a két tanítási nyelvű 
(magyar-angol) tagozat tantervei 
szerint kezdik meg középiskolai 
tanulmányaikat. Közülük 38-an 
kollégisták. Az magyar ifjúság ere-
jében és a jövőbe vetett hittel és 
bizakodással kezdik meg a kőszegi 
gimnázium 339. tanévét!

• 
Goethe-től vett idézettel nyitotta 
meg rodler Gábor igazgató az 
Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium 
2015/2016-os tanévét. 
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Az iskola a 116. tanévét kezdte 
meg szeptember elsején. A 320 
tanuló egy megújult, modern, gaz-
daságosabban üzemeltethető, a 
szükségleteknek jobban megfele-
lő, szebb iskolában kezdhette meg 
a tanulmányait. A KEOp pályázati 
projekt keretében valósult meg az 
intézmény épületének energetikai 
fejlesztése. Megtörtént a fűtési-, 
illetve melegvíz-rendszerek, fény-
források, továbbá a nyílászárók 
cseréje, a külső hőszigetelés, vala-
mint napelemek és napkollektorok 
telepítése. 
A 73 kilencedikes tanuló széles 
képzési kínálatból választhatott, a 
kereskedelemi, a vendéglátóipari, 
a mezőgazdasági vagy a turisztikai 
ágazatban. Az idei tanév újdon-
sága a lovastúra-vezető képzés 
szakközépiskolai keretek között. A 
négy évfolyamos ágazati oktatás 
érettségi vizsgával zárul, ezt köve-
tően – a 13. évfolyamon – lehető-
ség nyílik szakmai minősítő vizsga 
letételére.
Az egyházi fenntartású intézmény 
életében fontos a reformáció öt-
száz éves jubileumára való ráhan-
golódás. A Magyarországi Evan-
gélikus Egyház az alkalom méltó 
megünneplésére készül. Ebben az 
évben az oktatás, illetve az isko-
la kap hangsúlyt. ÷Tanítványok 
vagyunk” – ez a Reformáció és 
oktatás 2015-ös emlékévének 
szlogenje. A mottó az intézmény 
értékrendjéhez szervesen illesz-
kedik. 

Polgárőrök
A szeptemberi iskolakezdésnél a 
kőszegi polgárőrök vigyázzák a di-
ákok biztonságos közlekedését. Az 
árpád-házi, illetve a balog iskola 
előtti zebrán a sárga mellényes 
polgárőrt látva az autósok óvato-
sabbak. A Kőszegi polgárőr Egye-
sület négy tagja kapott elismerést 

Új tanév
Az SOS Gyermekfalu lakói számá-
ra is elkezdődött az iskola. „túl 
vagyunk a nyaralásokon, ez a 
nemzetközi táboron a balatoni, és 
az ovis táboron túl a családok saját 
nyaralását is jelentette” – tudtuk 
meg Szilágyi Imre intézményve-
zetőtől. Kedves felajánlásoknak 
köszönhetően három család – tel-
jes ellátással – Gyulakeszin nya-
ralhatott, és volt család, amelyik 
borgátán, illetve bükön töltött 
pihentető napokat… aztán elkez-
dődött a suli.
Néhány gyermeknek pótvizsgáznia 
kellett, de – egy kivétellel – sikere-
sen vették az akadályt. Voltak hár-

man, akik iskolaváltásra kénysze-
rültek, mert nem indult az a szak 
ahová jelentkeztek.
„Kedvező, hogy egy törvényi vál-
tozás eredményeként a szakellá-
tásban lévő gyermekeknek nem 
kell fizetniük a tankönyvekért és 
az étkezésért. Az ehhez szükséges 
igazolásokat a napokban küldjük el 
az iskoláknak és az óvodáknak” – 
mondta el Szilágyi Imre. 
Néhány adat: a falu gyermeklét-
száma 76 fő. Az alapfokú oktatást 
figyelembe véve legtöbben (10–10 
fő) az árpád-házi és a beszédja-
vító általános Iskolában tanulnak. 
Középiskolába legtöbben (5 fő) az 
Evangélikus Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi és Informatikai Szak-
képző Iskolában folytatják tanul-

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Lakossági apró
KŐSZEGEN, a Szűk utcában 
manikűrös, pedikűrös, masszőr 
részére vagy más üzleti célra 
40 m2-es helyiség KIAdó.  
Tel.: 06 30 513 3247

mányaikat. Legtávolabbra, Vépre, 
egy fiatal jár tanulni.
A faluban – mondhatjuk –, az is-
kolával most kezdődik az igazi élet. 
Szükség van elhivatott munkatár-
sakra is. A nevelőszülők nyugdíjba 
vonulása miatt új jelentkezőket 
várnak. Most is vannak, akik pró-
baidejüket töltik. Ez fontos, hiszen 
olyan hivatás ez, amely megfonto-
lást igényel. Jelenleg két ház üres.
Kevesen tudják, hogy a saját ház-
tartásukban vagy Szombathelyen, 
az önkormányzat által biztosított la-
kásokban, tehát a falun kívül is le-
het valaki nevelőszülő. A megfelelő 
munkatársakkal a gyermekfalu to-
vábbra is szakszerű, költséghatékony 
működésre törekszik. 

Tóthárpád F.

az  augusztus 15-én megtartott Vas 
Megyei polgárőrnapon. Vas megye 
rendőr-főkapitányától Méhes At-
tila vehetett át tárgyi jutalmat. A 
megyei elnökség tárgyi jutalom-
ban részesítette Méhesné Kerekes 
Ildikót, Mayer pálnét és Dernóczi 
Gyulát a hosszú ideje végzett ki-
emelkedő polgárőr munkájukért. 
Gratulálunk!
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Nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOtt egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendel-
kezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén. Közel 16 000 
alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú 
kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egy-
ségeiben. A SCHOtt pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető 
gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyár-
tósoron, világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, 
karpullát, fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít elsősorban üvegből.

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság 20 éve Magyarországon
Sikeres csapatunk erősítésére keres a scHOtt Hungary Kft. 
lukácsházai gyára munkatársakat az alábbi munkakörökben

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:  
 • legalább középfokú végzettség
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

GéPMester
Az Ön képességei:  
 • középfokú végzettség (gépszerelő, lakatos, autószerelő, gépi forgácsoló, 

lánghegesztő előnyt jelent) 
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termelőgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos üzemmenetének 

biztosítása és beállítása  
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

A mi ajánlatunk: 
 • kiemelt juttatási csomag (étkezési utalvány, havi bónusz, 

13. havi bér)
 • ingyenes buszközlekedés
 • kedvezményes étkezési lehetőség
 • folyamatos képzési lehetőségek
 
4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit 
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk 
sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. szeptember 30-ig 
az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
telefon: 94 / 568 – 400
Email: hr.pph@schott.com 

KApCSO
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Kőszeg – Senj
a barátság jegyében
A Kőszegi testvérvárosi Egyesület 
tagságának régóta dédelgetett ter-
ve, hogy ellátogassanak valamely 
testvérvárosunkba. A legutóbbi 
közgyűlésükön Skofja Loka (Szlo-
vénia) neve merült fel, de tóth bo-
tond felhívta a figyelmet arra, hogy 
az idén Jurisics-évforduló van. 
A kőszegi hős kapitány születésé-
nek 525-ödik évfordulójára emlé-
kezünk ebben az évben. A látoga-
tás másik aktualitását az adja, hogy 
Kőszeg és Senj vezetői öt éve írták 
alá a testvérvárosi szerződést.  

„Az ötlettel sokan egyetértettünk, s 
mivel az egyesület tagságának egy 
része a gimnázium tanára, felve-
tettük a JMG igazgatójának, Keszei 
balázsnak a kérdést: A horvátországi 
látogatás lehetne-e egyúttal a tan-
testület szokásos évi tanulmányútja? 
Ő is egyetértett az ötlettel, és ennek 
alapján kezdődött a szervezés” – 
mesélte Mátrai István elnök úr.
A csoport szeptember 11-én indult. 
Maga az út több célt kívánt szolgál-
ni. Egyrészt: a hős kapitány nevét 
viselő iskola tanárainak, a város 
képviselőinek, a testvérvárosi kap-
csolatok szervezését segítő egyesü-
letnek szinte kötelessége egy ilyen 
évfordulón a megemlékezés. 
(A látogatás bizonyára emlékezetes 
maradt a senjiek számára is, hiszen 

kis műsorral és a darabontok jelenlé-
tével látványosan mutatkoztak be a 
kőszegiek.) Másrészt: az elmúlt öt év 
számos lehetőséget tartogatott, eze-
ket azonban nem sikerült megfelelő-
en egymás javára fordítani. Ezzel az 
úttal jó alkalom adódott arra is, hogy 
az öt évvel ezelőtt írásban rögzített 
partnerség új lendületet kaphasson. 
A Kőszegi küldöttség találkozott Senj 
vezetőivel, új ismeretségek is szü-
lettek. Kőszeg városát básthy béla 
alpolgármester és Keszei balázs 
bizottsági elnök, a kőszegi Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzatot pedig 
Mersich Károly képviselte.
A csoport programja Senj mellett 
több más – Zágráb, Károlyváros, 
Opatija, Fiume – települést is érin-
tett. Az út élvezetét növelte, hogy 
ezekről a településekről azok tör-
ténetéről az adott területen jártas 
résztvevők számos ismerettel látták 
el a busz utasait. „Ez az egymástól 
tanulás már több alkalommal be-
vált, és az egész csoport fejlődését 
szolgálja” – mondta Mátrai István. 
A közvéleményt is érintő informá-
ció, hogy az út nem pályázati pénz-
ből valósult meg, ezért az egyesület 
jelentős támogatása mellett a részt-
vevőknek is hozzá kellett járulniuk 
a kiadásokhoz. 

Tóthárpád F
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Hajnalcsillag-nyár
A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
utánpótláscsoportja az idén nyáron 
második alkalommal vehetett részt 
a  Városok Falvak  Szövetsége által 
szervezett csopaki néptánctáborban. 
Öt  napot tölthettek el a balaton 
partján az ország más vidékeiről 
érkezett, mintegy 170 néptáncos 
fiatallal. „Nagyon sokat táncoltunk, 
énekeltünk, megismertük egymás 
hagyományait, népviseletét. A szor-
galmas tanulás mellett azért jutott 
idő  fürdőzésre is. Hatalmas élmény 
volt a füredi városnézés és az azt kö-

vető élményfürdő-
zés” – tudtuk meg. 
tihanyban a Le-
vendula Fesztivá-
lon ünnepi mű-
sort adtak, ahol 
a csoportok saját 
táncaikkal szere-
peltek, majd 170 
táncos együtt adott ízelítőt a tá-
borban tanultakból.
Az idei nyár felejthetetlen élményt 
nyújtott sok-sok néptáncot, népze-
nét szerető fiatalnak.

