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sZOBOR A HATáRON

Az Ottlik-rendezvények zárásaként, 
május 9-én, gazdag programmal 
ünnepeltük az író születésnapját. 
Bejártuk a híres regény helyszíneit, 
emlékfákat ültettünk, valamint Ottlik-
előadások egész sorát hallgathattuk.  
A nap csúcspontjaként Halász János (a 
képen) kultúráért felelős államtitkár, 
Huber László polgármester úr és Veres 
Gábor szobrászművész leleplezte vá-
rosunk új „ékszerét” az egykori bencés 
székház mögött. 
„Ne csak ismerjük, hanem tudjuk is ezt 
a regényt!” – kérte az „Iskola a határon” 
kapcsán Fűzfa Balázs az Ottlik-év egyik 
atyja, amikor – az álom megvalósulá-
sának előzményeiként – sorra vette az 
elmúlt tizennyolc év eseményeit.
Az avató egy új korszak nyitányát is je-
lenti, mondta Huber László, és idézett 
Ottliktól: „A világhoz nem alkalmaz-
kodni kell, hanem csinálni.”  És… szin-
te még le sem leplezték az író szobrát, 
máris feléledt egy legenda, miszerint a 
sikeres vizsgák érdekében – különösen 
érettségi idején –, ajánlatos megérin-
teni Ottlik mellszobrát! Ez a kialakuló 
szokás – és az, hogy iskoláink tesznek 
azért, hogy minden kőszegi diák tudja, 
hogy ki volt Ottlik Géza – záloga lehet 
annak, hogy a jubileumi év elteltével 
sem merül feledésbe a híres regény 
és írója, valamint a legújabb kőszegi 
legenda. Posztumusz díszpolgárunkat 
ábrázoló szobor megvalósulását 2 mil-
lió 900 ezer forinttal a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatta.

Tóthárpád F.
Fényképezte: Németh Iván

ottlIk és a legenda

Helio Fix Forint kamat akció
3 hónapos lekötéssel EBKM 6,00% kamatprémiummal

www.sopronbank.huf 

A nem akciós 3 hónapos forint betéti kamatláb jelenleg 4,25%, EBKM 4,25%

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti 
szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzlet-
szabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A bank a kamatváltoz-
tatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes.

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., Tel.: +36 94/562-030
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a betegekért

Gondoskodó Euro betét

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank 
Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános 
Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az 
akció visszavonásig érvényes.

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai 
rövid és hosszú távon kedvezôen kamatozzanak.

4,00% (EBKM 4,06%) 2,50% (EBKM 2,53%)

2 hónapos futamidejû 
betétrész kamatlába

A nem akciós EUR betéti kamat jelenleg: 
2 hónapos futamidô: 0,75%, (EBKM 0,76%)

2 éves betétrész kamatlába 
a futamidô végéig

INGYENES számlavezetés
Megtakarítási csomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem 
kerül felszámításra. De minimum 500.000 Ft vagy 2000 EUR megtakarí-
tásnak kell folyamatosan a bankszámlán lennie. Ennek hiányában a Bank 
jogosult a bankszámlát a Bázis csomagba átsorolni. 

www.sopronbank.huf 

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., 
Tel.: +36 94/562-030
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HuBER LásZLó polgármester: június 5.

BásTHY BÉLA alpolgármester: május 29., június 26.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: május 15., június 12.
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tart fogadóórát a Városháza tanácskozó termében.

tag aszfaltot. A munkát egy korábbi 
felmérés alapján végeztették el, 
amely során megállapították a sür-
gősségi sorrendet.  A „belváros” re-
pedezett útjai kaptak elsőbbséget, 
kiemelt szempont volt a forgalom 
mértéke. Megújult a Várkör, a Feke-
te-kert környéke. 
A 2013. évi költségvetésben az 
útjavításokra ütemezett pénz elfo-
gyott, ezért a képviselők újabb 15 
millió forint felhasználására adták 
le voksukat. Básthy Béla kiemelte, 
hogy a Kálvária út felső szakasza, 
az első Stációtól kezdődően ro-

Útjavítások
Tízmillió forintot meghaladó költ-
séggel 1200 m2 útfelület javítását 
végeztette el a Kőszegi Városgond-
nokság. A testületi ülésen elhang-
zottak, és a szakmai állásfoglalások 
szerint nem kátyúzás, lyukak be-
tömése történt, hanem a nagyobb 
útfelületeket újra, egybefüggően 
aszfaltozták. Kovács István város-
gondnok elmondta, hogy lemarták 
a repedezett felületet, majd annak 
helyére terítették el az öt cm vas-

Továbbra is lesz Kőszegen szakor-
vosi rendelés, amit a Markusovszky 
Kórház orvosai látnak el. A kelet-
kező veszteségek teljes összegét 
városunk önkormányzata fizeti 
meg. 2011-ben a szakorvosi ellá-
tás vesztesége 9,4 millió Ft volt. A 
képviselők az önkormányzat pénz-
ügyi problémái ellenére is a szak-
rendelés folytatása mellett dön-
töttek. Elsődleges szempont volt a 
betegek érdeke. Az elmúlt években 
Vas Megye Önkormányzatával kö-
zösen, fele-fele arányban fizették 
meg a veszteségeket. Január 1-től 
a magyar állam vette át a kórház 
működtetését, a veszteségeket a 
városnak kell vállalnia. A kórház 
egyik vezetője szerint az intézmény 
számára az lenne a jobb megol-
dás, ha a betegek Szombathelyen 
vennék igénybe a szakorvosi ellá-

tást, hiszen ott a műszerek rendel-
kezésre állnak. A testületi ülésen 
elhangzottak szerint a kőszegi 
szakrendelő műszerállományának 
későbbi fejlesztését is biztosan fel 
kell vállalnia a városnak. 
Rába László felvetése szerint meg 
kell vizsgálni más magánrendelők 
által nyújtott orvosi szolgáltatásokat 
is, hiszen lehetséges, hogy ez len-
ne az olcsóbb. Dr. Mátrai István azt 
kérdezte: vajon Szombathely önkor-
mányzata hozzájárul-e a szakorvosi 
ellátás költségeihez.  Válaszként el-
hangzott: az orvosoknak, hogy el-
láthassák a betegeket, Kőszegre kell 
utaznia. Huber László polgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
veszteségek megfizetése a kőszegi 
szakrendelő építésére vonatkozó 
pályázat egyik feltétele. Mint is-
meretes a város önkormányzata az 
elmúlt év decemberében adta be az 
erre vonatkozó pályázatot. 

KZ

mokban hever. Kovács István szavai 
szerint a korábban felújított út nem 
bírta el az építkezések miatt a te-
herautók okozta terhelést. A város-
gondnok elmondása szerint több út 
igényelné a teljes felújítást, de en-
nek pénzügyi akadálya van. A kö-
zeli napokban újra felmérik az utak 
állapotát, meghatározzák – a mű-

szaki osztállyal közösen – a javítás 
sorrendjét. A munkálatok várhatóan 
júniusban befejeződnek. A műszaki 
osztály vezetőjének tájékoztatása 
szerint a rendelkezésre álló össze-
get nem használják fel teljes egé-
szében, hiszen „még nincs vége az 
évnek, és bármi előfordulhat”.

KZ

egyebek
A trafikpályázaton nem nyertek 
azok a kőszegi vállalkozók, akik 
ezideig még cigarettát árusítanak. 
Egyik vesztes elmondta, hogy há-
rom nyertes ajánlotta fel neki az 
„alvállalkozói” pozíciót. 
A Dévai gyermekotthonnak te-
herautónyi adomány gyűlt össze, 

amelynek az elszállítása jelen-
tős probléma. Aki ebben pénzzel, 
benzinnel vagy bármilyen módon 
tud segíteni, kérjük, jelentkezzen a 
70/772-3762 telefonszámon!
Az interneten elterjedt téves hí-
rekkel ellentétben Kőszeg önkor-
mányzata nem kötött támogató 
szerződést szcientológiai egyház-
zal, és nincs kapcsolat a két fél 
között.
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Andrea és Károly

Körérzet javító masszázsok• 
10 különböző típus, illetve ezek kombinációja• 
Ayurvéda eredeti indiai frissítő masszázsok –•  4 különböző típus
Hawaii - Polonéz masszázsok – • két típus
Kismama masszázs• 
Babamasszázs oktatás• 
Kineziológia kezelés• 

Az Ön igényeinek legjobban megfelelőt személyes beszélgetés után 
ajánljuk.
Kedvező árak. Diákoknak 500 Ft kedvezmény!!!
Nyitva: Hétfő – vasárnap 8.00 – 22.00

Zárszámadás
Április 25-én, a képviselő-testületi 
ülésen elhangzottak szerint, az a 
kőszegi lakos, aki telefonál, növeli a 
város adóbevételét. Simonits Zsolt 
a pénzügyi bizottság elnöke arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt 
évben 266,9 millió Ft volt a város 
iparűzési adóbevétele, amely 36 
millióval több a 2011. évinél.  Az 
ok, hogy a távközlési cégek a tele-
püléseken lévő fogyasztók arányá-
ban fizetik meg az iparűzési adót. 
Egyrészt ebből keletkezett a város 
többlet bevétele, másrészt a város-
ba betelepült multi cég is megfizet-
te az adót. Ezenkívül telekadóból 
10,5 MFt, idegenforgalmi adóból 
10,1 MFt, építményadóból 32,1 
MFt, gépjárműadóból pedig 70,9 
MFt volt az önkormányzat bevétele. 
Az önkormányzat összes helyi adó-
bevétele 369,56 millió Ft. Az ön-
kormányzati lakások és lakótelkek 
értékesítéséből származó bevétel 
23,58 MFt, ingatlanértékesítésből 
pedig 39,06 MFt folyt be a város 
kasszájába. 

Sőbér Aurélia pénzügyi osztályveze-
tő elmondta, hogy az elmúlt évben 
az önkormányzatnak komoly finan-
szírozási problémákkal kellett szem-
be néznie. Az év végén a kormánytól 
kapott 370 millió forint rendkívül 
nagy segítséget jelentett. Ennek 
eredményeként pénzmaradvány is 
volt 2012-ben. A könyvvizsgáló ál-
láspontja szerint  „a támogatás révén 
az év végén egy kicsit felszállt a füst, 
de ez a pénzügyi problémákat nem 
oldotta meg”.  Növekedett a város 
vagyona 200 millió forinttal, 7,8 
milliárd Ft-ra. Továbbá növekedett a 
tartalék, csökkentek a követelések. A 
2012. év költségvetésének pénzma-
radványa 216,6 millió forint.