Makett klub
A Kőszegi Makett Klub Egyesület 
2008-ban alakult. A következő év 
tavaszán kiállításon mutatkoztak 
be a Jurisics-várban, majd ősszel 
országos versenyt rendeztek. Nagy 
létszámban érkeztek – külföldről 
is – makettosok és a látogatók. 
Az évek során a Kőszegi Makett 
Verseny és Kiállítás elismert lett 
szakmai berkekben, és egyre több 
látogató tartotta fontosnak a „kicsi 
csodák” megtekintését. több száz 
versenyző nem csak a munkáit 
hozza magával Kőszegre, hanem 
a családját, klubtársait is. A kör-
nyező országokból is rendszerint 
visszatérnek, és több éjszakára is 
foglalnak szállást. A visszajelzéseik 
szerint szeretnek Kőszegen eltölte-
ni néhány napot a város hangulata 
miatt is. Idén az Orsolya-napi vá-
sárral egybekötve rendezi meg az 
egyesület a versenyt és a kiállítást, 
amely okot ad a fokozott érdeklő-
désre. A mostani kiállítás örömét 
tavaly nem érezhették, mert pénz-
ügyi okok miatt nem tudták meg-
rendezni.
Az egyesület bevétele a tagdíjakból 
és csekély támogatásból áll. Ezért 
egyre nehezebb egy ilyen méretű 
rendezvényt megszervezni, amely 
Kőszeg ismertségét és a turista 
forgalmat is növeli. Ezért kértek tá-
mogatást a város polgármesterétől 
(4. oldal). 

Kz

BE-JÓ volt a nyár is…
„A bE-JÓ táncegyüttes lányaival 
az Európa bajnokság után ren-
geteg felkérésnek tettünk eleget. 
Gyulakeszin a XII. Gyulaffy Na-
pokon már három önálló műsor-
ral léptünk fel. Szerepeltünk a 

kőszegdoroszlói falunapon, Nagy-
rákoson a XV. Völgyhídi Vásáron és 
a 120 éves Cáki Önkéntes tűzoltó 
Egyesület jubileumán” – tudtuk 
meg a csoport nyárvégi élménybe-
számolójából. 
Itthon legutóbb a kilencedik 
Félhold-telihold Ostromnapokra 
készülve egy új kardos showtáncot 
is láthattunk tőlük, a tűztáncos mű-
soraik pedig továbbra is tömeget 
vonzottak a Jézus Szíve plébánia-
templom elé. 
– Kappel Gyulának köszönhetően 
már drónos felvétel is készült a pro-
dukcióról – mondta Horváth Márta 
a csoport vezetője. A lócsi faluna-
pon és a Csepregi búcsún is sikert 
arattak, a sárvári Nádasdy várban 
a Vas Megyei Értéknapon rene-
szánsz táncokkal léptek fel. Idén is 

ott voltak, Kőszeget képviselték  a 
Savaria történelmi Karneválon, de a 
csoport a megyehatárokat is átlép-
te: augusztus 22-én Zalakaroson a 
Szent István Napok alkalmából szó-
rakoztatták a közönséget. 

A gyerekek így búcsúztak egymás-
tól: „Jövőre találkozunk!” Köszön-
jük  Városok Falvak  Szövetsége! 
Köszönjük Csopak! 

d. L.

Az őszt az újkéri pulykafesztivállal 
kezdték, aztán a tihanyi és a kősze-
gi szüret, majd Csepreg, Velem… 
következik. Mindeközben készülnek 
az MLtSZ Őszi Kupájára és a XXIX. 
Zuglói Országos Amatőr táncfeszti-
válra. 

táF.
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A művészetek városa
„Kiemelkedő promenád, képző- és 
iparművészeti kiállítással mutatko-
zott be a nagyközönség előtt április 
16-án a Kőszegi Művészeti Egye-
sület. ” A hír igaz, de mindjárt hozzá 
is kell tennünk, hogy már tíz éves! 
A csoport létrehozásáról a nagysza-
bású bemutatkozás alkalmával – 
feltehetően elsőként – számoltunk 
be a Kőszeg és Vidékében. 
2005-ben alakultak, tehát 10 éves 
a számos nívós kiállítást jegyző 
egyesület. tevékenységük a tár-
latlátogatók számára egybeforrt a 
Szecessziós házzal, de jubileumukat 

a református Csillag-
teremben ünnepelték 
2015. augusztus 29-
én. Kiállítás megnyitó, 
ünnepi megemlékezés 
és kerti parti várta az 
egyesület tagjait és a 
barátokat.
A kiállítást Németh 
János nyitotta meg. 
Szólt a kezdeti lépésekről, amelyek 
2004-ig visszavezethetők. „Az volt 
a célunk, hogy létrehozzunk egy 
művészeti egyesületet, amelyben 
nemcsak a kőszegiek, hanem a Kő-

szegre települt, Kőszeget szerető és 
a környékbeli településeken élő al-
kotók is jelen lehetnek” – mondta. 
A szándékot felkarolta, és a sikerért 
rengeteget tett dr. Lőrincz Zoltán 
professzor úr. 
Ez alkalommal mutatták be azt a 
CD-t, amelyen Németh Iván felvé-
telei segítségével végigkövethető 
az egyesület tíz éve.
Ezt követően Dr. Lőrincz Zoltán 

köszöntötte az egyesület 
tagjait, emléklappal külön 
azokat is, akiknek sokat 
köszönhet az alkotóközös-
ség. Az alapító atyát Erwin 
birnmeyert (a képen) áll-
va, tapssal köszöntötték a 
jelenlévők. Huber László 
emléklappal köszönte meg 
az egyesület munkáját. A 
Kőszegi Vonósok kitűnő mu-
zsikával emelték az ünnep 

hangulatát.
tízéves a Kőszegi Művészeti Egye-
sület. általuk és a többi hasonló 
– zenei, irodalmi, kulturális – cso-
portosulás által talán megvalósul-
hat az álom, hiszen „Kőszeget az 
Isten is a művészetek városának 
teremtette”! „Mindent meg kellene 
tennünk azért, hogy beteljesüljön!” 
– mondta Lőrincz Zoltán.

Tóthárpád F.

köszöntötte az egyesület 
tagjait, emléklappal külön 
azokat is, akiknek sokat 
köszönhet az alkotóközös-
ség. Az alapító atyát Erwin 
birnmeyert (a képen) áll-
va, tapssal köszöntötték a 
jelenlévők. Huber László 
emléklappal köszönte meg 
az egyesület munkáját. A 
Kőszegi Vonósok kitűnő mu-
zsikával emelték az ünnep 

Újabb színek
A Jurisich Miklós Gimnázium fiatal 
tanárnője rónaszéki Linda 2011-
től él Kőszegen. Fest, meséket ír, 
illusztrál. 2014-ben bonis bona 
díjat kapott. Mint mondta: a tehet-
séggondozás a szívügye. Az iskola 
rajztanáraként a gimnáziumi alko-
tókör vezetője. Kiállításuk augusztus 
30-ig volt látható a várban. A török 
mesék címmel jelzett összeállítás ti-
zennyolc diák munkáját sorakoztat-
ta fel. A technikák széles skálájával 
dolgoznak. Akvarell, olajfestmény, 
papírmetszet, fényfestmény, sten-
cilezett textil, fotográfia, makett és 
papírmasé szobor volt látható a vár 
földszinti két termében. 
A termékeny csoport magját a gim-
náziumi szakkör és rajzfakultáció 
„útkeresői” alkotják. tevékenységük 
a „gimi” falain túlra is elvezet. „Fb-
oldalunkon is van 
egy csoportunk, ahol 
motivációs célból 
sűrűn osztok meg 
oldalakat, illetve itt 
kommuniká lunk, 
adok feladatokat” – 
mondta a tanulók 
„inspirátora”, róna-
széki Linda. 
A fiatalok munkáival 

most találkozhatott először a nagy 
nyilvánosság, de az iskolában rend-
szeresen jelentkeztek tematikus 
kiállításokkal korábban is. Jelentő-
sebb megmutatkozásra a Kanizsai 
Dorottya Gimnázium által rendezett 
Vas Megyei Középiskolások tárlatán 
adódott alkalmuk. Az ifjú tehet-
ségek ápolni szeretnék a Kőszegi 
Művészeti Egyesülettel kialakult 
kapcsolatukat, s a továbbiakban 
a város életében is aktív szerepre 
vállalkoznak. Ők kezdeményezték 
az egészségház falainak a dekorá-
lását. A vállalással nem más volt a 
cél, minthogy: „örömet szerezzenek 
a gyerekeknek, amíg félszegen vá-
rakoznak a doktor nénire”. Újabb 
színekkel gazdagodik Kőszeg: a 
középiskolás, aktív ifjúság színeivel! 
Végre!
(A képen a csoport egy része látha-
tó. Auer Gábor felvétele.)

Tóthárpád F.
M

Ű
VÉSZEt
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Kápolna
A múlt esztendőben, október 8-án 
indult útjára az a kezdeményezés, 
amely célul tűzte ki, hogy a Felső 
Gyöngyös-híd mellett lévő felújított 
Nepomuki Szent János-kápolna 
környezete megszépüljön, és padok 
kihelyezésére is sor kerülhessen. 
Olvasóink hónapokon keresztül 
figyelemmel kísérhették a néha 
reménytelennek tűnő civil kez-
deményezés útját, amelyet Sudár 
Györgyné, Zsuzsa, valamint a férje 
karolt fel, és rengeteg szervező-
munkával, egyre nagyobb számú 
segítőtárssal sikerre vitt! 
„Négyszáz embernél is többet szólí-
tottunk meg a vállalkozókat is bele-
értve. Összesen 191 400 Ft anyagi 
támogatás gyűlt össze” – mondta 
a szervező. (A részletes elszámo-
lásról a következő lapszámunkban 
szólunk.) 

Mi került elvégzésre? Legelőször – 
Szabó Gábor tervei és instrukciói 
alapján – az útkorrekció. Ebből 
adódóan megváltozott a szegély 
hossza, valamint a vízelvezetés. 
Mindez új betontéglák vásárlását 
tette szükségessé, csakúgy, mint 
az egyedi betonlapok legyártását a 
kápolna köré és a padok alá. Je-
lentős tereprendezést is el kellett 
végezni. A felajánlott fák és bokrok 
kiültetése később történik, de már 
a felsoroltak mögött is tengernyi 
önkéntes munkaóra áll. 
Számosan vannak még, akiknek 
köszönet jár, hangsúlyozta Sudár 
Györgyné: Köszönettel tartozunk 
Farkas ágnes és Figura Sándor 
házaspárnak az önzetlen, sokol-
dalú segítségért: faanyag ado-
mányozása a padhoz, szállítás, 
helybe fuvarozás, az egyedi kültéri 
lapok öntése, szerszámok biztosí-
tása, csiszolási munkák, festés… 
Nélkülük nem valósult volna meg 

a terv! Köszönet Eső Attilának és 
Udvardy Lászlónak, a kertészet 
dolgozójának, az aszfalt vágása-
kor és a szegély betonozásakor 
– a rekkenő hőségben – nyújtott 
munkáért. Köszönet Horváth béla 
lakatosmesternek a pad fémlábain 
végzett ingyenes munkáért. Kö-
szönet illeti Márffy tamás markoló 
mestert, aki a vásárolt termőföld 
elégtelenségét tapasztalva bér-
mentesen segített. Köszönet jár 
Horváth Imrénének és Giczy Jó-
zsefnek a tereprendezéskor nyúj-
tott segítségért. „Köszönjük azok-

nak az embereknek a bíztatását is, 
akik nyomon követték az esemé-
nyeket, meg-megálltak, s olykor 
még hűsítő üdítővel is megleptek 
bennünket!” – szólnak a hála sza-
vai, amikor egy újabb civil siker-
történet végéhez közeledünk.
A Nepomuki Szent János-kápolna 
örömünnepe, ahová szeretettel 
várnak minden városunkat szerető 
kőszegit és nem kőszegit, szep-
tember 19-én 11 órakor lesz. Az 
ünnepséget agapé követi! Jöjjenek 
és mondjunk hálát együtt!

Tóthárpád Ferenc 

Natúrpark
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
2015. április 10-i közgyűlésén a 
tagság megszavazta a Natúrpark 
tanács megalakítását. Célunk egy 
olyan testület létrehozása, mely 
együttműködésével, ajánlásaival 
segíti az egyesület munkáját. Az 
elnökségén kívül a tanács tagjai a 
tagönkormányzatok által delegált 
személyek, a natúrparki területen 
területi illetékességgel szakmai fel-
adatot ellátó szervezetek vezetői: 
természet- és környezetvédelmi 
(Őrségi Nemzeti park Igazgató-
ság), erdőgazdasági (Szombat-
helyi Erdészeti Zrt.), vidékfejlesz-
tési (UtIrO LEADEr Egyesület), 
örökségvédelmi (Kőszegi Városi 
Múzeum), kulturális (művelődési 
központok vezetői), valamint az ok-
tatási területek képviselői óvodától 
középiskoláig bezárólag. Az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület szélesebb 
körű együttműködést és aktív 
párbeszédet remél a megbeszélé-

sektől: folyamatos tájékoztatást, 
programegyeztetést, a pályázati 
lehetőségek közös és jobb kihasz-
nálását, a szervezetek igényeinek 
felmérését, egymás megismerését. 
A Natúrpark tanácsnak több olyan 
tagja van, akik nem egyesületi ta-
gok, így lehetőség van arra, hogy 
szélesebb körben ismerjük meg 
egymás munkáját, rendezvényeit, a 
natúrpark intézményei, szervezetei 
között szorosabb legyen az együtt-
működés. 2015. augusztus 28-án 
a tagok bemutatkozását követően 
az egyesület tájékoztatta a tago-
kat jelenleg futó pályázati ered-
ményeiről, mely minden szervezet 
tagjait érintheti. Az ülésen Csepreg 
város képviselője ismertette a vá-
ros fejlesztési terveit, melyhez az 
egyesület segítségét, szakmai tá-
mogatását kérte. reméljük, hogy 
folyamatosan ismerhetjük meg a 
többi szervezet javaslatait, kéréseit, 
igényeit is, hogy minél jobban tud-
junk együttműködni a natúrparki 
szervezetekkel.

Somogyi Györgyné titkár

Hétvégi strandbuszos járataival 
hívta fel magára a figyelmet a 
nyáron az Összefogás Kőszegért 
Egyesület. Harkai Norbert tájé-
koztatása szerint: a lékai strandra 
és vissza megtett 3000 km során 
többnyire gyermekek utaztak, 
de alkalmanként pesti és bécsi 
házaspár is várt a kijelölt megál-
lókban! Köszönik a sok munkát, 
az anyagi támogatásért külön is 

hálásak Hámori Józsefnek. 
Az iskolakezdéssel megint „beújí-
tott” az egyesület. „SalaMandel 
megérkezett Kőszegre!” – hirdetik. 
A kőszegi jelképnek szánt figura 
első útja az óvodákba vezetett, és 
minden gyermeknek finom friss al-
mát ajándékozott. A felsővárosi, a 
központi és az egyházi óvodák után 
meghívást kapott az alsóvárosi 
óvoda szüreti ünnepségére is, de 
természetesen a szüreti karneválon 
is köszönti városunk lakóit.

táF.

SalaMandel

pizza futárt felveszünk!

Érd: 06/30 929 2900

  Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
  Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.
  A család nagyságától függően 40-160 m� alapterületű 
otthonokhoz.
   Az elérhető támogatás összege  
500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI 
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók 
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltsége-
iben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu 
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatár-
saihoz.

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál, 
országosan közel 1500 fiókban!

TB P CSOK 90x132.indd   1 20/07/15   10:07
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Id. Guttmann László
(1933–2015)
Nehéz tudomásul venni, de az 
örökifjú Guttmann Laci bácsi meg-
halt. Neve összefonódott a kőszegi 
röplabda élettel. Az ipari tanulóként 
megismert sportágban gyorsan ha-
ladt előre a ranglétrán, hamar az 
Nb I-ig jutott. 1958-ban hazatért 
Kőszegre. Munka mellett vált a kő-
szegi csapat meghatározó játéko-
sává és edzőjévé. Csapatával a 
Vas megyei röplabda megha-
tározó együttesévé váltak. Öt 
megyei bajnoki cím fémjelzi a 
sikerkorszakot. Irányításával 
a női röplabda csapat megva-
lósította azt, ami a férfiakkal 
nem sikerült, bejutottak az 
Ob II-be.
A röplabda mellett, a röplabda 
után is életének meghatározó-
ja volt, maradt a sport. 1500 
méteres honvédelmi váltóban 
társaival országos bajnoki 
címet szerzett. Veterán atléti-
kában világbajnoki résztvevő 
volt. Edzettségét az Olimpiai 
Ötpróba kihívásain is próbára 
tette. A tekézés is fontos részévé 
vált mindennapjainak: a kőszegi 
csapat intézői feladatait is ellátta, 
de amíg tehette, játékosként állan-
dó résztvevője volt a városi amatőr 
bajnokságnak. Nagyon büszke volt 
rá, hogy a sportért végzett szerte-

ágazó tevékenységéért „Kőszeg 
Városért” kitüntetést vehetett át 
básthy tamás polgármestertől.
A személyes példa erejét mutatja, 
hogy gyermekei is örökölték sport-
szeretetét.
Néhány hónappal ezelőtt megle-
pődve értesültem, hogy betegeske-
dik. Halálhíre így is megdöbbentett. 

alig hittem, hogy a kór az ízig-vérig 
sportembert is legyőzhette. Család-
ján, barátain kívül, Kőszeg sport-
szerető lakói is búcsúztak a város 
sportjának jeles alakjától. 
Laci bácsi: nyugodj békében!

H.t.

Cserkészek
Gyermekeink többsége csak hír-
ből, esetleg – ha olvasnak – ka-
landregényekből ismerik az igazi 
táborozás élményeit. Egy-egy ilyen 

alkalom rengeteg hasznos ismeret-
tel, készséggel, baráti kapcsolattal 
gazdagíthatja a táborozókat. Ez-
úttal némi bepillantást engedünk, 
hogyan is zajlik egy sátorozás. 
Kőszegi cserkészeink ezen a nyáron 
a 735-ös reményik Sándor Cser-

készcsapatta l 
Nagybakónakon 
táboroztak. Az 
előkésztő cso-
port, a többie-
ket megelőzve, 
már két nappal 
korábban leuta-
zott, hogy kiala-
kítsa a táborhe-
lyet. A zászló-
rúd, a kereszt, a 
közösségi sátor 
és a fürdő/il-
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Milos József 
(1938–2015)

Szeptember 10-én a megható bú-
csúztatóján a barátok, az ismerősök, 
az egykori textiles munkatársak né-
pes tábora vett részt. A gyászolók 
néma csendben a sportoló, a sport-
vezető, a textiles szakember, és az 
igazgató előtt tisztelegtek, akinek 
ajtaja mindig nyitva állt. A 77 élet-
éve alatt, tanulmányai miatt csak 
három évet töltött távol a szülővá-
rásától. Ismerték őt a város lakói, 
vele utoljára augusztusban Kőszeg 
nagyrendezvényén találkozhattak, 
a munkás évtizedei alatt pedig na-
ponta a bútorszövetgyárban. Ezer 
dolgozót irányított emberséggel. 
Az emberség azt jelentette, hogy a 
munkatársak érezhették a jelenlé-
tekor a biztonságot, a megértést, a 
segítségnyújtás szándékát. Sokszor 
egészen személyes ügyekben is 
hozzá fordultak. Az igazgatói évei 
alatt jelentős változások, fejleszté-
sek történtek a bútorszövetgyár-
ban. A plüssáru gyártása 1,2 millió 
m2-re emelkedett, az összes terme-
lés 1988-ra elérte a 3,5 millió m2-t. 
Szinte nulláról növekedett a nyugati 
export fél millió m2-re. A gépfejlesz-
tések révén a modern technika be-
lépett a gyárkapun. A sok munka-
társ közreműködésével megvalósult 
változásokhoz szükség volt a dol-
gozók által elfogadott vezetőre. Az 

általa nyújtott jó szándék, a tisztelet 
halmozódva tért vissza a búcsúzás 
óráiban. Akkor, amikor a családapa 
eltávozott a feleségétől, a két fiától, 
és a négy unokájától, senki fel nem 
foghatta a megváltozhatatlan való-
ságot. A figyelmes családapa azokat 
a szertetteit hagyta itt, akikért élt, 
és érdemes volt élnie.     
Az egykori sporttársak sem feledhe-
tik el. A labdarúgó pályafutását jó 
fizikai adottságokkal kezdte 1954-
ben, 14 bajnoki mérkőzésen 11 
gólt lőtt. Ifjúsági atlétikai váloga-
tott volt hármas- és távolugrásban. 
Vezette (1964–67) az ökölvívók 
szakosztályát, megnyerték a terüle-
ti bajokságot. A sportért legtöbbet 
a KSE elnökeként tett 1981–1990 
között.
Milos József szerette a – változása-
iban is örök – természetet, amelyet 
az élőkre hagyott gondozásra.