Jurisics-vár
Július közepén egy országos jelen-
tőségű konferencia helyszíne lesz 
a Jurisics-vár. Ezért a városnak 
– ahogy Básthy Béla fogalmazott 
– érdeke, hogy az erről szóló tu-
dósítások ÷az újonnan elkészült 
Jurisics-várban” mondattal kez-
dődjenek, mert ezáltal gyorsan és 
hatékonyan lehet közhírré tenni a 
beruházás befejezését. A komplex 
felújítás első szakaszának végfá-

zisa már elkezdődött. A JVMK már 
beköltözött az egykori turistaszálló 
épületébe, a JuK-ban már több 
rendezvényt tartottak, a „Kőszegi 
vár évszázadai” című kiállítás nyi-
tásra kész, a bemutatótermekhez 
vezető lépcső és a lovagterem felé 
épített függőhíd elkészült. A termek 
berendezési tárgyainak közbeszer-
zése folyamatban van. április 25-
én a testületi ülésen elhangzottak 
szerint a hátralévő feladatok júli-
usig megvalósíthatóak: jöhetnek a 
konferencia résztvevői. A komplex 

felújítás ezzel nem 
zárul le, már előké-
szítették a további 
munkálatokat is. Be 
kell fejezni az egykori 
turistaszálló építé-
sét, és járhatóvá kell 
tenni a belső és külső 
várudvart, valamint 
meg kell oldani a 
csapadékvíz elveze-
tését. A remények 
szerint minderre biz-
tosított lesz a szüksé-
ges anyagi háttér.

Andrea és Károly Kőszegen élnek, 
nevelik Hanna nevű lányukat. A 
szülők, egymástól függetlenül, ösz-
szesen közel fél évet töltöttek In-
diában, Nepálban, és ismerkedtek 
az ottani kultúrával, az évezredek 
óta honos természetes életmóddal. 
A megszerzett tudást hazahozták 
Kőszegre.
Károly szavai szerint: „Ha testileg, 
lelkileg rendbe tartjuk magunkat, 
akkor azzal megjelenik egy külső 
ápoltság, szépség, a letisztult for-
mák kiegyensúlyozottságot tük-
röznek. Így kevesebb krémet kell 
használnunk, nem kell fájdalom-
csillapítót bevennünk, és nem lesz 
igény kedélyjavító szerekre.”  
általánosan igaz,  hogy a minden-
napi problémák mellett kevés idő 
jut az egészség megőrzésére, az 
önvizsgálatra, a regenerálódásra. 
A betegségek egyik kiinduló pont-
ja a lelki probléma. „A test izom-
zata több információt tárol a lelki 
állapotról, megrezdül, elgyengül a 
rossz hír hallatán” – mondta And-

rea kineziológia ismeretei alapján. 
A tudományág alaptézise, hogy 
az izmok összefüggésben állnak 
az ember szerveivel. A szervek 
problémái kihatnak az izomzatra, 
amelynek fizikai állapotát külön-
böző masszázstechnikákkal lehet 
pozitív irányba elmozdítani.
Andrea és Károly ezeket a techni-
kákat sajátították el a távol-keleti 
országokban. 
– Abban az időben, amikor a ven-
dég nálunk tartózkodik, megérzi a 
szervezetében a masszázs minden 
előnyét. – mondta Andrea. –  Ez 
arról szól, hogy a vendég kikap-
csolódik, fizikailag és lelkileg is fel-
töltődik, és felerősödött, kiegyen-
súlyozottabb emberként távozik. 
Ebből profitál a társa, a családja, 
a környezete. Ez pedig egy ajándék 
nemcsak a vendégnek, hanem a 
hozzátartozóknak is.
– Ami a múltban történt velünk, az 
kihatással van a mostani életünkre. 
A mostani életünk meghatározza a 
jövőnket is – fűzte hozzá Károly. 

felújítás ezzel nem 
zárul le, már előké-
szítették a további 
munkálatokat is. Be 
kell fejezni az egykori 
turistaszálló építé-
sét, és járhatóvá kell 
tenni a belső és külső 
várudvart, valamint 
meg kell oldani a 
csapadékvíz elveze-
tését. A remények 
szerint minderre biz-
tosított lesz a szüksé-
ges anyagi háttér.

Posztumusz
Kámán István (†), az egykori men-
tős személyesen, meglepetésként 
vehette volna át a Vas Megyei Men-
tésügyi Alapítvány Kuratóriuma ál-
tal adományozott „Brutscher József 
Emlékérem” kitüntetést. Május 4-én 
már csak feleségének adhatták át.
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!

Bizonyára egyetértenek velem ab-
ban, hogy a mögöttünk hagyott 
átlagon felüli hosszú és kemény 
tél megviselte útjainkat és próbára 
tette mindnyájunk tűrőképességét, 
kitartását és megapasztotta pén-
zünket is. A károk és veszteségek 
felmérése már megtörtént, most 
a javítások, a pótlások ideje van, 
hogy minél előbb „csak” emlékké 
szelídüljön az elmúlt tél. 

A város útjaiban keletkezett – soha 
nem látott mértékű – károsodások 
nagyobb részét sikerült már kijaví-
tani, de további útrekonstrukciókra 
még szükség lenne, amit szeret-
nénk is elvégezni. Ennek forrása 
– a takarékos gazdálkodásnak és 
a rendkívüli állami támogatásnak 
köszönhetően – az önkormányzat 
2012. évi tavalyi pénzmaradvá-
nya. Ezt már elfogadta, jóváhagyta 
a képviselő-testület, mint ahogy 
azt is, hogy – tekintettel a civil 
szervezetek nehéz anyagi helyze-
tére – visszatérítendő támogatást 
nyújt a kőszegi és a kőszegfalvi 
sportegyesületnek. Ez átsegíti őket 
a pillanatnyi anyagi nehézségeken, 
de bizonyára nem oldja meg éves 
pénzügyi gondjaikat. Számukra 
sajnos még nem jött el a „tavasz”, 
de tudom, hogy már itt kopogtat a 
kertek alján. Amíg el nem jön a „ki-
kelet”, kérem türelmüket és kitar-
tásukat, aminek biztosan meglesz 
a „gyümölcse”. Ebben én őszintén 
hiszek, és bízom a civil szervezetek 
megértésében is. 

Huber László
polgármester
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Soha ne fordulhasson elő
Április 25-én az Írottkő Natúrparkért 
Egyesület által elvégzett munkáról 
hallgatták meg a képviselők Bakos 
György egyesületi elnök és Somogyi 
Györgyné irodavezető beszámolóját, 
amely az egyesület sokrétű munká-
járól tanúskodott. A testület egy-
hangú szavazással köszönte meg 
az éves tevékenységet. A Tourinform 
megváltozott nyitva tartásáról Bakos  
György tájékoztatta a képviselőket. 
Az elmúlt évben az információs pont 
működéséhez szükséges pénzössze-
get a város önkormányzata biztosí-
totta. Az idei év szűkített költségve-
tése miatt az egyesület csökkentette 
a Tourinform iroda működését heti 
húsz órára. Ezenkívül az egyesület 
mindig jelen van turisztikai ren-
dezvényeken, azokon is, amit más 
szervezetek rendeznek Kőszegen, 
a környező településeken. Működik 
az információs pont, a nyitva tartási 
időben a Jurisics-várban található 
Natúrboltban és a Virágudvarban 
(Kőszeg, Táblaház u. 11. ), valamint 
a Szent Korona őrzési helyén (Kő-
szeg, Kálvária, 1. stáció előtt).
Bakos György azt kérte, hogy 
mindenki tartsa olyan fontosnak 
a turizmus ügyét, ahogy az iro-
da munkatársai teszik. A szállás-
adó teltház esetén irányítsa át a 
vendégeket másik „panzióba”, 
az étterem ajánljon a vendégnek 
másik étkezési lehetőséget is. Azt 
kérte, hogy soha ne fordulhasson 
elő a következőhöz hasonló eset. 
Szombathelyen a buszmegállóban 
Budapestről érkezett vendégekkel 
beszélgetett valaki. Ez a „valaki” 
az „ötödik mondatában már azt 
mondta, hogy Kőszegen nincs sem-
mi, Kőszegen minden be van zárva, 
Kőszegen rosszak az utak, minden-
ki menjen inkább Burgenlandba”. 
Ez a „valaki” kőszegi volt.
Az egyesület elnöke és a képviselők 
szerint sem ez a lakosság általános 
véleménye. Ha a turista Kőszegre 
érkezik, amit itt tapasztal, azt viszi 
magával, és azt hozza vissza. A tu-
rizmus fejlesztése változatlanul cél, 
de „az látszik, hogy nem az aratás, 
hanem az ültetés, a befektetés idő-
szakában vagyunk”. Huber László 
polgármester az elmúlt évek fejlesz-
téseiről beszélt, amelyek a turizmus 
érdekeit is szolgálják. Kijelentette, 

hogy az önkormányzat sokat tett az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület fej-
lesztéséért, és kiemelte Básthy Béla 
hatékony támogatását.  Az alpolgár-
mester megfogalmazása szerint jó 
befektetés volt az a támogatás, amit 
az önkormányzat az elmúlt 15 évben 
az egyesület számára biztosított. Az 
országos natúrpark szövetség bázisa 
lehet a kőszegi. Rába László szerint, 
ha több vendéget akar a város, ah-
hoz fürdőt kellene építeni nagyon 
sok pénzért. Kiss Zoltán úgy fogal-
mazott, hogy nincs még kiaknázva a 
hegyekben rejlő turizmus lehetősé-
ge. Robbanásszerűen fejlődik a ke-
rékpáros turizmus. Való igaz, hogy a 
turista nyáron oda megy, ahol vizet 
talál. A vendégek áradata nem jel-
lemző a városra, erre utal az évi tíz 
millió forint idegenforgalmi adóbe-
vétel. Rába László elmondta, hogy 
Bükön két nyugdíjast alkalmaznak, 
akik felírják a szállások előtt parkoló 
autók rendszámát, ami alapján el-
lenőrizhető az idegenforgalmi adó 
megfizetése.