Kz  
(Lejegyezve a barátok, az egykori 
munkatársak gondolatai alapján.)

lemhelyek felállítása, kialakítása 
volt a feladatuk, hogy a huszonöt 
gyermek és 10 vezető megfelelő 
elhelyezése megoldott legyen. A 
tábor berendezését már a csapat-
tagok végezték. Kialakultak az örsi 
körletek, a lakósátrak; helyükre 
kerültek a csajkák, a cipőtartók, a 
szárogató… és az örsi tűzhely is.
A kézműves foglalkozások mellett 
természetesen sok mindent megta-
nultak: felelevenítették a csomózás 
titkait, tanulták a térképhasználatot. 
Egy egész napos portyázás során 
megismerkedtek a nagybakónaki 
tévétoronnyal, annak a túrázás so-
rán betöltött szerepével.
A táborlakók számot adtak a ko-
rábbi, és a táborozás során szerzett 
ismereteikről. Szombaton isten-
tiszteleten vettek részt, az éjszaka 

folyamán pedig ünnepélyes foga-
dalomtételt tettek.
A hétvégén nem várt meglepe-
tésnek is részeseivé váltak. A for-
rás mellett kialakított táborban a 
nagy meleg elviselhetőbb volt, de 
hirtelen megváltozott az időjárás. 
Miután a tábor lebontása megkez-
dődött, az utolsó éjszaka hatalmas 
felhőszakadással is „meg kellett 
küzdeniük”. A csapat tagjai a még 
álló kisebb sátrakban várták ki a vi-
har végét. „A menekítést nehezítet-
te, hogy a gyerekek már egy órája 
aludtak és nehezen ébredtek fel” 
– mesélte a tábor vezetője, rege 
András. Az eső csillapodtával és az 
utómunkák elvégzése után a teljes 
353. sz. Chernel István Cserkész-
csapat biztonságban hazaérkezett.

Tóthárpád F.
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Skupno hrvatsko shodišće u Celje
Sobotu 29. augustuša po 13 uri se je krenuo 
autobus iz Kisega u Celje da domon doprimi 
hodočasnike ki su pred četiri dani piše se ganuli 
Majki božjoj Celjanskoj. Ove dane pišač-vjerni-
ke pratilo je sunce sa afričkom temperaturom, 
ča je i u hladu teško izdurati, a ne na asfalti-
ranoj cesti. Ništo me je davilo u grlu kada sam 
zagledala iz autobusa poznate i nepoznate lju-
de i vidila sam kako izdržljivo koracaju zadnje 
kilometare do Celjanske bazilike. bizonjci, Ko-
ljnofci, petrovišćani, Kisežani, Židanci, Undan-

ci, Nardanci u grupa polako stigli su do cilja. 
Kod susreta ali nij bilo plača, tuženja trudna, 
umorna su im bila tijela, ali oči ovih pišačev 
sjajile su od duševne pobjede. Mi svi ki idemo 
na hodočasna putovanja idemo zato da se za-
hvalimo za božju pomoć. Da se opet prošnjom 
obrnemo Majki božjoj da nam moći i snagu da 
za naš svagdašnji žitak. pišački hodočasniki ali 
ponudu Majki  Mariji i svoja pišačka iskušenja, 
kao ča su strpljenje, trud i bol. Žrtvuju, da im se 
molbe-prošnje  uslišu. Ovakovi puti ali ujačaju 

i druženje i doprimu čuda društveni doživljajev. 
Sklopu se prijateljstva,fizički i psihički pomažu 
se, ponudu jedan drugoga pilom i jilom, skrbno 
gledaju i merkaju jedan na drugoga. Šandor 
petković je organizirao i ljetos hodočasni put 
Kisežanov uz vjerskoga vodića ovih putev vele-
časnoga Štefana Dumovića. tužba vjernikov je-
dino je bila da pozdravne riči nisu mogli čuti na 
hrvatskom jeziku, pri najavljenju pišački grup 
u baziliki. Večernja sveta maša začela se je u 
19 uri, ku su pratili uzlopski tamburaši. Glavni 
celebrant maše bio je destnik duh mag. Željko 
Odobašić farnik trajštofa i Uzlopa, ki od ljetos 
ravnatelj je nastao hodočasnih putev. Hodoča-
sniki Željezanske biškupije, Ugarske i Slovačke 
tek na ophodu sa svićami su vidili koliko ih je 
došlo na skupno Hrvatsko shodišće u Celje. 
Želja živi u nami da još duga ljeta doživimo 
ovakova duševno- vjerska druženja.  

Augusztus 29-én a  gradistyei horvátok nagy 
zarándoklatán a kőszegi csoport mintegy 80 
fővel vett részt. Petkovits Sándor szervezésé-
ben, Dumovits István lelki atya vezetésével 
közösen indultak Kőszegről Szentpéterfa, 
Narda, Horvátzsidány, Peresznye, Und és Kő-
szeg hívőinek csoportjai a mintegy 145 km-es  
útra Mariazellbe.

Marija Fülöp Huljev 
Foto: Tiho

Brigovich Lajos képei Zágrábban
Szeptember 2-ától 14-éig volt látható a hor-
vát fővárosban, a zágrábi balassi Intézetben 
brigovich Lajos kiállítása. Az év elején el-
hunyt horvátzsidányi képzőművész alkotásait 
Krizmanich István, Horvátzsidány polgármestere 

méltatta, köszöntőt mondott Dr. Sokcsevits Dé-
nes a Magyar Intézet igazgatója. Ott volt Huber 
László Kőszeg polgármestere is, aki másnap a 
horvátzsidányi iskola és egy kis település test-
vériskolai szerződésének aláírásán is részt vett. 

Janka asszony, a festőművész özvegye el-
mondta, az intézet célja, hogy bemutassa 
Magyarországot. Most a férje képeinek kiál-
lítása tulajdonképpen a grádistyei horvátok-
ra fókuszált. Ezt követően a grádistyei esten 
a zsidányiak tambura zenekara is fellépett. 
Az igazgató azt mondta, hogy „brigovich 
Lajos egy egész életen át ugyanazt a rajzot 
rajzolta, ugyanazt a képet festette: a hét-
köznapi dolgok varázslatát, a szülőföldjének 
világát… Képeinek titka az egyszerűség rej-
tett változatossága, legyen szó emberi alak-
ról, fáról, vagy az elhanyagolt kunyhóról. 
Mégis, az idő és tér magányában mind az 
embereknek, mind a természetnek nemcsak 
csendes bánatai, hanem csendes örömei is 
vannak.”  brigovich Lajos  lapunk újraindu-
lásától közel két évtizedig volt szerzője, írá-
sait anyanyelvén, horvátul adta közre, meg 
volt győződve arról, hogy az anyanyelvük 
ápolása a garanciája annak a közösségnek a 
megmaradására, melynek ő is tagja volt. Hí-
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rei, tusrajzai rendszeresen megjelentek lapunk-
ban. 2007-ben döntött úgy, hogy „továbbra is 
őrzője marad a nemzetiségi kultúrának”, de az 
újságírást abbahagyja. Nagy az érdeklődés mű-
vészete iránt. Ősszel a Croatica Kiadó szervezé-
sében  budapesten, aztán hamarosan bécsben 
– az ottani horvátok kérésére – lesz tárlata. 
  Kiss János
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ismert mesekönyv. Én 
mégsem használom 
szívesen ezt az olva-
sót bizonytalanságba 
kalauzoló mondatot. 
Másként kezdem a 
régmúltat felidéző 
történeteim elbeszé-
lését. Nincs ennek 
különösebb oka, csu-
pán annyi, hogy az itt 

leírtak akár igazak is lehetnek…
Megfelelő érdeklődés mellett a 
sorozat a Jurisics vére, A kincset 
rejtő Óház és A kőszegi Szent 
Márton-csoda című mesékkel 
folytatódik.
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A szeretet könyvei
OMLIt – SZErEtEtKÖNYV 2015 címmel ismét JÓtÉKONYSáGI 
KÖNYVGYŰJtÉSt hirdettek! 
Az adományként kapott könyveket ERDÉLYI (ÁRVA) MAGYAR 
GyerMeKeKNeK és KÖNyVtárAKNAK juttatják le.
A karitatív akció időtartama október 16-ig tart.
Várják az új, ill. alig használt mese-, gyermek-, ifjúsági könyveket, to-
vábbá felnőtteknek szóló (szépirodalom, ismeretterjesztő, kalandregé-
nyek stb.) könyveket!
A csomagokat kérjük, az alábbi címre szíveskedjenek postázni: 
Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola, Rátz Ottó intéz-
ményvezető – 9322 Rábatamási, Szent István u. 47. 
Info: mecslaszlotarsasag@gmail.com 
Amennyiben anyagiakkal is szívesen támogatja karitatív akciónkat, 
kérjük, szándékát szíveskedjen e-mailben jelezni!

Kőszegi mikromesék 
megjelöléssel egy ter-
vezett sorozat első ré-
sze jelent meg az ost-
romhétvégén.   Az élet 
kútja című kis füzetecs-
ke a Jurisics-vár belső 
udvarán található kút 
legendáját meséli el. A 
szerző – tóthárpád Fe-
renc – reményei szerint 
a sorozat az ifjabb (iskolás) és az 
idősebb olvasók kedvence is lehet. 
A kis füzet az érdekes történet mel-
lett egyéb ismeretekkel is szolgál. 
Idézet az ajánlóból: „Hol volt, hol 
nem volt” – így kezdődik a legtöbb 
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Az apátplébános
Október 20-án 17 órakor lesz 
a Jurisics-vár lovagtermében 
Székely László apátplébános 
Kőszegen írt naplójából készült 
könyv bemutatója. Az Egyház-
megyei Levéltár szerkesztésében 
a Szülőföld Kiadó gondozásában 
jelenik meg a napló. Előjegyzésre a 
Fő téren lévő egyházi üzletben ked-
vezménnyel megvásárolható.

Dr. Székely László apátplébános, 
író, költő, műfordító budapesten 
született 1894. december 24-én. 
Végső nyughelyeként szeretett vá-
rosát, Kőszeget választotta. Utolsó 
útjára hatalmas tömeg kísérte, 98 
év adatott meg neki.
1938-ban érkezett Kőszegre, 14 
évig szolgálta a híveket. Azért kel-
lett elmennie, mert szenvedélyesen 

tiltakozott a barokk városháza – 
akkor már tanács – homlokzatán 
lévő freskók bemeszelése ellen. 
Humanizmusa, segítőkészsége, iro-
dalmi munkássága révén gyorsan 
kivívta a kőszegi polgárok tiszte-
letét. Elnöke volt a Faludi Ferenc 
Irodalmi társaságnak, munkatár-
sa a Vasi Szemle, az Írott Kő című 

folyóiratnak. A világháború miatt 
nagyobb szükség volt a közös cse-
lekvésre, mint valaha. A plébános 
ezt felismerve koordinálta az összes 
felekezetet. Érkeztek a sebesültek, 
a munkaszolgálatosok. Adni kellett, 
anyagi és lelki segítséget. Ebben is 
vezető szerepet vállalt dr. Székely 
László apátplébános.

Kőszegi mikromesék
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naszéki Linda volt. Az értékes díjakat a fesztivál 
támogatói ajánlották fel. A többi között a Város-
kapu Ajándékbolt, a Vár-shop, Lepold Zoltánné, 
rónaszéki Linda, tóth petra, az Apró Ötletek 
boltja és a Várkör cukrászda. A díjzottak: I. díj: 
Molnár Hanna, Kőszeg; II. díj: Szakonyi Kíra 
Kata, Celldömölk; III. díj: Hajdu Evelin, Kőszeg; 
közönségdíj: Jánossy Júlia, Nagysimonyi.
„A belépők száma alapján is sikeresnek mond-
ható a fesztivál. Annyi változás történt, hogy 
a meghívott vendégek közül Fülöp Adrienn és 
Haasz balázs sajnos nem tudott eljönni. Sztár-
vendégünk és workshop tanárunk, Mahasti vi-
szont itt volt és nagyon jó órát tartott a has-
táncosoknak és a gálán is csodálatosan táncolt” 
nyilatkozta Lepold ágnes (Aster). 

Felvételünkön (Vadász péter fotója) a fesztiválon 
szereplő négy csoport vezetője: Shamila (Szom-
bathely), Lepold ágnes - Aster (Kőszeg), bedics 
Erika (Körmend), Lenkefi Zita (budapest) látható.

Összeállította: TáF.
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Visszatekintő
A Vas Megyei Turizmus Szövetség és a Civil 
Korzó standján – Szombathelyen a Savaria Kar-
nevál alatt – csütörtöktől az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület több tagja segítségével, három napon 
át képviselte Kőszeget és az Írottkő Natúrpark 
térséget prospektusokkal, kiadványokkal, kérdő-
ívekkel. Köszönhető Keszei Andreának, Horváth 
Virágnak, rezner Hajnalkának, bolfán Csabá-
nak, Jeszenszky Zsuzsának, Orbán róbertnek 
és Somogyi Györgynének, hogy a nagyszámú 
karneváli látogatósereg teljes körű információt 
kaphatott.
A Szent Jakab-templom ablakainak a fel-
újítása régóta tervben van. állapotuk felújítást 
igényel. Egy nagyobb összegű támogatást köve-
tően, további hívek is csatlakoztak a gyűjtéshez. 
Eddig, szept. 6-ig (hetente: 47+114+214+137 
ezer) összesen 512 ezer forinttal gyarapodott az 
adományok összege. A több milliós beruházás 

fedezésére továbbra is kérik a hívek nagylelkű 
adományait!  
A Jurisics tér padjai a fák rávetülő árnyékával 
kellemes helyet biztosítanak a megpihenni vá-
gyók számára. Valami miatt, valakinek azonban 
útban volt a felvételünkön látható pihenőpad, 
ezért a kockakövekkel együtt kiemelte azt. Az 
eredeti helyéről csak a kövezeten tátongó két 
„luk árulkodott”.

 talán egy kitelepülő árus standját zavarta a te-
reptárgy, és – engedéllyel? – azért emelte ki a 
helyéről? Kevésbé hihető, hiszen akkor biztosan 
visszaállította volna az eredeti állapotot. Vagy 
mégse? talán megint vandálok garázdálkodtak 
a téren? (A fénykép augusztus 17-én készült.) A 
térfigyelő kamera felvétele vajon mit mutatna? 
A „rendellenesség” másnak is szemet szúrt. A 
pad néhány nap múlva visszahelyezésre került.
A hastáncfesztivál „Negyven arab” c. rajzpá-
lyázatára érkező művek a városi könyvtárban 
láthatók.  A felhívásra ötvenhét alkotás érkezett. 
A művekre a Fb-kedvelők is leadhatták szava-
zataikat. A zsűri két tagja trifusz péter és ró-

Az Őrségi Nemzeti park honlapján olvasható, 
hogy a „Szabóhegy lábánál található az a szén-
savas forrás, amelynek erdélyi borvizeket idéző 
vízéből a Sárkány-kútnál fogyaszthatunk.” A ter-
mészeti értékeink mentését, bemutatását szol-
gáló okos döntés volt a Sárkány-kút feltárása és 
megnyitása, a megszomjazó turisták pihenésére 
a pihenő park kialakítása. Lassan egy városrész 
épül a Kenyérhegy és a Szabóhegy alatt, amely-
nek éke és hasznos találkozó helye lehet majd 
az utak metszéspontjában meghúzódó park a 
szénsavas hidegvizű forrásával.
Néhány esztendeje a „szemfüles műértők” vala-
melyike vandál módon csonkította meg a kutat 
és ellopta a fémből készült műalkotást, a vízköpő 
sárkányt, de a helyébe felszerelt csövön át, éve-
ken keresztül tovább folydogált a víz. Idén már 
hiába vártuk, hogy az esős időszak beköszönté-
vel visszatér az enyhén szénsavas, vasas forrás-
víz. A korábbi években is az időjárás, a szárazság 
néha elapasztotta a kutat, vagy valami meghi-

básodott, de a talapzaton olvasható telefonszá-
mon tájékozódhatott az érdeklődő. Mára csak a 
géphang mondja be, hogy az ott megadott tele-
fonszám ismeretlen.  tavaly még a fák tövében 
olvasható volt a forrást és vízét ismertető tábla, 
de mára már ez is eltűnt. A nyári hónapokban 
bokáig gázolhattunk a lehullott tűlevelekben és 
nézhettük a megbetegedett fenyőfa agóniáját, s 
várhatjuk, hogy a hegyről leszakadó szélviharok 
melyike fogja a kútra dönteni a kipusztult fe-
nyőfát. reményt keltő, hogy augusztus végén, a 
környéken megjelenő közmunkások legalább a 
tűleveleket eltakarították, de a kútkáva vasas le-
rakódásának eltakarítására már úgy látszik nem 
volt „célszerszámuk”.
Még egy örömhír a kút környékéről. Mindenki 
megnézheti, a megtisztított parkba, a Sárkány-
kút vízköpőjére visszaköltözött a Sárkány. Nem 
fémből, mint az eredeti, nem kőből, mint a for-
rás szikla talapzata, hanem fából, ami időálló-
sága mellett remélhetőleg lopásálló is. S talány, 
hogy a visszatelepedett sárkánynak lesz-e ereje 
a Sárkány-kútból forrásvizet fakasztani.

szs. 

Sárkány-kút

Családi nap
Augusztus 15-én az elkerülő úton lévő Gyöngy 
Autómosónál egész napos programmal tartottak 
Családi napot. A sátorban zongorán és csellón 
megszólaló zene fogadta a tíz órakor érkezőket, 
majd néptáncosok (Hollósi Johanna és Gabriella) 
mutatták be a látványos produkciójukat. A men-
tősök az újraélesztés technikájával ismertették 
meg a nézőket, a program szervezői adományt 
gyűjtöttek az életmentőknek. A rodeó bikánál sor-
ban álltak a bátrak, a gyermekeket alig lehetett 
elcsalogatni az ugrálóvártól. A horgászok ismét 
kitettek magukért, kétszáz adag halászlevet, illet-
ve szarvas pörköltet főztek saját alapanyagaikból. 
Az ingyenes programokhoz a HELLO bULI zene-
kar szolgáltatta az élőzenét. Késő este zsúfolt volt 
a sátor, amikor háromheti forróság után hirtelen 
megérkezett a vihar. A közönség startolt hazafelé, 
az erősítő pedig felmondta a szolgálatot.   



Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ bóNuszreNdszer

• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék

• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.

Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 
Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.
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25 éve szűnt meg a tanácsrendszer
1990. március 25-én választások 
voltak Magyarországon. A törté-
nelmi pillanat elérkezett. Az tény, 
hogy a város lakosságának nagy 
többsége bízott az általa megvá-
lasztott tanácstagok tisztességes 
szándékában. Városunk polgárainak 
tárgyszerű kritikája, bírálata, vagy 
bölcsessége nem egyszer befolyá-
solta vagy éppen meghatározta a 
testületek, a szakemberek döntését.
Ezekben az évtizedekben a több 
mint ezer lakás megépítése, több 
száz felújítása, AbC áruházak, 
szállodák és éttermek, telefon és 
földgáz, távhőellátás és regionális 
ivóvíz, művelődési és egészségügyi 
beruházások és felújítások, a várost 
elkerülő nemzetközi út jelzik a város 
gazdagodását. A turizmus, a város-
környéki települések irányítása, a 
nemzetközi kapcsolatok beépültek 
a gazdasági folyamatokba. Szá-
mos lakossági igényt teljesítettünk. 
Valamennyi fizetési kötelezettség-
nek időben megfeleltünk. A tanács 
testületének és apparátusának re-
formjellegű helyi intézkedései vitat-

hatatlanok. Vas megyében elsőként 
töröltük el a rosszízű adót, a tEHO-t, 
visszaadtuk az egyháznak a bencés 
székházat, és útjára indítottuk 39 év 
után a Kőszeg és Vidéke helyi lapot, 
de sok más tekintetben is kezdemé-
nyezőek voltunk. 
Az értékteremtésben kiemelt helye 
van az iskolának, a kultúrának és 
a műveltségnek. Az operajátékok, 
a várszínház, a több mint száz évre 
visszatekintő egyesületek repre-
zentálnak egy megbecsülhető kort 
a tanácsrendszerről. Az új, előre-
mutató lépések elfogadása akkor 
sem volt könnyű. Kőszeg történelmi 
értékeinek megbecsülése HILD- 
díjat eredményezett. „A városnak 
mindenekelőtt arra kell törekednie, 
hogy a gazdasága erős legyen, így is 
segítve a városban maradási esélye-
ket, és a kreatív helyi gondolkodást” 
– hangsúlyoztuk a városirányítás 
alapelveként. A textilipar kiválósága 
a LAtEX három üzeme, az öt ipari 
szövetkezet, valamint a városve-
zetés együttműködése nemcsak a 
foglalkoztatást, hanem a lakásgaz-

dálkodást is jelentőségének megfe-
lelően kezelte.
Ma már tudjuk, hogy a nyolcvanas 
évek végére országosan elfogyott a 
politikába nélkülözhetetlen társa-
dalmi bizalom, így törvényszerűen 
helyet kaptak a rendszerváltó erők. 
Az ország megérett a változásra. 
Lehetőségünk szerint elősegítettük 
a társadalmi politikai változások 
békés átmenetét. Köszönet illeti 
mindazokat, akik a tanácsrendszer 
legnehezebb utolsó öt évében dol-
goztak Kőszeg városáért.
Kőszegen 1990. szeptember 30-án 
és október 14-én tartották az első 
szabad önkormányzati választáso-
kat. Az 1990. évi helyhatósági vá-
lasztásokon felálló képviselő-testület 

alakuló ülésére október 28-án került 
sor. A történelmi pillanat valóban 
elérkezett. A tanács az új önkor-
mányzatnak jelentős év végi pénz-
maradványt, és mindössze 8,5 millió 
forint 5 évre szóló aktív hitelt adott 
át. A jól képzett szakmai apparátus, 
a munkanélküliséget levezető 300 
új munkahely (Kromberg-Schubert 
Kft.) jogos önbizalmat adott már az 
önkormányzati munka kezdetén. Azt 
látni kell, hogy semmi sem mérhető 
tisztán, és nem tekinthető csak jónak 
vagy rossznak. A város bonyolult 
folyamatok összessége, amelyben 
mindenkinek van feladata.
A visszatekintéssel egy történelmi 
folyamat végére, a tanácsrendszer 
lezárására, az önkormányzati vá-
lasztások kezdetére emlékeztünk. 

Preininger Ferenc
(tanácselnök 1977. 03. 15. – 1990. 10. 28.)

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

csIzMAzIA GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Programajánló
Szeptember 18. 13.00 – 17.00 Autómentes nap a Fő téren. 