KZ

Kollégium
Májusban befejeződik a Jurisich 
Miklós Gimnázium kollégiumának 
felújítása. A beruházást a pályá-
zaton elnyert 212 millió forintból, 
illetve az önkormányzat által hozzá-
tett 37,5 millió Ft önrészből végzik 
el. A fiúkollégiumba már beköltöz-
tek a diákok. A „leányszakaszt” – az 
időközben szükségessé vált pót-
munkák miatt – nem fejezték be. 
Az energetikai célú felújítás ered-
ményeként háromféle fűtést építe-
nek ki: lesz napkollektor, hőszivaty-
tyú és gázfűtés. A három fajtához a 
berendezéseket különböző cégek 
szállították, és ez ideig nem történt 
meg a berendezések összehangolt 
működtetése. Az április végén érvé-
nyes megállapodás szerint a kezelő 
kézi kapcsolással állítja be a fűtési 
módot, amely várhatóan bizonyta-
lanságokat is rejt magában. A nyári 
hónapokban termelhető nagyobb 
mennyiségű melegvíz felhasználása 
nincs megoldva. ugyancsak problé-
ma, hogy nem megfelelő a beren-
dezés víztelenítése, amire egy eset-
leges javításnál is szükség lehet.
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Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

Szombat kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Távhő
Egyik olvasónk télen hatvanezret, 
áprilisban pedig negyvenezer forin-
tot fizetett a távhőszolgáltatásért. 
Táncsics András azt kérte, hogy a vá-
ros vizsgálja meg az önkormányzat 
intézményeinek távhőre való csat-
lakoztatását a jelenlegi változatlan 
árak megtartásával. Indok: ezzel nö-
velni lehetne a távhőszolgálató cég 
árbevételét, a pénzügyi stabilitását, 
valamint a szolgáltatás biztonságát. 
A cég egyik problémája a lakosság 
nagy összegű tartozása. A felvetésre 
válaszolva Huber László polgármes-
ter arról tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a szolgáltatót egy nagybefek-
tető akarja megvásárolni. A Kőszegi 
Távhőszolgáltató Kft.-nek jelenleg 
három tulajdonosa van. Egyik a 
bécsi közszolgáltató cég, amely tu-
lajdonosaival már megállapodott a 
„leendő vásárló”, és megkezdődtek 
a tárgyalások a szombathelyi két 
tulajdonossal is, amelyek közül az 
egyik a város önkormányzata. Az 
adás-vétel folyamata a nyár köze-
péig eltarthat. Megbízható informá-
ciónk szerint megvan a szándék a 
szerződés aláírására. A nyugati be-
fektető cég fejlesztést tervez, a gáz-
fűtés kiváltását a megújuló energi-
ákra alapozva szeretné megoldani. 
Ezzel létrejöhetnek új munkahelyek 
is. Kőszegen távhőszolgáltatást több 
mint 450 lakás vesz igénybe, ezen 

kívül a hatvanat meghaladja az 
egyéb fogyasztók száma. Az érintett 
épületekben nincs, vagy alig van le-
hetőség egyedi fűtés kiépítésére.

KZ

lakossági apró
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357

Új munkahely
KŐSZEGI boltba keresünk 
varrónőt napi 4–6 órára, 
szabásban jártasság szüksé-
ges. TIT Kft. Tel.: 06-30/454-
3436, e-mail: info@titkft.hu.

Velem
Szél Józsefné önkormányzati kép-
viselő magánemberként népsza-
vazást indítványozott. Terve, hogy 
a falu a Gesztenyeünnepet önál-
lóan rendezze, valamint az Avar 
Szálló, a Stirling-villa és a volt 
gyermeküdülő is ingyenesen kerül-
jön a település tulajdonába, vagy 
használatába. Az aláírásgyűjtő ív 
hitelesítése után egy hónap áll 
rendelkezésre, hogy összegyűjt-
se az ajánlásokat. A szükséges 
mennyiség megléte esetén, több 
hónap múlva, várhatóan ősszel 
lehet megtartani a népszavazást. 
A folyamat teljes költségét a falu 
viseli, ennek összegéről nincsenek 
adatok. Május 7-én a képviselők 
tárgyaltak a kérdésről. A kezdemé-
nyező elmondása szerint: „túl nagy 
a feladat, ha megkapjuk” mondat 
volt a társak állásfoglalása.
– Nagyon jól hangzik a felvetés, 
alapvetően szimpatikus, de a tu-
lajdonjog megszerzése után meg-
oldhatatlan helyzet is előfordulhat 
– mondta Horváth Miklós polgár-
mester. – Az állam a Manci-villa 
átadását is kemény feltételekhez 
kötötte. Ha a tulajdonunkba ke-
rülnek a kérdéses épületek, akkor 
azok fenntartását biztosítanunk 
kell, de erre a költségvetésben 
nincs fedezet. Nincs, mert az út 
beomlása miatt 14 milliós kár érte 

a falut. A Gesztenyeünnep szer-
vezésében a velemiek közül csak 
néhányan vettünk részt. Hogy a 
rendezvény minden követelményét 
teljesíteni lehessen, ahhoz szükség 
volt az MMIK jól képzett csapatára. 
A pénzmaradványt pedig megfe-
leztük, és a falu javára fordítottuk. 
Az indítvány boríthatja az idei ün-
nepet.
Szél Józsefné – elmondása sze-
rint – nem szavazta meg a Gesz-
tenyeünnep költségvetését, mert 
kedvezőtlennek ítélte a falu szem-
pontjából. A bevétellel felelősebben 
kellene gazdálkodni, kevesebbet 
kellene abból elkölteni. A művészek 
bizonyára meghatározott összegért 
vállalják a fellépést, de véleménye 
szerint nem biztos, hogy helyes 
a kiválasztás. Az időjárás kedve-
zőtlen hatása túl nagy kockázatot 
jelent. A szervezésben azért nem 
vett részt, mert „abba nem vonták 
be”. A képviselőnő elmondta, hogy 
„a Gesztenyeünnep önálló meg-
rendezése sem lenne egyszerű”, a 
szükséges mértékig külső céget is 
igénybe lehetne venni. A Stirling-
villa, mint kultúrház hasznosítható, 
és lehetne találni a működtetésére 
költségvetési forrást. A település-
nek önfenntartónak kell lennie. A 
népszavazás – a képviselőnő vé-
leménye szerint – nem jár jelentős 
költséggel, hozadéka hozzájárul 
majd a falu önfenntartásához.

KZ
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A törvényesség, kapcsolattartás, gazdálkodás, 
halgazdálkodás, környezetvédelmi tevékenység 
az alapja a munkánknak. Olyan ismereteket is 
szeretnénk adni, melyek hozzátartoznak a tájé-
kozottsághoz. Létrehoztuk az egy kilométernyi 
sétaút mentén a 21 táblából álló, Magyarorszá-
gon egyedülálló halismereti tanösvényt.  Minden 
táblának van „támogatója”, akik ezen felül is se-
gítik az egyesület működését. Kellemes séta alatt 

ismerhetik meg a látogatók hazánk jellegzetes 
halfajtáit, rövid leírással, természetesen a tó hal-
állományát is beleértve. Az elmúlt időben több-
ször váltott vezetőséget az egyesület. Hét éve 
működik a jelenlegi. Újraszerveződött az építés 
és más szellemű a horgászat. Mindent önerőből 
és támogatók segítségével teszünk. Háromszáz 
tagunk van, ez – a családtagokat is beszámítva 
–  mintegy ezer főt jelent. Az életkor 4 éves kortól 
90 évesig terjed. A társadalom minden rétegéből 
vannak. Három gyermekem közül a legkisebb 
megszállott horgász lett. Az a célunk, hogy minél 
több embert bevonjunk az egyesületi életbe, mű-
ködésbe, illetve az üzemeltetésbe is, a befolyó és 
kifolyó zsilipek kezelésébe.
– Hogyan készülnek a 40 éves évfordulóra?
– Szeptember első hétvégéjén lesz a megem-

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Kelemen Péter elnökkel
 Negyven éves a Kőszegi Sporthorgász Egyesület

A kőszegi horgászok Balogh Ferenc veze-
tésével 1973-ban határozták el, hogy ala-
kítanak egy szervező bizottságot, melynek 
az lesz a feladata, hogy a Lakástextil Válla-
lat Posztó-Nemezgyára Sportszakosztályai 
mellé létrehozzanak egy horgászegyesü-
letet. Oroszvári József igazgató úr enge-
délyezte a Latex Kőszegi Horgászegyesü-
let megalakítását. Hamarosan a Magyar 
Országos Horgász Szövetség tagjai lettek, 
és a Rábavidéki (horgász) Intéző Bizott-
ság kezelésében lévő összes közös vízte-
rületet használhatták. (Akkor még csak a 
téglagyár, vízzel feltöltődött gödrében volt 
lehetőség a helyi horgászásra.) A nemrég 
elhunyt dr. Csiszár Károly egykori tanács-
elnök volt az egyik fő mozgatója a Kálvária 
templom lábához tervezett Csónakázótó 
megépítésének. A terv 1978-ban valóság 
lett, és már ősszel sor került a haltelepítés-
re. Építésében a kőszegi horgászok, a város 
lakossága, a tanulóifjúság társadalmi mun-
kával vették ki a részüket.
Az Ausztriából átlépő Gyöngyös-patak és a Ma-
lomárok mellékágával közrefogott Csónakázó- 
és horgásztónál beszélgettünk Kelemen Péter 
elnökkel.  A nemrég elkészült Horgászoktató és 
bemutatóházba invitál, ahol már katonás rend-
ben sorakoznak az éppen zajló bojlis horgász-
verseny résztvevőinek a nyereményei. A kifogott 
halat mérlegelik, ha kell, ellátják sebeit és jelö-
lés után visszaengedik a tóba. Aki a legtöbbet 
fogja a 80 óra alatt, az győz. Körbejárjuk a tavat, 
melyet erre az alkalomra tizenkét hasonló nagy-
ságú területre parcelláztak. Feltűnő a rend és a 
tisztaság. A sátrak és a horgászkellékek mellett 
várakozó pecások barátsággal üdvözlik a „főnö-
köt”, akit úgy tíz éves korában érintett meg a 
pecasport. Láttunk kapást, mérlegelést, etetést. 
Nagyjából így zajlik a mintegy 80 órás verseny. 
– Mennyire érintette érzékenyen a rendszer-
váltás az egyesületet, hiszen a Latex, mint 
patrónus kihátrált az egyesület mögül.
– Bennünket sem kíméltek a változások, a 
MOHOSZ  Vas Megyei Szövetsége tagegyesüle-
teként működtünk egyre nehezebb anyagi hely-
zetben. Új nevünk is lett: Kőszegi Sporthorgász 
Egyesület. A megyei szövetség és a város között 
létrejött haszonbérleti szerződés keretében hasz-
náltuk tovább a két tavat 2003-ig, majd ettől az 
időponttól, az egyesület tagsága önálló kezelés-
be kapta a Csónakázótavat és a Téglagyári tavat, 
mely nagy kihívást jelentett.
– Mi az egyesület küldetése?
– A szabadidő kulturált eltöltésén túl az egészsé-
ges kikapcsolódás a természetben, a sportszerű 
eszközökkel és módszerekkel történő horgászás. 