Drog-totó, ügyességi versenyek, tesztek, játékos 
feladatok… egészségvédelmi tanácsok, baleseti 
szimuláció…

Szeptember 20. 18.00 Taylor-Szabó Steve pánsípkoncertje a 
Jurisics-várban.     

Szeptember 20.  7. Agro-Alfa City Cross.
Szeptember 29. Az 5. Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal 

ülése a KÖSZHáZ-ban.     
Október 1.   18.00  Ajándékműsor az Idősek és a Zene Világ-

napja alkalmából a várban.
Október 1.  A Nyári élményeim szüleimmel vagy nagyszüleimmel 

pályázat eredményhirdetése a KÖSZHáZ-ban. 
Október 3.  Dumaszínház   a  lovagteremben. Kőhalmi Zoltán 

és Szomszéd néni produkciós Iroda.
Október 3.  7.00–12.00 búcsúznak a madarak! – madár-

megfigyelés az Abért-tónál.
Október 3.  14.00–17.00 állatok világnapja – madárbemu-

tató a Chernel-kertben.
Október 6.     18.30  Megemlékezés az Aradi vértanúk emlékére
Október 8.  A 6. Kőszegi Járási Felzárkózási Kerekasztal ülé-

se a KÖSZHáZ-ban.
Október 10.  MozgóMozi a lovagteremben.
Október 14.  Gyerekszínházi bérlet előadása a lovagteremben.   
Odonits Józsefné – 20 év a foltvarrásban c. kiállítása szeptember 
15-én nyílt. Látogatható a vár földszinti kiállítótermében.
 

KŐSZEGI SZÜRET 2015.
NeMzetKÖzI FÚVószeNeKArI tALáLKOzó

Szeptember 24. 17.00 Mödlingi művészek bemutatkozása a lo-
vagteremben; 19.00 Város bora Választás (zárt-
körű rendezvény). 

Szeptember 25.  17.00 rendezvénysátor Károly róbert tér: hivatalos 
megnyitó, az első hordó csapra verése, közreműköd-
nek a Kőszegi Tornyosok; 17.15 Kőszeg Város If-
júsági Fúvószenekara műsora; 18.30 Borkirálynő 
választás, Város Bora eredményhirdetés.

 20.00 Fő tér: Fúvós Szerenád: Csepreg és Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekara; 21.30 BE-JÓ 
tűztáncosok. 21.30 rendezvénysátor: LOrd.

Szeptember 26.  10.00 Fő tér: Vendégzenekarok zenés fogadá-
sa. 11.30 Hotel Írottkő: Vaihingen Männerchor.  
12.00 Jó ebédhez szól a fúvószene; 14.00 Szü-
reti karnevál; 16.00 Fúvós térzene a Fő téren, a 
Jurisics téren és a rendezvénysátorban. 18.30 (csak 
jó idő esetén) Timi & Hot Stuff a Fő téren. 20.30 
Szent Mihály-napi máglyagyújtás a várárokban. 
21.00 BE-JÓ tűztáncosok a Fő téren. 21.00  Szü-
reti bál - Fáraó Együttes a rendezvénysátorban.

Szeptember 27.  11.00 Jurisics tér: Vaihingen Männerchor. 15.00 
Fő tér: Újvilág Utca, Uknow Duo; 14.00 ren-
dezvénysátor: Kőszegi Orientális Táncklub; 
14.30 Genius és Galaxy rock & roll Club; 15.00 
Danics Dóra; 16.00 ATARU Taiko; 17.00 Haj-
nalcsillag Néptáncegyüttes és a Tulipánt Zene-
kar 19.00 Ocho Macho.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégi-
uma és a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma támogatásával 
valósul meg!

Könyvtári hírek
Szeptember 1-től a könyvtár újra a hosszabb nyitvatartási rend szerint 
várja látogatóit. Ennek értelmében a felnőttrészleg kedden, szerdán és 
pénteken 8.30–17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig 
tart nyitva. A gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00–17.00 óráig, szom-
batonként 8.30–12.00 óráig fogadja az olvasókat.  
Az alsó tagozatosoknak az idei tanévben is versenyt hirdet a könyvtár 
az Unaloműző című rejtvénylap megfejtésében. A résztvevők ötfordulós 
pontszámainak összesítésére, és a tíz legeredményesebb tanuló jutalom-
könyvének átadására a tanév végén kerül sor. Az idei első rejtvénylap a 
gyermekrészlegben már hozzáférhető. 
Rendezvény: 
Szeptember 28.  (hétfő): Sőrés Róza (a debreceni Vojtina bábszínház 
művésze) népmesét mond általános iskolásoknak a Népmese napja al-
kalmából.
Szeptember 29. (kedd): Népmese napi Mesetarisznya óvodásoknak. 
Szeptember 30. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
Október 9. (péntek) 16.30 óra: Tini olvasókör.  
Október 6–11: Az Országos Könyvtári Napok kőszegi rendezvényei. 
Egész héten amnesztia: a lejárt határidejű könyveket visszahozó olvasók-
nak ezen a héten nem kell késedelmi díjat fizetniük! részletes prog-
ram a plakátokon és a könyvtár honlapján.                 
Október 11. (Könyves vasárnap): Beiratkozás 50%-os kedvezmény-
nyel! Az aktív keresőknek 800 Ft, a 16 év feletti tanulóknak, hallgatóknak 
és a 70 év alatti nyugdíjasoknak 400 Ft az éves tagság!
16.00 órakor: Levente Péter és Döbrentey Ildikó zenés műsora csa-
ládoknak.
Október 12. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub.

Rajzpályázat    
A Kőszeg Város Önkormányzata által koordinált „Esélyteremtési akció-
program a Kőszegi Járásban” című,  árOp-1.A.3-2014-2014-0019 
számú projekt keretében a cél a járási együttműködés megvalósítása 
az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. A projekt keretében KÖZÖS, 
tÖbb ÖNKOrMáNYZAt rÉSZVÉtELÉVEL ZAJLÓ JáráSI ESÉLYEGYEN-
LŐSÉGI AKCIÓprOGrAM valósul meg, melynek egyik eleme a család 
szerepének megerősítése, generációk együttműködését célzó program 
szervezése, az idősek és fiatalok egymásra találása érdekében.
E projekt keretein belül a pályázatban résztvevő partnerekkel közösen 
rajzpályázat kerül meghirdetésre Kőszeg város gyermekei részére alsó 
és felső tagozatos, valamint középiskolai korcsoportbontásban, a kö-
vetkező címen: Nyári élményeim szüleimmel vagy nagyszüleim-
mel. Beadási határidő 2015. szeptember 23. (szerda) 15.00 óra.
Részletes tudnivalók a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban 
(Kőszeg, Jurisics tér 8.), papp tímea szakmai közreműködőnél és a 
koszeg.hu honlapon kaphatók.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
Dömötör renáta esküvőszervező 
november 14-én 13 – 18 óra kö-
zött a tóth pincészet borházában 
megrendezésre kerülő Esküvői 
Nyílt Napon. Az esküvői szolgálta-
tók ingyenesen tájékoztatnak min-

den érdeklődőt a lehetőségekről, az 
esküvőszervezésről és az aktuális 
kedvezményekről! A részvétel díj-
talan, a látogatók között egy fotó-
zást sorsolnak ki. A szervezők célja, 
hogy közösen tegyék feledhetetlen-
né az ifjú párok legszebb napját!

Esküvői Nyílt Nap
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Hitközség alakult
tudjuk, számos próbálkozás volt már 
a zsinagóga megmentéséért. Most, 
ha a Kraft program eredményeként 
megújul az épület, legméltóbb 
funkcióját szakrális térként töltheti 
be. A hányatott sorsú, méltatlanul 
mellőzött zsinagóga felújítása nem 
várhatott tovább. Helyi kezdemé-
nyezésre, különösen a fejlődést 
szorgalmazó és hathatós ösztönzést 
nyújtó Európa Ház Egyesület még 
2014-ben indítványozta Mezei pé-
ternél – aki azóta már a Kőszegi 
Izraelita Hitközség elnöke –, hogy 
szervezzék újjá a kőszegi egyházat. 
A vallási vezető zsidó családban 
született, zsidó hagyományokon 
nevelkedett, mindig vállalta szár-
mazását, és mint mondta, ebből 
semmi kellemetlensége nem szár-
mazott. Hatvanöt éves, korábban 
a Szombathelyi Izraelita Hitközség 
elnöke volt. Munkája nyomán, több 
mint hetven év után, újjáéledhet 
a kőszegi hitélet. A tagok részben 
szombathelyiek, részben kőszegiek. 
Az egyesülési törvénynek megfele-
lően a létszámuk eléri a tizenöt főt, 

és a Sulchan Aruch, a zsidó erkölcsi 
kódex előírásait is követve, a férfi-
ak létszáma a minimális tízet. 

– Elkészítettük az alapító okiratot, 
melyet jóváhagyott az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitköz-
ségek Szövetsége (EMIH). A cse-
lekvési program, a költségvetés 
összeállítása folyik – nyilatkozta. 
– Még sok a tennivaló. A felszen-
telt zsinagógára még várni kell, de 
van tagság és van akarat. A na-
gyobb vallási ünnepeket – hanuka, 
pészah, yom kippur, purim – meg-
ünnepeljük, idővel lehetőséget 
kívánunk teremteni, hogy péntek 

esténként a szombatokat méltókép-
pen tudjuk megköszönteni. Az első 
feladatok között a legfontosabbak, 
hogy megszokjuk egymást, hogy 
meglátogassuk Keszthely, Komárom 
(Szlovákia), Kismarton (Ausztria) és 
budapest egyházközségeit. Február 
végén, a kőszegi emlékhelyen ko-
szorút helyezünk el, május 11-én 
megemlékezünk a helyi depor-
táltakról. Szeretnénk integrálódni 
Kőszeg társadalmi életébe. Nem 
asszimilálódni, hanem integrálódni! 
– nyomatékosította a vallási vezető.  
Készül a honlapjuk. tevékenysé-
gük nemcsak a hitéletről, hanem 
kulturális, idegenforgalmi tevé-
kenységről is szól. A hitközség által 
várhatóan további kiállításokkal, 
zenei rendezvényekkel, stb. bővül 
a város programkínálata. „Nyitni 
szeretnénk Kőszeg és a világ felé, 
viszont ahol ellenséges megnyilvá-
nulást tapasztalunk, ott bezárunk! 
A zsidóság története nemcsak a 
holokausztról szól, hanem több 
ezer évről, és remélem, hogy még 
több ezer év vár ránk. Számomra a 
legfontosabb az alapok lerakása, és 
az, hogy a munkát ki fogja átvenni. 
tudjuk, hogy ha a leendő vezetőnk 

nem illeszkedik be Kőszeg életébe, 
akkor az kudarcra van ítélve.” 
A sikeres közösség kialakítása ér-
dekében az alapító okiratuk nem-
csak Kőszeg és vonzáskörzetéről 
szól, hanem Vas és Zala megyéről 
is. Nem folytatnak térítő tevékeny-
séget, de jelezni kívánják, hogy 
megalakultak, itt vannak: mint egy 
új lehetőség. tevékenységük lénye-
gét így lehet összefoglalni: „Azért 
dolgozunk, hogy a meglévő társa-
dalmi, vallási szervezetek mellett 
helyet érdemeljünk ki!”
Mezei péter bemutatkozó látogatá-
sára sor került a polgármester úrnál, 
a rendőrkapitány úrnál, és folya-
matban van a találkozók szervezése 
a katolikus, az evangélikus és a re-
formátus egyház képviselőivel is.
Amíg a zsinagóga meg nem újul, a 
hitközségi iroda, a vendégszobák, a 
közösségi tér el nem készül, addig 
az Európa Ház Egyesület könyv-
tárában (Sgraffitós ház) található 
péntekenként 15.00-től 17.00 
óráig Mezei péter, a Kőszegi Izra-
elita Hitközség elnöke. (Elérhető-
ségei: 20 9337137; mezeipeter@
netkabel.net)

táF

A kőszegi horvát zarándoklat gya-
logos résztvevői augusztus 29-én 
érkeztek haza (busszal). A hetven-
öt fős csoportban Szentpéterfától 
Undig bezárólag vettek részt a 
horvát települések hívői. Nagyon 
jó hangulat és jó idő kísérte a 
háromnapos utat. Lelki vezetőjük 
a 75 éves Dumovits István volt, 
aki még mindig fiatalosan kíséri a 
csoportot. „Jó idő volt, és nagyon 

szép volt a máriacelli gyertyás 
körmenet is” – mondta petkovits 
Sándor. 
Az egyéni szándékok mellett, a kö-
zösségi felajánlás, az ima a betegek 
gyógyulásáért szólt, a zarándoklat 
témája pedig a remény volt. 
A kapcsolatok merősítéseképpen, 
egyik szállásadójukat, a nasswaldi 
tűzoltókat októberben vendégül 
látja a kőszegi közösség.

Köszöntések
Születésnapjuk alkalmából ké-
peslappal üdvözölte Huber László 
a következő kőszegi lakosokat.
bander Józsefné Vigh Erzsébetet 
(93), Szabó Józsefné Deli rozáli-
át (93), tóth Istvánt (101), pávé 
Sándorné Horváth Juliannát (94), 
Silye Lászlóné Hujber Irént (92), 
Dr. Szerdahelyi Endre Istvánt (91), 
tóth Istvánné Feucht Máriát (90) 
(a képen) és polgár Istvánné Hor-
váth Annát (95).

Az ünnep
bozsok: A hagyományokhoz hűen 
a település megemlékezett az ál-
lamalapító Szent Istvánról. Augusz-
tus 20-án nyolc órakor Harangozó 
Vilmos esperesplébános szentmisét 
mutatott be a Szent Anna plébá-
niatemplomban, és megáldotta az 
új kenyeret. Az erdélyi falu, Zetelaka 
küldöttsége idén is meglátogatta a 
bozsoki testvértelepülést, és a két 
önkormányzat képviselői közösen 
koszorúzták meg a Millenniumi Em-
lékművet. A Kultúrházban Sebestyén 
Hajnalka székely ruhában szavalta 
el Kárpáti piroska: Üzenet Erdély-
ből című versét, majd Sebestyén 
Csaba Zetelaka jegyzője mondott 
ünnepi köszöntőt. A bozsoki Dalár-
da – Frank-Sziklai Márta összeállí-
tásában – történelmi dalcsokorral 
köszöntötte a nemzeti ünnepet. Az 
megemlékezést követően a Kere-
kes Üzletház jóvoltából a résztvevők 
megkóstolhatták az országtortát, 
amelynek elkészítési fortélyairól ifj. 
banga László beszélt.

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

Horvát zarándoklat
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Tenisz Emlékverseny Barátainkért
A Dr. Nagy László intézmény pályáin működő szenior tenisz klub játékosait 
nemcsak a sport, a játék szeretete, hanem az egymás iránt érzett barát-

ság is összeköti. Nem véletlen, hogy 
rendszeresen megemlékeznek koráb-
bi társaikról, akik már nem lehetnek 
közöttük. Az évek óta megrendezett 
emlékversenyükön idén már négy 
egykori játékostárs (béres Imre, Var-
sányi Károly, Kőbányai Vendel és rába 
István) tiszteletére ragadtak ütőt. pá-
ros játékban mérték össze erejüket. A 
csoportkör után a végső győzelmet a 
Szabó – parádi páros szerezte meg a 
Csánits – Dr. Németh egység előtt.
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Labdarúgás: 
Menetelés a kupában, nagy pofon Vépen
Két döntetlennel és egy vereséggel kezdték a bajnoki szezont a KSE lab-
darúgói a megyei bajnokság első osztályában. Nehéz megítélni, hogy az 
idegenbeli döntetlenek megszerzett, vagy elvesztett pontokat jelente-
nek-e a későbbiekben. rábapatyon nem bírtak egymással a csapatok. 
Lukácsházán jól kezdődött a mérkőzés: a 11. percben Molnár Csaba 
megszerezte a vezetést. A hajrában sajnos egyenlítettek a házigazdák, egy 
pontot otthon tartva ezzel. A harmadik fordulóban, a hazai rajton, a régi 
rivális Király SzE hamar vezetést szerzett, amit a félidőig növelni is tudott. 
A Kőszegben nem volt elég erő a fordításhoz. Nagy pofonba futott bele a 
csapat az első szeptemberi derbin, Vépen. A házigazda már a 15. percben 
két góllal vezetett, a vége csúfosra sikerült.
Amilyen felemás érzéseket kelt a kevésbé sikeres bajnoki rajt, olyan öröm-
teli a csapat eddigi kupaszereplése. A két nagyarányú győzelem különösen 
annak fényében elismerendő, hogy a gárda tavaly már az első körben 
búcsúzott. Az öt illetve kilencgólos győzelem, akkor is szép siker, ha alsóbb 
osztályú ellenfelek ellen érték el.

Eredmények bajnokság rábapatyi KSK-Kőszegi SE 0:0 (0:0),Schott 
Lukácsháza SE-Kőszegi SE 1:1 (0:1) gól: Molnár Csaba, Kőszegi SE-Király 
Sze 0:2 (0:2), Magyar Kupa bucsu KSK-Kőszegi SE 0:5 (0:3), gólok: toldi (2), 
Korényi, Dankovics, Molnár Csaba, Vasasszonyfa SE-Kőszegi SE 0:9 (0:3), gó-
lok: toldi (2), réti (2), Dankovics, Korényi, Sándor, Marti Christopher, Farkas, 
Vép VSE-Kőszegi SE 7:0 (4:0).

Idegenbeli, tiszteletet parancsoló döntetlennel kezdte a bajnokságot a 
Kőszegfalva. Slankovits góljával, az előző szezon ezüstérmesének, a por-
nóapátinak az otthonából hoztak el egy pontot. A folytatás rosszul sike-
rült. A perenye öt, a Sorkifalud hat góllal szomorította a csapat szurkolóit. 
Vasasszonyfa ellen végre siker: fordulatos mérkőzésen, hátrányból felállva 
sikerült az első bajnoki győzelmet begyűjteni. A kupában sikerrel vette a 
rajtot a kőszegfalvi csapat. Magabiztosan győzte le a Honvéd Sé együt-
tesét, de a második kör a végállomást jelentette. A Sparitól kapott tízes 
gombócból is sok.

Eredmények bajnokság pornóapáti SE-Kőszegfalvi SE 1:1 (1:1) gól: 
Slankovits, Kőszegfalvi SE-perenye SE 2:5 (0:3) gól. Németh Krisztián, 
Slankovits, Sorkifakud Gy. SE-Kőszegfalvi SE 6:0 (3:0), Kőszegfalvi SE-
Vasasszonyfa 4:3 (1:2) gólok: Slankovits (2), pukler, Horváth. Magyar Kupa 
Kőszegfalvi SE-Honvéd Sé SE 4:1 (2:0) gólok: Németh Krisztián (3), Horváth 
Norbert, Kőszegfalvi SE-Szombathelyi Spari FC 2:10 (2:5) gólok: Slankovits, 
Németh Krisztián.

A 32. História Futás

A verseny délelőttje esővel ijesztgetett, ám végül hűvös, de szép időben 
került sor a 32. História futásra. A három kategóriában idén is ezer fe-
lett volt az indulók száma. Örvendetes, hogy a teljesen amatőröktől, a 
vérprofi futókig, a tehetségét próbálgató diákoktól, a távot közösen tel-
jesítő családokig mindenki megtalálta a sportolás örömét. A történelmi 
emlékfutásban ábrahám Gergely harmadszor győzött. régi riválisát Hor-
vát patrikot előzte meg. A dobogó harmadik fokára a Fitt-boksz kiváló 
ökölvívója Hámori ádám állhatott. A hölgyeknél Dr. Hani Eszter egy év 
kihagyás után ezüst és bronzérmét váltotta aranyra. A nagyon fiatal Iker 
Natália a II. korcsoport körös futásának megnyerése után állhatott a do-
bogó második fokára. A körös futásban 324 diák ért célba. A kőszegi és 
környékbeli győztesek mellett keszthelyi győztest is köszöntöttek. A kilenc 
kilométeres profi versenyen mind a 
103 nevező célba ért (29 nő, 74 férfi). 
Már a rajt után látszott, hogy a bene-
dek team kenyai futóival mások nem 
tudják tartani a lépést. A férfi és a női 
győztes is meggyőző fölénnyel ért cél-
ba. A legjobb kőszeginek járó Stettner-
vándordíj talapzatán elfogyott a hely. 
Zsigovics tamás, aki azt legtöbbször 
elnyerte, végleg átvehette. Az új kupa 
első védője az abszolút sorrend hetedik 
helyezettje, a III. korcsoportban győz-
tes Horváth Gábor lett.