lékezésünk, természetesen versenyekkel egybe-
kötve. Több napon keresztül zajlik gyermek- és 
felnőttprogramokkal. Ennek megvalósításához 
szakmai pályázatot nyújtottunk be, melyet a 
Wekerle központ befogadott. Lesz benne gyer-
mektábor, rendezvények, fesztivál, állítunk sát-
rat, hívunk fellépőket.  
– Az Ön elnöksége hat éve kezdődött, azóta 
is erősödött az egyesület.   
– A 2007. évi őszi közgyűlésünkön vette át a 
mostani vezetés az egyesületet. Ettől kezd-
ve megdupláztuk az éves telepítéseket, mind 
mennyiségben, mind a halfajok tekintetében. 
Úgy érzem, a sikerek egyik alapvető feltétele a 
költségtakarékos és tervezett gazdálkodás. Az 
államnak fizetjük a vízkészlet járulékot. A város-
nak nem fizetünk területbérleti díjat, ellentétele-
zésül a mintegy 10 hektár területet karbantart-
juk. Tavaly 60 fát is ültettünk. Az intenzív telepí-
tésnek köszönhetően egész évben élményt nyújt 
a horgászat. A horgász megfogja a halat, majd 
visszaereszti. Persze el is viheti a kvótája hatá-
ráig. E téren vasfegyelem van nálunk, szabály-
talanság akár két év eltiltást is jelenthet.  Vannak 
támogatóink is, szívesen mondanám a nevüket, 
félek azonban, ha valakit kihagyok, megsértem. 
Vasas, fém, fa munkákkal segítenek bennünket, 
illetve mindenki a maga módján teszi ezt. Ter-
vezzük a pihenő padok felújítását, szeretnénk 
kis réztáblával jelölni, kinek a támogatásával 
lett kicserélve. Megállapodtunk a Jurisich Gim-
názium igazgatónőjével az érettségiig végzendő 
közmunka letöltéséről. Környezetrendbentartás, 
táborokban gyermekfelügyelet, amit kínálunk.   
Egyre több az elismerésük. Többek között elnyer-
ték a MOHOSZ kitüntetését Tiszta víz, rendezett 
vízpart címmel. Vas Megye Környezetvédelmi 
tevékenységéért pedig a Megyei Önkormányzat 
tüntette ki Kelemen Pétert. 
   Kiss János
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Egészséges látás

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

Az, hogy a jövőt hogyan látjuk, 
nagymértékben függ attól, milyen 
szemüveget illetve kontaktlencsét 
hordunk. Az újabb kutatások ki-
mutatták, hogy az uVA illetve uVB 
sugarak hosszú távon ugyanolyan 
ártalmasak a szemünkre, mint a bő-
rünkre nézve és elősegítik a különféle 
szemészeti betegségek kialakulását 
is pl.: szürke hályog, retinakároso-
dás stb. A sugárzás állandóan jelen 
van körülöttünk, felhős vagy napos 
időben egyaránt. Mivel a sugarak 
teljesen láthatatlanok, káros hatá-
sukkal szemben egész évben, nap, 
mint nap védeni kell szemünket. 

Ennek érdekében elengedhetetlen 
a megfelelő védőeszköz- akár UV-
szűrős kontaktlencse- körültekintő 
kiválasztása. A szabadban, napsü-
tésben, a nagy fénymennyiség ha-
tására a szem elfáradhat és hunyo-
rogni kezdünk. Azonban a természet 
színeit valósághűen visszaadó, akár 
dioptriás akár dioptria nélküli színe-
zett napszemüveglencsékkel nem 
csak védhetjük szemünket, hanem 
javíthatjuk a látásunk minőségét is. 
Ezt a célt szolgálják, egyfelől a fény-
védelem mellett, a csillogásoktól és 
káprázásoktól mentes látást nyújtó, 
polarizált napszemüveglencsék. 
Másfelől a legújabb generációs fény-
re sötétedő lencsék, melyek minden 
eddiginél gyorsabban reagálnak a 
fényviszonyok változásaira, hogy a 
nap minden percében tökéletes lá-
táskomfortot biztosítsanak. Bízom 
benne, hogy mindenki megtalálja 
a szeme számára legoptimálisabb 
fényvédő megoldást.

Kőhalmi-Szalay Mónika

Fát ültettek
Velem: A Föld Napja 
alkalmából a velemi 
óvodások kaland-
túrával egybekötött 
természetismereti ve-
télkedőre hívták meg 
a társintézmények – 
újvárosi, bozsoki és 
kőszegfalvi – nagy-
csoportos óvodásokat. 

Ünnepeltek
„Két dolog van, amit a gyermeke-
inknek adhatunk: gyökereket és 
szárnyakat. Óvodásaink megkap-
ták a gyökereket a családban, a 
szárnypróbálgatást pedig elkezdik 
az óvodában” – mondta Guttmann 
Ferencné. Az intézményvezető mon-
data május 3-án hangzott el, ami-
kor a Központi Művészeti Óvoda 
Felsővárosi Tagóvodája ünnepelte a 

fennállásának 50. évfordulóját. Az 
eseményt az óvodások műsora tette 
családiassá, amikor népi játékokkal 

kedveskedtek a vendégeknek.  
Mandurics Krisztina tagóvo-
da-vezető az elmúlt ötven év 
történéseiről beszélt, külön 
kiemelte az Ovi-galéria meg-
nyitókat, ahol művészekkel 
ismerkednek az óvodások. A 
Szivárvány Egyesület segít-
ségével több eszközt tudtak 
beszerezni, ezért köszönet illet 

minden támogatót, szülőt. Huber 
László polgármester gratulált az 
évfordulóhoz, kiemelte a művészeti 

A rendezvény célja volt, felhívni a 
résztvevők figyelmét a természet-

védelemre, a környezettudatos ma-
gatartásra. Mesébe illő környezet-

ben öt állomáson várták 
a rendezvényt segítő 
szülők a gyerekeket, 
akik játékos feladatokat 
oldottak meg. A csapa-
tok az eredmény kihir-
detéséig természetes 
anyagok felhasználá-
sával kézműves foglal-
kozáson vehettek részt. 
A témával kapcsolatos 
gyermek rajzokból kiál-
lítást rendeztek, majd a 

program zárásaként fát ültettek.

Aláírták
„A natúrparkok sokat tehetnek az 
intelligens, fenntartható és integ-
rált növekedést támogatni kívánó 
Európa 2020-stratégia megvalósu-
lásáért. Különösen a foglalkoztatás, 
a szociális integráció, a képzés, az 
erőforrás- és klímavédelem terüle-
tén.” A fenti mondatokat az „Európai 
Natúrpark Nyilatkozat” tartalmazza, 
amit hét ország natúrparkjainak 
vezető képviselői írtak alá május 
középen Wandlitzban, a Berlin mel-
letti Barnim Natúrparkban. A szak-
mai vezetők találkozásának indoka 
volt a Német Natúrpark Szövetség 
alapításának ötvenedik évforduló-
ja. A rendezvényen részt vett Peter 
Altmeier Németország illetve Anita 
Tack Brandenburg tartomány kör-
nyezetvédelemért felelős miniszte-
re. A magyar Natúrpark Szövetsé-
get Básthy Béla elnök képviselte.

és természetközeli nevelés fontos-
ságát. A BE-JÓ ezúttal is ünnepi 
műsor egyik értékes színfoltja volt, 
most is ragyogtak a lányok.

KZ

ben öt állomáson várták 
a rendezvényt segítő 
szülők a gyerekeket, 
akik játékos feladatokat 
oldottak meg. A csapa-
tok az eredmény kihir-
detéséig természetes 
anyagok felhasználá-
sával kézműves foglal-
kozáson vehettek részt. 
A témával kapcsolatos 
gyermek rajzokból kiál-
lítást rendeztek, majd a 
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A kőszegi nagy tömegű textilgyártás már törté-
nelem. Az 1897. július 29-én indult, az Eisner 
testvérek által alapított Nemezgyár őrzi az elődök 
szellemét, jelenleg 20-25 dolgozót foglalkoztat. 
A LATEX textilbirodalomból 1992. szeptember 
21-én váltak ki Bio-Nemez Kft. néven. Az ak-
kori jóslatok: „van még egy évetek”, nem lett 
valóság. Tóth Gyula 22 éve a nemezgyár felelős 
vezetője, 33 éve lépett be először a gyárkapun, 
idén nyugdíjba készül.
– Az elmúlt évtizedekben jelentős változások 
történtek, a terület egy részét a tulajdonosok el-
adták. Vásároltunk gépeket is, de a történelem-
nek megtartottuk a régi, fából készült kalló-gé-
peket. A cég működésképes, de a fejlesztésekről 

szóló döntést mindenkor a tulajdonosok hozzák 
meg – mondta Tóth Gyula igazgató.
A vezető elmondása szerint a piac jelentősen 
változott. A magyar ruhagyártás megszűnt, 
így csökkent a ruhaipari nemezek gyártása. 
A népművészeti öltözékek, tárgyak készítése 
változatlan, dekorációs célokra is használják a 
kőszegi nemezt, a filcet. A ballagók tarisznyá-
ja régóta kőszegi nemezből készül. A műsza-
ki termékek területén az erőművek az elmúlt 
hónapokban nagyobb megrendelést adtak, a 
Paksi Atomerőmű évek óta partner. Más cégek 
a gépfelújításokhoz rendelnek vastag alátét 
nemezeket, amelyek szigetelnek és a gép ráz-
kódását csökkentik.  
Nosztalgia és újdonság a termelő gépek lát-
ványa. Zajuk jellegzetes, halkabb, mert csak 
néhány működik. A tűs hengerek lazítják a 

A nemezgyár

Csatlakozzunk!?
Egy kedves Olvasónk – aki a GYSEV Zrt.-t is 
megkereste észrevételeivel – számolt be arról, 
hogy milyen gondot okoz a kőszegi - budapesti 
vonatok csatlakozása, mert a járatok nincsenek 
összehangolva. „Mindenki meggyőződhet arról 
„aki az interneten tájékozódik – írja Olvasónk –, 
hogy 4 óra 30 perc alatt lehet eljutni Kőszegről 
Budapestre. A 21. század elején! Kőszeg járási 
székhely, valamint kiemelt turista központ. Ezért, 
aki tudja és teheti, Szombathelyről Kőszegig, 
megoldja az útját más közlekedési eszközzel. 
Véleményem szerint a mai világban tudatosan 
elveszíteni utasokat, luxus!” „Szombathelyen 
mindenki fut az aluljárókon keresztül, nagy cso-
magokkal, néha egymást taposva, hogy elérje a 
hivatalosan nem csatlakozó vonatot, amire van 
egy-két perc átszállási lehetőség. Csodálom, 
hogy eddig mindenki megúszta baleset nélkül!”
A problémával megkerestük Némethné Gara Ildi-
kó értékesítési és marketing vezetőt, aki egyebek 
mellett tudatta: „A menetrendi struktúra a vonal 
adottságainak figyelembe vételével került kiala-
kításra. Nincs lehetőség a vonalon vonatkereszt-
re, egy motorvonat közlekedik oda-vissza, tehát 
a vonal kialakítása nem teszi lehetővé, hogy ké-
sőbb indítsunk egy kőszegi vonatot, mert akkor az 
egész aznapi menetrendi struktúra felborulna.” 