Tömegverseny 1532 m – nők 1 Dr. Hani Eszter 6:03, 2. Iker Natália 6:06, 3. 
Hajas Martina 6:07, férfiak 1. ábrahám Gergely 4:27, 2. Horváth patrik 4:31, 
3. Hámori ádám 4:42; II. kategória győztesei (lány, fiú) pici Czóbel Diána/
Gencsapáti 2:07, Vert Zsolt/Kőszegfalvi Óvoda 2:00, I. korcsoport pápai Nerina/
balog 2:29, Abért Olivér/balog 2:14, II. kcs. Iker Natália/balog 4:36, Neudl 
Gábor/árpád-házi 4:36, III. kcs. bigner petra/balog 4:41, Németh Márk/ba-
log, IV. kcs. Hütter Szilárda Lili/bersek 4:23, Nemes bálint/Kőszegszerdahely, 
V. kcs. Gárdos piroska/Vajda gimnázium, Keszthely, 4:22, Soós András/Jurisich 
9:55, VI. kcs. Sárközi rebeka/Jurisich 4:45, tamási László/Jurisich 8:53, III. 
kategória – 9 km abszolút dobogósok női 1. Stellah Jepngetich barsosio/
benedek team, Debrecen, 32:18, 2. Szederkényi-takács Andrea/Szeder Sport 
33:40, 3. Hóborné Edöcsény Nóra/Kőszegi triatlon és Úszó Klub 40:29, férfi 1. 
Moses Kipruto Kibire/benedek team 28:31, 2. Kovács Attila SZOESE 29:30, 3. 
Nemes Gergő/SZOESE 30:33, korcsoport győztesek I. kcs. Hütter Szilárda Lili/
Kőszeg 42:03, Kovács Attila 29:30, II. kcs. Stellah Jepngetich barsosio 32:18, 
Moses Kipruto Kibire 28:31, III. kcs. Hóborné Edöcsény Nóra 40:29, Horváth 
Gábor/Kőszeg 34:14, IV. kcs. Söjtöry Elvira/Szombathely 50:27, Major Ferenc/
Szombathely 38:28. Legjobb kőszegi Stettner Díj: Horváth Gábor.
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lázs, 8. Csapat (Schwahofer balázs, 
Nyul Marcell, pillisz ákos, thaler 
Levente), gyermek lány 5. Csapat 
(Spanraft Liza, Gurisatti Jázmin, 
Hóbor Eszter), serdülő lány 2. Csa-
pat (pillisz réka, pósfalvi Dalma, 
Marton Emese). Váltó: 4. újonc fiúk, 
5. gyermek lány, 8. gyermek fiú.
A Tiszaújvárosi Triatlon Gálán 
öt kőszegi szerepelhetett (Guri-
satti Jázmin, Hóbor Eszter, pillisz 
réka, Schwahofer balázs és Nyul 
Marcell). A nyári hőség és a szál-
láskörülmények megviselték a 
versenyzőket. Derekasan küzdöt-
tek, de a jobb helyezésekhez az 
úszásban kicsit jobb teljesítményre 
lett volna szükség. 12. helyezésével 
Schwahofer balázs érte el a legjobb 
eredményt.

Hibaigazítás! Előző számunk 
triatlon tudósításában a neu-
feldi és mörbischi verseny 
győztesének neve tévesen jelent 
meg. A kétszeres győztes nem 
Horváth balázs, hanem Hor-
váth Barnabás. Az érintettől 
elnézést kérünk!

Tenisz: Tihanyi testvérek
A tihanyi testvérek a Kőszegi SE 
és Sport Hotel Kurz Oberpullendorf 
versenyzőiként újabb sikereket 
értek el. tihanyi Luca az U10-es 
korcsoportban első helyen végzett 
Unterpetersdorfban, Hartbergben és 
Deutschkreutz-ban egyaránt. tihanyi 
Levente U12-ben az unterpetersdorfi 
viadalt nyerte meg.

Teniszversenyek Kőszegen
Két korcsoportban 28 teniszező in-
dult a Kőszeg Kupa tenisz verse-
nyen. A vasi játékosokon kívül bu-
dapesti, soproni, pécsi versenyzők 
léptek pályára. Az F12, kiemelt fiú 
versenyt balassy áron (Vasas) nyer-
te, F14-ben Molnár bálint (Szom-
bathelyi SI) győzött. F12 párosban 
a Molnár Csongor (MtK), bakó bá-
lint (Sopron VSE) végzett az élen.
A Kőszeg Kupa Tennisoutlet 
körversenyen csak ausztriai játék-
engedéllyel indulhattak. Optimális 
időben közel negyvenen játszottak. 
Győztesek: férfi Kerecsényi Gábor, 
férfi „b” béres Attila, férfi 45+ 
Mayer László, férfi 60+ Szabó Fe-
renc, férfi páros Koltaytorják, férfi 
páros 45+ Leiner /Horváth.

-haniti
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Nádasdy Pipa érmei

Mar del plataban (Argentína) 
rendezték a XX. Szervátültetettek 
Világjátékát (augusztus 20 – szep-
tember 1.) Fényes magyar sikere-
ket hozott a verseny. A válogatott 
a játékok történetének legjobb 
szereplésével rukkolt ki. 41 arany, 
23 ezüst, 23 bronzéremmel a 44 
résztvevő ország között az előkelő 
negyedik helyen végzett az össze-
sített éremtáblázaton. (A játékok 
legeredményesebb férfi versenyzője 
a magyar atléta Gelencsér róbert 
lett. A lélekszámhoz viszonyított 
rangsorban Magyarország végzett 
az élen.) Nagy öröm, hogy minden 
magyar versenyző éremmel, ér-
mekkel térhetett haza.
A kőszegieknek külön büszkeség, 
hogy Nádasdy József (pipa) ugyan-
csak kivette részét az éremterme-
lésből. Négy úszószámban rajtolt: 
50 m és 100 m háton, valamint 50 
m mellen másodikként csapott cél-
ba. 100 m mellúszásban a dobogó 
harmadik fokára állhatott. 50 gyor-
son negyedik lett, s a magyar 4x50 
gyorsváltóval is elért egy hatodik 
helyezést. (50 hát 55,01 1:59,38, 
50 mell: 51,54, 100 mell 1:53,12, 
50 gyors 43,04, a váltóban 43,61) 
A versenyző nyilatkozatában ki-
emelte Karvalics péter edző mun-
káját, a kőszegi és a szombathelyi 
uszoda segítségét.
Nádasdy József rövid pihenő után 
megkezdi a felkészülést az orszá-
gos bajnokságra, mely egyben a 
következő, Helsinki Európa Játékok 
válogatója. 

Teke: Savaria Kupa 
Jól szolgálta a a bajnoki felkészülést 
a Savaria Kupa. A ritka szép hagyo-
mánnyal bíró versenyt ötvenhatod-
szor írták ki. A kőszegi tekések éltek 
is a lehetőséggel tizennégyen mér-
ték fel pillanatnyi formájukat. pol-

gár Károly három fával maradt le a 
dobogóról. bagi Imre (25. hely 546 
fa) és Szegedi Jenő (37. hely 536 
fa) a nagy létszámú mezőny első 
harmadában végeztek. Jól szerepelt 
még bagi Milán (42 hely 533 fa) és 
Hafenscher balázs (44. 532 fa) is. 
Különösen a fiatal bagi teljesítmé-
nye elismerésre méltó. A többiek a 
mezőny második felében zárták a 
kupát. Mógor László az amatőrök 
között lett 23. 463 fával. A Kőszeg 
I. 5. helyen (2189 fa), a Kőszeg 
II. 15.-en (2068 fa) a Kőszeg III. 
(1904 fa) a 23. helyen végzett.

Vereség a nyitányon
A kőszegi tekepálya rekonstruk-
ciója elmaradt, így a Kőszegi SE 
Szombathelyen fogadta házigaz-
daként az Elmax Vasas csapatát. Az 
ellenfél az előző bajnokságban né-
hány helyezéssel a kőszegiek előtt 
végzett. Nehéz, de nem esélytelen 
küzdelemre volt kilátás, az ellenfél 
azonban elfojtotta a kőszegiek re-
ményeit. több mint 150 fával dön-
tött többet a KSE-nél. Az ifi szoros 
mérkőzésen szenvedett vereséget.

Eredmény: Nb I-Nyugat Kősze-
gi SE-Elmax Vasas SE 2:6 (8:16, 
3050:3219), biczó/Hafenscher 
477, Kozmor 521; Horváth 528, 
Szegedi 469, polgár 546, Bagi 
509, (Vastagítva a pontszerzők), 
Ifi: Kőszegi SE- Elmax Vasas SE 1:3 
(3:5, 994:1004).

Tenisz Play Off a ma-
gasabb osztályért

A Landesligába kerülés volt a 
tétje a kőszegi tartalék csapat-
nak az osztrák bajnokságban a 
play Offban. Mindkét mérkőzését 
sikerrel vívta meg az együttes, 
így a következő bajnokságban a 
magasabb osztályban szerepel-
het. A Grosspetersdorfot 7/2-re, 
Stegersbachot 5/4-re verték. A 
csapat tagjai: Koltay árpád szak-
osztályvezető, torják Zoltán, Vörös 
Máté, Kovács Marcel, Szele Mihály, 

Serkédi Erik, Szabó tamás, Csonka 
Attila csk., Kerecsényi Gábor, Gudics 
péter, Kapui árpád, Sákovits péter, 
Horváth árpád, Lepold Gábor, ba-
lázs bence, Kaiser bence.

Teniszedző képzés

A Szabó péter által felügyelt, ti-
hanyi tibor által vezetett tenisz-
tábor adta a keretét az új maga-
sabb követelményeket támasztó 
OKJ-s teniszedző-képzés gyakor-
lati oktatásának. A zalaegerszegi 
és nagykanizsai jelölt jól teljesí-
tette feladatait. Az edzői munka 
mellett elméleti előadásokat is 
hallgattak, hogy minél jobban 
felkészüljenek a szeptemberi mo-
dulzáró vizsgára.

DIÁKSPORT

A Triatlon Klub hírei
Az Országos triatlon bajnokságon 
szép számban képviseltette magát 
a Kőszegi Úszó és triatlon Klub. A 
verseny első napján remek időben 
rendezték az egyéni és csapat-
versenyeket. A pályát jól ismerő 
kőszegiek szállították a tehetségük, 
munkájuk alapján várt eredmé-
nyeket. Kiemelkedett Schwahofer 
balázs (gyermek kcs.) egyéni 
bronzérme és a erdülő lányok csa-
pat ezüstje. A második napon a 
háromfős váltók versenyét rendez-
ték. Legjobban az újonc fiúk váltója 
szerepelt: negyedik helyen értek 
célba.

Helyezések: Egyéni, csapat újonc 
„A” 4. Hóbor Lehel, újonc „b” 9. 
Hóbor Zalán 5. Csapat (Hóbor Za-
lán, Marton Zsolt, Neudl Gábor), 
gyermek fiú 3. Schwachofer ba-
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Ha lesz …
Augusztus 27-én a testületi ülésen 
plechl tibor bejelentette, hogy az 
Összefogás Kőszegért Egyesület 
teljesítette vállalását. A nyári hét-
végeken saját buszjáratán ingye-
nesen szállította a strandolókat. 
básthy béla alpolgármester gratu-
lált a teljesítéshez. 
Huber László polgármester az 
egyesület elnökétől kapott levélről 
beszélt, amelyben elhatárolódnak 
tóth Gábor tevékenységétől a 

„magánzó döntései” miatt. 
Az alpolgármester arról beszélt, 
miszerint az egyesület nem tekinti 
képviselőjének tóth Gábort. Az is 
elhangzott, hogy a törvény szerint 
a mandátumról csak lemondani 
lehet. Az a szervezet, amelynek 
listájáról a képviselő megszerez-
te a mandátumát, azt vissza nem 
vonhatja. 
A többször feltett kérdésre tóth Gá-
bor így válaszolt:
– Ha lesz bejelentenivalóm, akkor 
azt be fogom jelenteni.

Kz

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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