TáF

gyapjúból és viszkózból összeállított keveréket, 
a folyamat alatt a vékony rétegből több cm 
vastag „bunda” készül, amit nemezelnek meleg, 
és rezgőmozgást végző lapok között a gőz ada-
golásával. Ezt követően kalapácsokkal, henge-
rekkel „kallózzák”, tömörítik a terméket, majd 
kimossák, ha szükséges megfestik. A „kikészítés” 
megnevezés alatt a termék megkapja a végső, 
piacképes formáját.
Az igazgató elmondása szerint a cég legnagyobb 
problémája az energiaigény, a téli hónapokban 
különösen nagy a gázszámla. Kisebb létszámmal 
már nem lehetne a termelést fenntartani, ha 
igény van rá, átmenetileg visszahívják a nyug-
díjasokat. A cég stabil működéséhez mindenkire 
szükség van. A munkatársak jó „hozzáállását” az 
igazgató naponta tapasztalja.

Kámán Z.

lakossági apró
ELADOM 2 szobás harmadik emeleti la-
kásomat. A rezsi villanyfűtés mellett is 
alacsony, hisz napos, száraz, körbe fűtött 
a lakás. Jó szomszédok, a lépcsőházban 
rend és tisztaság. Ár: 5.990.000,-Ft. 
Érdeklődni: 94/362-502.

lakossági apró
AsAN eljárással kéménybélelés és felújí-
tás gáz és vegyes tüzelésre.
Tel: 06-70/ 612 06 45  
Info: 18 óra után 06 99/789-289.
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Lakossági apró
GYERMEKFELÜGYELETET 
vállal Kőszegen és környé-
kén csecsemő és kisgyer-
meknevelés szakon tanuló 
egyetemista lány júniustól. 
Telefon: 06/20-8059-403

Lukácsháza hírei
Április 21-én a „Nemzedékek 
parkjában” az előző évben született 
16 gyermek tiszteletére „az év fá-
ját”, zselnice meggyet ültettek el. A 
faültetést hagyományteremtő szán-
dékkal 2011-ben kezdeményezte 
az önkormányzat. Az ünnepségen 
Virág János polgármester a jövő 
nemzedékének tiszteletéről, fontos-
ságáról beszélt. A gyermekek szüle-
ikkel közösen ültették el a meggy-
fát, azon tábla jelzi az ifjú lukácsházi 
nevét. Minden gyermek kapott egy 
személyre szóló plakettot is.
Április 21-én 30 önkéntes a Föld 
napja alkalmából rendezett országos 
akcióhoz csatlakozott, és a 87-es 
főút melletti árkokat, a szőlőhegy-
re vezető utakat tisztította meg a 
szeméttől. A lelkiismeretes környe-
zetvédők közel egy tonna szemetet 
szedtek össze, amelynek elszállítá-
sát az önkormányzat kommunális 
dolgozói végezték. Köszönet a szer-
vezőknek és a résztvevőknek!
Április 22-én képviselő-testület 
elfogadta a 87-es főút és a SCHOTT  
forma vitrum  Kft. közötti járdasza-

kasz építésére vonatkozó közbe-
szerzési ajánlattételi felhívást, amit 
négy cégnek küldtek el. Az építke-
zés július 1-jén indulhat meg.
Április 27-én a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete, a helyi fia-
talokkal a Közösségi Ház közremű-
ködésével, annak udvarán májusfát 
állítottak. Az est a Mulatósok(k)  
zenéjétől lett hangulatosabb.
Április 28-án a Lukácsháza SE 
rendezte meg a felújított labdarúgó 
pályán a BOZSIK program körzeti, 
tavaszi 2. fordulóját u-7, u-9 és 
u-11-es csapatok számára. Né-
meth Szabolcs köszöntötte a közel 
száz ifjú, büki, csepregi, kőszegi és 
lukácsházi labdarúgó „palántát”. 
Az ideális idő, a jó körülmények, és 
a sportszerűen buzdító szülők, né-
zők jó hangulatot teremtettek.
Április 29-én tárgyalták a kép-
viselők az önkormányzat 2012. 
évi gazdálkodását, amit elfogad-
tak.  Elkészültek a védőkorlátok a 
mély árkok gyalogos átjárói mellé, 
amelyek a közeljövőben az átkelők 
biztonságát szolgálják.

Közösségi munka
Kőszegszerdahely: A falu lakossá-
ga április 13-án és 20-án közössé-
gi munka vállalásával szépítette a 
környezetét. Az évek során hagyo-
mánnyá vált a tavaszi nagytakarí-
tás, és ezúttal is eredményes volt.  
Több mint ötvenen érezték fontos-
nak a feladat vállalását, tartották 
elsődlegesnek, hogy a környezetük 
rendben legyen a tavasz megérke-
zésekor. A lányok, az asszonyok az 
utcák takarításában vettek részt, a 
temető és a környéke is szebb, tisz-
tább lett.

Akadt bőven munka a közösségi 
ház udvarán, aminek elvégzését a 
férfiak vállalták. A funkciót kapott 
közösségi ház fontos a falu szá-
mára, ezért kezdeményezte az ön-
kormányzat a régi iskolából annak 
kialakítását. A folyamatos felújítá-
sán, az épület környezetének tisz-
tántartásán két közfoglalkoztatott 
dolgozik.
Takács Péter polgármester ezúton is 
köszöni a közösségi munka minden 
résztvevőjének a tevékenységét.

KZ

Falunap
Nemescsó: Június 15-én tartják 
a falunapot a faluház udvarán fel-
állított sátorban. Fél tizenkettőkor 
emlékeznek meg – a halálának 
száz éves évfordulója alkalmából 
–  Péterfy Sándorról, a falu szü-
löttéről, aki a „magyar tanítók 
atyja”. Ezt követően felszentelik az 
új tűzoltóautót, majd a közösségi 
ebéd következik. Délután kulturá-
lis programok szórakoztatják a la-

kosságot. Este nyolctól bál kezdő-
dik. Szeretettel várnak mindenkit 
a szívvel-lélekkel megszervezett 
falunapra!

Természetvédők
Pusztacsó: A föld napja alkalmá-
ból szemétgyűjtést végzett három 
felnőtt és hét gyermek a faluba ve-
zető bekötő úton, illetve Kőszegpaty 
irányában. Harminc zsák szemetet 
szedtek össze, találtak egy teli zsá-
kot, amely sörösdobozokkal volt 

megtöltve. Ez a „zsák” az emberi 
felelőtlenség súlyos példája. A ter-
mészet szépségét visszanyerő kör-
nyezetről a hulladékot a közútkeze-
lő szállította el, azokban a zsákok-
ban, amit az Írottkő Naturparkért 
Egyesület biztosított.



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

2013. május 9 -  május 12.

2013. május 16 - május 19.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Füstölt kolozsvári szalonna vagy Parasztkolbász (Babati és Társa Kft.) Császárszalonna,  Főtt tarja (Tóth Hús Kft.) 

Fornetti magvas baguette előkelesztett
541,67Ft/kg, 120 g (Fornetti Kft.) 

Fornetti sajtos előkelesztett
(Fornetti Kft.) 

Arany Fácán
dobozos sör

0,5 l, 298,-Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Körmendi lecsókolbász vagy 

Füstölt pároskolbász
(Babati és Társa Kft.

Tóth Sonka, Füstölt nyers kolbász
(Tóth Hús Kft.)

Fornetti paradicsomos 
stangli előkelesztett

80 g, 812,50Ft/kg (Fornetti Kft.) 
Fornetti kókuszos csiga 

(Fornetti Kft.

999
       Ft/kg

2199
       Ft/kg

1099
       Ft/kg

899
       Ft/kg

65
       Ft/db

2199
       Ft/kg

1999
       Ft/kg

65
Ft/db

149
Ft/db

Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper  kapható.szuper
Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:

9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.;  Kőszeg, Várkör 20 - 22.;  9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25. 
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tették meg az átereszeket, a vízel-
vezető árkokat, amelyek a tavaszi 
esőzéseknél jól vizsgáztak. Átadás 
után hasznos lesz a mezőgazdasági 
út, amelyet az önkormányzat brut-

BÚTORSZÖVET KIÁRUSÍTÁS!
Májusban minden készleten lévő

új bútorszövet 1500,-Ft/m!
LAKásTEXTIL AKCIó: 
Új függönyök, dekorok, 
sötétítők, bútorszöve-
tek, klasszikus és mo-
dern szőnyegek, méte-
res szövetek, anyagok 
diszkont áron, nálunk 
a legolcsóbban.

Felnőtt-, gyerek-, bébi-
ruházat, lakástextil, já-
tékok, cipők, táskák, 
kiegészítők.
Vállaljuk a függönyök, ágyta-
karók, terítők, díszpárnák és 
mindenféle lakástextília kész-
re varrását, nálunk vásárolt 
anyagból bármi méret szerinti 
elkészítését.
Közületeknek kedvezménnyel 
készítjük el anyagainkból asztal-
terítőiket, függönyeiket, egyéb 
megrendelt textíliájukat.

Kőszeg, Petőfi tér 29. 
– a volt ágyterítőgyárral (ASTE)

szemben a sarkon – 
Nyitva tartás:

H-P: 8.15 – 17.00 óráig
Sz: 8.00 – 13.00 óráig

Felnőtt-, gyerek-, bébi-
ruházat, lakástextil, já-
tékok, cipők, táskák, 
kiegészítők.
Vállaljuk a függönyök, ágyta-
karók, terítők, díszpárnák és 
mindenféle lakástextília kész-

Ballagás
÷Sem több, sem kevesebb
Csak ember lehetek…” 
Ez a Csokonai Vitéz Mihály idézet 
olvasható a Jurisich Miklós Gim-
názium ballagási meghívójának 
előlapján. Május 4-én 11 órakor 
búcsúzott el 112 diák az iskolától 
és a kollégiumtól, megköszönve ta-
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náraik, szüleik áldozatos munkáját. 
Többségük négy-öt éven át kitartó 
szorgalommal készült az érettségi 
vizsgára és a továbbtanulásra. A 
végzős diákok közel fele több szál-
lal kötődik az intézményhez, hiszen 
szüleik, testvéreik nyomán lettek 
az iskola tanulói. A hagyományt 
követve, az iskolai ünnepély után, 
Kőszeg városától is búcsút vettek a 
diákok.    

legnagyobb között tartják nyilván. A 
kastélypark helyi védelem alatt áll, 
fenntartója Peresznye Község Ön-
kormányzata. A fa a peresznyeiek 
büszkesége, akik szeretik a termé-
szetet, tisztelik az elődök munkáját, 
őrzik a falu hagyományait, hogy 
azok apáról fiúra szállva maradja-
nak meg az utókornak.

300 éves
Peresznye: Ritkaság a település  
6,7 hektár területű kastélyparkja, 
ahol több fajta fenyő, lombosfa, és 
cserje található. A legértékesebb, 
illetve a leglátványosabb az an-
golkert egyik jellegzetes növénye, 
„Rousseau szigete”, 
amely a mesterséges 
tó közepén található. A 
parton az 1036 cm ke-
rületű nyugati platánfa 
– Platanus Occidentalis 
– hívja fel magára a 
látogató figyelmét. A 
szakértők 300 évesre 
becsülik. Egy internetes 
portál szerint Magyar-
országon az első három 

A Mocsvári-pataktól a dombte-
tőnél lévő második erdőbejáróig 
épített kavicsozott út végfázisban 
volt május elején. Az 1022 méter 
hosszú útszakaszra 11 – 12 cm 
vastag bernsteini kőzúzalékot terí-
tettek el, majd hengerrel tömörí-
tették, két oldalon a szegélyt vörös 
kavicsból alakították ki. Tavaly épí-

tó 18 801 435 Ft-ból épített meg. 
Ehhez 7 703 226 Ft-ot tett hozzá 
önrészként, amelyhez a gazdák is 
hozzájárultak. 
Április 30-án „hatalmas mére-
tű” májusfát állítottak a Gyöngyös 
utcában. Kora délután erős férfiak 
szállították a helyszínre, és a 35 év 
alatt kialakult gyakorlat, hagyo-
mány szerint húzták fel a magasba. 
A lányok, asszonyok alkalmi étele-
ket készítettek, de innivaló is volt 
bőven az asztalokon. A lakosságot 
összetartó közösségi esemény éj-
szaka ért véget.

GyöngyösfaluDiákkórus
A cseh Sušice Diákkórus május 31-
én 19 órakor az Evangélikus Temp-
lomban lép fel egyházi dalokkal. 
Június 1-jén  de 10 órakor az Élet 
a fűben című meseoperát adják elő 
időjárástól függően a Fő téren vagy 
a Jurisich Miklós Gimnázium dísz-
termében. Köszönjük a szállásadó 
családok segítségét. 
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Áron Etyekről, Szövényi Viktória és 
Daniel Calzavara Olaszországból 
érkezett. 
A százpontos bírálati lapon történő 
értékelések kitértek a megjelenés-
re, illatra és zamatra egyaránt. A 
jelenlévők megtárgyalhatták a faj-
tasajátosságokat ugyanúgy, mint a 
hibák lehetséges okait. Négy 
fehér, két rosé és tíz vörösbor 
került a kóstolópoharakba. 
A kőszegi borverseny új 
logója is ez alkalommal ke-
rült bemutatásra. A matrica 
egy hagyományos dugóhúzót 

ábrázol, melynek fém spirálja a 
„vin” szócskát formázza.  
A kőszegi gazdák is megmérettek 
a vas megyei és a nemzetközi 
borverseny mellett. Tíz fehér két 
rosé és húsz vörösbort bíráltak. 
„Rendkívül jó fehérborokkal ta-
lálkozhattunk – mondta Alasz 
László – Három aranyat, és hét 
ezüst minősítést kapott.” Mindkét 

rosé esüstöt, a vörösek közül kettő 
bronzot, tíz ezüstöt és nyolc aranyat 
érdemelt ki. Az okleveleket Huber 
László adta át.
ugyancsak pénteken, április 19-
én, a nemzetközi borbemutatót 
követően Majtényi László ismerte-
tése mellett vonultatták fel azt a 

huszonegy osztrák, 
olasz, szlovák és 
szlovén, magyar 
bort, amelynek kós-
tolása betekintést 
engedett a nemzet-
közi ízlésvilágba.

H
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Hírözön
• Hosszú volt a tél - A csapa-
dékos időjárás miatt két-három 
hetes késéssel kellett számolni a 
tavaszi munkálatok elvégzésében. 
A határban járók tudják, hogy a 
kőszegi lejtőkön is később kezdték 
tevékenységüket a szőlészek. Erről 
kérdeztük Alasz Lászlót, a gazdákat 
tömörítő Borbarátok Egyesületének 
elnökét: – Kell-e aggódnunk?
– Ilyen barkás állapotban más évek-
ben is volt a szőlő. A tél sem okozott 
károkat, bár a májusi fagyok még 
meglephetnek bennünket. 
Az országot 101 ezer hektáron el-
borító belvíz miatt eddig 9 ezer hek-
tárral csökkent véglegesen az 1,647 

millió hektáros őszi vetésterület. 
A szakemberek azonban remélik,  
hogy a „természet behozza magát”. 
• Omlásveszély - A túrázók és 
természetesen a telektulajdonosok 
is tapasztalhatták, hogy veszélyes-
sé vált a Pogányhegy felső útja. 
A partoldal egy szakaszán, a volt 
téeszpince alatt leomlott a föld. 

JUK-as hírek
Hölgyek Bora - Már hagyomány, 
hogy áprilisban mintegy a Szent 
György-napi rendezvények előfutá-
raként a Kőszegi Borbarát Hölgyek 
Egyesülete megválasztja a Hölgyek 
borát. 

Az idei évben tizenegy nevezés 
érkezett a kőszegi gazdáktól. A 
hölgyek Furmintot, Pinot blancot, 

vegyes fehéret, Kékfrankos rosét, 
Blauburgert, Cabernet francot, 
Kékfankost és vegyes vöröset 
kóstolhattak. Végül ismét egy 
Kékfrankos nyerte el a hölgyek 
ízlését: A Stefanich Pincészet ve-
hette át a Szőlő Jövésnek Könyve 
ünnepségen az elismerő okleve-
let és kupát. 

Nyílt szakmai bor-
bírálattal nyitott ápri-
lis 18-án a JuK-ban a 
Szőlő Jövésnek Könyve 
című rendezvényso-
rozat. Az új kezdemé-
nyezés alkalmat adott 
arra, hogy a helyi boros 
gazdák – akár névtele-
nül is – megtudhassák, 
miként értékeli egy 
„idegen” zsűri a bora-
ikat. Az „idegen” jelző 

elismert, és a kőszegi borászokat 
jól ismerő szakembereket jelent: 
Taschner Kurt Sopronból, Szövényi 

Nyílt szakmai bor-
bírálat
lis 18-án a JuK-ban a 
Szőlő Jövésnek Könyve 
című rendezvényso-
rozat. Az új kezdemé-
nyezés alkalmat adott 
arra, hogy a helyi boros 
gazdák – akár névtele-
nül is – megtudhassák, 
miként értékeli egy 
„idegen” zsűri a bora-
ikat. Az „idegen” jelző 

ábrázol, melynek fém spirálja a 
„vin” szócskát formázza.  
A kőszegi gazdák is megmérettek 
a vas megyei és a nemzetközi 
borverseny mellett. Tíz fehér két 
rosé és húsz vörösbort bíráltak. 
„Rendkívül jó fehérborokkal ta-
lálkozhattunk – mondta Alasz 
László – Három aranyat, és hét 
ezüst minősítést kapott.” Mindkét 

huszonegy osztrák, 
olasz, szlovák és 
szlovén, magyar 
bort, amelynek kós-
tolása betekintést 
engedett a nemzet-
közi ízlésvilágba.

A terméskőből rakott oldalfal is 
megcsúszott. A rendőrség április 
6-án háromszáz méter hosszan 
lezárta az utat, mivel több he-
lyen is omlásveszély fenyegetett. 
A hegy felső telkeinek szabályos 
megközelítése – ilyen és hasonló 
esetben – a Tervút felől lehetséges. 
Az esettel kapcsoltban Dr. Bende 

Katalin aljegyző asszonytól 
a következőket tudtuk meg: 
„Kőszegdoroszló község Ön-
kormányzata a partfal hely-
reállításának lehetőségeit 
vizsgálja, vis maior pályázat 
is beadásra került. Kérik az 
érintettek megértését, mivel 
a helyreállítás akár hónapo-
kat is igénybe vehet!”
• Sérelmek a pszichiátri-
án - Az állampolgári Bizott-

ság az Emberi Jogokért Alapítvány 
közel 20 éve biztosít INGYENES 
jogsegélyszolgálatot azok számára, 
akiket sérelem ért a pszichiátriai 

kezelésük során. Ha Ön vagy isme-
rőse ilyen helyzetben van, illetve 
tudomása van ilyen esetről, kérjük, 
jelentkezzen az alábbi elérhető-
ségeken: Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355; 06 (70) 
330-5384; E-mail: panasz@cchr.
hu, weboldal: www.emberijogok.
hu. A szervezet a hozzá eljuttatott 
információkat bizalmasan kezeli!
• VinAgora-esélyek - A Vas Me-
gyei Borversenyre 95, a nemzet-
közire pedig 140 bort neveztek. A 
verseny végeztével nagyszerű hírről 
értesültünk: Prof. Dr. Kállai Miklós, 
a szakmai bizottság elnöke ígére-
tet tett arra, hogy a jövőben ez a 
magas szintű kőszegi rendezvény 
a Magyar Borakadémia védnöksé-
ge alatt kerülhet megrendezésre. 
ugyancsak helyi siker, hogy az itt 
jutalmazott legjobb fehér és vörös-
bor a budapesti VinAgora Borgála 
2013. júniusi megmérettetésére 
delegálást érdemelt ki.
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„Bévett szokás szerént”
Verőfényes napsütésre vir-
radt április 24-e. A hagyo-
mányoknak megfelelően az 
ünnep első mozzanataként 
megemlékezésre került sor a 
temetőben. Bechtold István 
és Szövényi István kősze-
gi díszpolgárok, valamint 
Szövényi Ernő „vándorbo-
rász” sírjára kerültek a hála 
és szeretet virágai.
A Szent György-nap ünnepét 
emelte, hogy Huber László polgár-
mester úr vendégként köszönthet-
te:  V. Német Zsolt vidékfejlesztésért 
felelős államtitkárt, Halász János 
kultúráért felelős államtitkárt, Ko-
vács Ferenc Vas megyei Közgyűlés 
elnökét, Básthy Tamás országgyű-
lési képviselőt, dr. Kapiller Saroltát 
a járási hivatal elnökét, dr. Csonka-
Takács Esztert, a Szellemi Kulturális 
Örökség Igazgatóságának igazga-
tóját, Vrábel Anna nyitragerencséri 
polgármester asszonyt, Robert 
Mayer mödlingi tanácsnokot, vala-

mint városunk és a környező tele-
pülések több jeles személyiségét.  
Egy évvel ezelőtt a déli városfal 
mellé ültettek két kőszegi, és a vi-
lág legősibb ültetvényéről szárma-
zó maribori tőkét. Ebben az évben 
– a partnervárosok közül elsőként 
– egy mödlingi vessző került a há-
rom másik mellé. 
A Neuburger oltványt V. Német 
Zsolt társaságában Huber László 
és Robert Mayer ültette el a 
várárok oldalába, az Öregto-
rony közelében. 
Délelőtt 10 óra után Károly 
Róbert korát idéző lovasok 
várták a kőszegi fúvósok 
nagyszerű muzsikájára vo-
nuló menetet a Jurisics té-
ren. Petrovics István, Láng 
József és a borkirálynő, Ko-

csis Renáta hozta – „bévett szokás 
szerént” – a különböző dűlőkről 
begyűjtött hajtásokat.  
Egy figyelemfelhívó puskalövést 
követően polgármesterünk lépett a 
mikrofonhoz. Ahogyan fogalmazott: 
„Az ország vagy talán a világ leg-
szebb terén” üdvözölhette a jelen-
lévőket. A darabontok védelmével, 
üvegbúra alatt közszemlére került 
nagy becsben tartott kincsünk, az 
1740 óta vezetett Szőlő Jövésnek 
Könyve is.
Az utóbbi 25 évben megkétszere-

ződött szőlőterületről 
vágott hajtások „jó 
teleltek, a csapokból 
látszik, hogy gya-
pot-stádiumban lévő 
rügyeket hoztak” – 
mondta Láng József. 
Egyes hajtások meg 
is pattantak, fürtkez-
demények azonban 
nem voltak láthatók. 
Aggodalomra nincs 

ok, hiszen a tőke „vak volt és sü-
ket”, hát „örülhet asszony és gye-
rek”, hiszen – a régi mondás sze-
rint – így kisebb az esélye a késői 
fagykárnak. 
A vesszőket megáldották a törté-
nelmi egyházak képviselői, s hogy 
„azok az emberek elméjéből ki ne 
hűljenek”, Huber László polgár-
mester úr rövid ismertetést adott a 
kőszegi szőlőtermesztés történeté-

ből, és engedélyt adott a berajzolá-
sára, amely nemes feladatot immár 

huszonharmadik alkalommal 
Németh János tanár úr vég-
zett el. 
„Mikor először a könyv a 
kezembe került, félve nyúl-
tam hozzá, hiszen olyan ez, 
mint egy középkori kódex, 
amelyet csak kesztyűs kézzel 
szabad érinteni” – mond-
ta. A vázlatok felvitelére a 
lovagteremben került sor, 
ahol többek között ott volt 
Horváth János 

festőművész úr is, aki 
1957-től ’61-ig rajzolt 
a híres könyvbe. 
Féltett kincsünk re-
ményekkel kecsegtet: 
Halász János államtit-
kár úr szavai szerint az 
idei Szent György-nap 
„különleges abban a 
tekintetben is, hogy 
a helyi közösség, a 
közösség képviseletében polgár-
mester úr kezdeményezi a Szőlő 
Jövésnek ünnepkörét bejegyezni a 
Nemzeti Szellemi Örökség Jegyzé-
kébe.” A bekerülést azonban egy 
alapos vizsgálat előzi meg, amelyet 
a Kulturális államtitkárság végez. A 
kőszegi könyv és a hozzá kapcsoló-
dó szokások felzárkózhatnak abba 
a sorba, amelybe a halasi csipke, 
a busójárás és a kalocsai viselet is 

tartozik. Fontos, hogy élő, közös-
ségi gyakorlatról legyen szó. Erről 
beszélt, dr. Csonka Takács Eszter is 
a legnagyobb kőszegi borászünne-
pen. „Kívánom, hogy sikeres legyen 
a felterjesztésük” – mondta.  – Most 
már a szakembereken és a bizottsá-
gokon van a sor.  Döntés augusztus-
ban várható. 
Az ünnep elmaradhatatlan esemé-
nye a borbarát hölgyek avatása. A 
borkirálynő köszöntője után a foga-
dalom szövegét, Orbán-Tóth Adri-
enn elnöknő szavait ismételve, ez-

úttal Scheck Zsoltné mondta el, aki-
nek a vállára a hovatartozást jelző 
szalagot Huber László helyezte fel. 
Ekkor került kihirdetésre a Hölgyek 
Bora választás eredménye is (Lásd 
a 12. oldalon.) A rendezvénysoro-
zat hivatalos része a Vas megyei és 
Nemzetközi Borverseny eredmény-
hirdetésével zárult. (Megtalálhatók 
a város honlapján.)

Tóthárpád Ferenc

huszonharmadik alkalommal 
Németh János tanár úr vég-
zett el. 
„Mikor először a könyv a 
kezembe került, félve nyúl-
tam hozzá, hiszen olyan ez, 
mint egy középkori kódex, 
amelyet csak kesztyűs kézzel 
szabad érinteni” – mond-
ta. A vázlatok felvitelére a 
lovagteremben került sor, 
ahol többek között ott volt 
Horváth János 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZáM   2013 . Má JuS  11 . . 

14

TISZTELET

100 éves lenne Talán nem is tudták

Pista bácsi hiányát megérzi az a 
sok – a közelről és távolról érkezett 
– kisdiák, akik igazi múzeumi, ál-
latsimogató sétán találkoztak vele. 
A gyermekek talán nem tudták, 
hogy az így eltöltött órák micsoda 
örömet jelentettek a műgyűjtőnek, 
az állatok hűséges gondozójának. 
A barátok, az ismerősök, a tisztelői 
közül sokan kísérték el Pista bácsit 
az utolsó útjára.  

KZ

Dr. Tarján Jenő Tanár Urat siratjuk. 
A tudós orvost, aki a Kőszegi Bor-
szimpoziumok szellemi atyjától, Dr. 
István Lajos Professzor Úrtól vette 
át évekkel ezelőtt a konferencia 
szellemi irányítását. Az Európai 
Borlovagrend Kőszegi Legátusa 
végezte a szervező tevékenységet, 
a szakmai irányítás az ő kezében 
volt. Most, a nyolcadik kongresszus 

után került ez a tevékenysége is a 
nemzetközi érdeklődés homlokte-
rébe. Nem feledhetjük barátságos 
tekintetét, bárki bajban volt, azon-
nal félretett mindent, hogy segít-
hessen. 
A Kőszegi Legátus 
számon tartja múl-
hatatlan érdemeit, a 
borkonferenciák szín-

Elment a tudós barát

Kámán István a mentős, a mada-
rak, az állatok lelkes gondozója, a 
korunkhoz tartozó eszközök gyűjtő-
je 77 éves korában hirtelen távozott 
el közülünk. A kórházi ágyon, utol-
só órájában is az állatok gondozása 
körül forogtak a gondolatai, erről 
telefonon beszélt unokájával. Senki 
nem tudhatta, hogy ez volt a végső. 
Decemberi lapszámunkban arról ír-
tunk, hogy az édesanya, a falu szé-
lén lévő ház előtt, vasárnaponként, 
a kisszéken ülve várta haza hat 
gyermekét. Akkor nem írtuk meg – 
a később elhangzott kérésre most 
tesszük meg –, hogy Pista bácsi 
édesanyja volt a várakozó. Ezentúl 
Pista bácsi jelképes kisszéke is üre-
sen áll. Jelképes, mert neki sosem 
volt ideje leülni, megpihenni. ápri-
lisban, a „Meglepetés” című újság-
ban így nyilatkozott, „Érzem, egyre 
fogynak a napjaim. … Eszembe jut 
minden gyógyult madár, amit az 
elmúlt fél évszázadban szabadon 
engedtem.”

Nyolcvanöt évesen, 15 éve hunyt 
el Horváth István, városunk egyik 
közismert polgára. Azzá tette a köz-
életi szereplése – zenekar, újságírás 
és szerkesztés – barátságos, nyílt 
személyisége, szerteágazó baráti 
és rokoni kapcsolatai. Kőszeg Város 
Fúvószenekarának egykori karna-
gya 1913. június 1-jén született 
Velemben. Édesapja az első világ-
háborúban veszett oda. A nyomdász 
szakmát választotta. Kiskora óta ér-
dekelte a zene. Világhírű klarinétmű-
vész fia, László mesélte, hogy a papa 
minden „második mondata” Kováts 
Ferenc karnagy nevének említésével 
kezdődött. Zenei képességei korán 
kiderültek. Hangszere a klarinét és 
a szaxofon volt. Hatalmas mennyisé-
gű kottát gyűjtött össze. Pityu bácsi 
1956-ban a Kőszegi Fúvószenekar-
ral kiment Rőtfalvára a nemzetközi 
segélyt megköszönni. Esernyővel a 
kezében vezényelt. Itthon ezért 2 évre 
rendőri felügyelet alá helyezték, és 
nem járhatott zenélni vidékre. Ekkor 
ajánlotta fel László, hogy az öccsétől, 

Ernőtől titokban ellesett klarinét tu-
dását használhatnák. Hálával gondol 
arra, hogy a pályán végül is édesapja 
indította el, hiszen az első leckéket 
tőle kapta. Horváth István Kováts Fe-
renc nyugdíjba menetelét követően 
került a városi fúvósok élére. Sokat 
költött könyvekre. Gyerekei élvezték 
ennek hasznát, hiszen a Tolnai Világ-
lapján nőttek fel. A háború előtt vett 
egy Telefunken rádiót, egyfolytában 
szólt náluk a zene. Egy időben szer-
kesztette a Kőszeg és Vidékét is. A 
tárca a kedvenc műfaja, a zene az él-
tető eleme volt. Egyszerű ember volt, 
de a világot bejárt zenészek között 
forogva sem „lógott ki a sorból”.  Az 
ötvenes évektől a MÁV Fiúnevelő nö-
vendékzenekarát is vezette. Számos 
volt tanítványa választotta a zenei 
pályát. A gazdag életéből csak egy-
egy villanásnyit idéztünk fel, de aki-
ről beszélnek, azt nem felejtik el. Az 
emlékkoncert június 2-án 16 órakor 
lesz a gimnázium dísztermében.

Kiss János

helyén márványtábla is emlékeztet 
majd munkásságára. 
Kedves Tanár Úr! Megtisztelő, hogy 
barátaidnak tartottál bennünket. 
Szellemi örökséged felmérhetet-
len. Előre mentél, mégis itt ma-
radsz velünk.

        Dr. Schrott Géza
első legát
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Kako dalje?
Čitajući rezultatne podatke popi-
sa stanovništva u ugarskoj 2011. 
razne misli, razna pitanja su mi se 
vratila ponovno najzad u razmišlja-
vanju.
Od 2001. ljeta povećao se je broj 
onih ki se po narodnosti držu za 
Hrvata i to ne u malom broju. Po-
većanje kaže 7 964 peršone. Po 
mojem mišljenju ovaj rezultat more 
se zahvaliti djelovanju hrvatskim 
samoupravam, djelovanju u ple-
sačkim, tamburaškim i pjevačkim  
grupam, raznim priredbam kade se 
hvaluvridno čuje hrvatska narodna 
i zabavna muzika, većkrat i iz naše 
pradomovine Hrvatske. Ov rezultat 
moremo zahvaliti i našoj katoličan-
skoj vjeri, jer veliko mnoštvo ljudi 

u crikvi, na shodišća čuje samo hr-
vatsku rič, a vjerske priredbe su sve 
voljenije u prošli ljeta.
Na žalost padao je broj onih ljudi ki 
si po materinskom jeziku držu svoju  
hrvatsku narodnost. Manje nas ima 
za 610 osoba nego 2001. ljeta, ki  
govorimo i medjusobno kontaktira-
mo po hrvatski. Kao  broj to ni ni 
neznam kako veliki broj ali... ako 
tako gledamo da to su skoro dva 
naša mala naselja ka smo izgubili 
u zadnji deset ljeti,  onda je ova 
situacija već sve škodljivija za naš 
materinski jezik. Zač je to tako ? - 
imamo i najti ćemo na to pametne 
i još pametnije odgovore. Ali kako, 
na koje načine bi mogli bar zausta-
viti ovu tendenciju to je sada pita-
nje. - Dovoljno li se razgovaramo 
po hrvatski u obiteljskom krugu? 
Kako se razgovaramo sa svojom 

dicom, kako s unukami? upišemo li 
si dicu na učenje hrvatskoga jezika? 
Naši kulturni djelači uz svoje čude-
sne projekte trudu li se po hrvatski 
razgovarati na proba? Da li si kupi-
mo i čitamo/štemo li hrvatske knji-
ge, novine? Gledamo li, slušamo li 
hrvatske emisije? Kade smjestimo 
naše tovaruše iz Hrvatske, kada ih 
pozovemo u goste?...... Pogledaj-
mo sami u sebe ! - Ako smo čuda 
ča učinili da ostane naš jezični  jerb, 
i onda pogledajmo ča još moremo i 
moramo učiniti?!  
Neka za dodatak za naše najmanje 
stoju ovde neke web stranice ke 
sam dostala nezdavno od  jedno-
ga staroga oca ki se isto trudi da 

naprik da svojim unučicam hrvatski 
jezik. Doma, u čuvarnici, na tečaji 
morete pomoću njih vježbati hrvat-
ski s našimi najmanji. – Nikada ni 
kasno  začeti učenje jezika, ali naj-
koristnija je dičja doba.  
http://www.pjesmicezadjecu.com/
brojalice/eci-peci-pec-tekst-i-vi-
deo.html; http://www.youtube.
com/watch?v=y-xGb3qot80&list=
PLD626345B0522C315
http://smile4me.net/kreativni-ku-
tak/brojalice-i-dirkalice/
A 2011. évi népszámlálás nem-
zetiségi adataiból két szempont 
került kiemelésre és elgondo-
lásra a fenti írásban: csökkent a 
horvát nemzetiség nyelvét beszé-
lők aránya, viszont nőtt azoknak 
a száma, akik magukat horvát 
nemzetiségűnek vallják. 

Marija Fülöp- Huljev
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A Kőszegi Német Önkormányzat 

szeretettel meghívja Önt a 
 

 
 

(Vas-Zala megyei német kultúrcsoportok találkozója) 
 

Zeit/Ideje:  2013. május 25. 15.00 óra 
 

Ort/Helye: Güns/Kőszeg 
Hauptplatz/Fő tér 

 
 

WIR ERWARTEN SIE RECHT HERZLICH! 

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

„Mint a tajgában”
Kőszegfalva: A háromszáz éves te-
lepülést április 22-én részben „el-
zárták” a külvilágtól. Ezentúl a Vas-
út utcai átjáró irányából nem lehet 
járművel a 87-es útra ráhajtani. Az 
elmúlt évben három személy halá-
lát okozó baleset miatt záratta le a 
hatóság az átjárót, a GYSEV mun-
katársai a döntést végrehajtották. 
Vaskorlátot és betonelemeket he-
lyeztek el, csak gyalogos és kerék-
páros átjárás lehetséges. Autóval a 
falu lakóinak kerülni kell a 87-es út 
eléréséhez. Az „átépítést” Gyarmati 
Kálmán által szervezett tiltakozás, 
a lakosság tehetetlen dühe kísérte. 
A lezárás óta eltelt időben a lakos-
ság elkeseredése nem csökkent. A 
tiltakozók nem akarnak közleke-
désből származó halált senkinek, 
de megjegyezték, hogy a hatóság 

nem zár le minden vasúti átjárót, 
ahol baleset történik. Az egyik „sér-
tett” szerint akik ezt eldöntötték, 
még nem autóztak. Felhívták a fi-
gyelmet arra, hogy a vonat mindkét 
irányból közlekedve meg tud állni 
az átjáró előtt, a kiépített rámpák 
okán pedig bárki fel tud szállni. Ha 
így áll meg a vonat, akkor a keresz-
teződésen áthaladó felelőtlen veze-
tő miatt nem halnak meg emberek. 
A tiltakozók kérése: ha már itt 
nem lehet átmenni autóval, akkor 
legalább építsék vissza a szintén 
„baleset-elhárítás miatt” lebontott 
várótermet, mert itt időnként úgy 
süvít a szél, mint a tajgában. 
A pillanatnyi helyzet szerint a ha-
tóság döntése örök érvényűnek 
tűnik.

KZ
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Kiállítások
– Május 3-án Naomi Devilt 
(1987) és Ördögh Lászlót (1951) 
ünnepelhette a tárlatlátogató kö-
zönség a Művészetek házában. 
Naomi, Noémi nagyméretű fest-
ményei, a virtuális világ materiális 
megjelenítésével méltán kelti fel 
a figyelmet. A fiatal festőnő olyan 
sajátos futurisztikus, egyben virtu-
ális világot teremt, amely a maga 
„nemzetköziségével”, méltán szá-
míthat elismerésre.  
Ördögh László képein a fizikailag 
nem létező világ számítógéppel ge-
nerált látványként jelenik meg. Al-

kotásain a virtuális realitás – amely 
csak 1 és 0, koordináták és vektorok 
formájában létezik – a számítógép-
nek köszönhetően egy „hátborzon-
gatóan valóságos világot generál”. 
Ajánljuk megtekintésre!
– A Csók István Művészkör má-
sodik esztendeje is nagy aktivitás-
sal indult, pedig azt hihettük vol-
na, hogy a kezdeti lelkesedés majd 
alábbhagy. Nem így történt, sőt: a 
tavaszt négy tárlattal indították. Az 
Írottkő Hotelben Berényi Sándor és 
Dr. Szelinger Ferenc Az ecset vilá-
ga című kiállítása május 3-án zár-
ta kapuit. Velük egy időben Vépen 
is bemutatkozott az alkotógárda, 
a sárvári és tatai tárlatukat pedig 

április 28-ig lát-
hatta a közönség. 
A következő „ha-
zai” rendezvényük 
május 3-án nyílt: 
Ég és Föld között 
címmel Palcsó Ju-
lianna és Bráder 
Tamás képeit lát-
hatjuk a szokott 
helyen az Írottkő 
Szálló halljában. 

Tóthárpád F.

Segíteni jó!
Országszerte számos olyan kezde-
ményezés ér el sikereket, amely a 
szolidabb körülmények között élők 
segítését célozza. Legutóbb Böjte 
Csaba „gyermekeinek” gyűjtöttek 
adományokat, de idehaza is bősé-
gesen elkél a segítség. Egy akció – 
a legújabbak közül – az Adj egyet 
ajándékba… címet viseli. A cél, 
„hogy közösen hatékonyabban tud-
junk segíteni”. A civil mozgalmak 
egy újabb kimagasló próbálkozá-
sa ez. Azonban nem kell messzire 
menni, itt Kőszegen is találunk öt-
letes próbálkozásokat, amelyekkel 
nő a helyi segítők száma.  
Objektum néven található a 
Facebook oldalon az a „vállalko-
zás”, amely ugyan a tulajdonosának 
semmiféle előnnyel nem jár, azon-
ban megtapasztalhatja: segíteni 
jó! A Rákóczi Ferenc út 48. szám 
alatt tevékenykedő Mihályi Balázs 
(Break) várja azokat a használaton 
kívüli számítógépeket, alkatrésze-
ket, amelyekből aztán működőké-
pes konfigurációkat állíthat össze, 
és juttathat el azok számára, akik 

örömmel fogadnak egy személyi 
számítógépet. „Úgy gondoltam, 
hogy ha mást nem, a munkámat fel 
tudom ajánlani valamely hasznos 
cél érdekében. Az ötlet megszüle-
tett és lassanként érkeztek alkatré-
szek, most már öt teljes számítógép 
készült el” – mondta Break.
A gyanakvók bizonyára azt gondol-
ják, hogy ebben valami nagy pénz 
rejlik. Ellenkezőleg. A működőké-
pességhez több alkatrész, festék-
patron, vincseszter is szükséges. 
Ezekre pedig költeni kell azért, hogy 
a megajándékozottak működőké-
pes készüléket kaphassanak. Még a 
lomtalanítás után is bizonyára sok 
otthonban megbújnak felesleges 
alkatrészek, amelyek azonban hoz-
zásegíthetnek másokat, hogy be-
kapcsolódhassanak a számítógépes 
világba. Segítsünk hát: közösen!  

TáF

Ezüst  és  a rany  fe lvásár lás
a  nap i  l egmagasabb  á r fo lyamon!

Új  és  haszná l t  ékszerek  é r tékes í tése !

www.aranyh i te l .hu
9730 Kőszeg, Várkör 18.                  Tel. :  06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel. :  06/94/311-821
Nyitva: H-P: 08-17 h  Szo: 08-12 h

Arany: 5400-8000 Ft / gramm

Törtarany: 5500 Ft / gramm

KIEMELKEDŐEN JÓ FELTÉTELEK!
H i te l  azonna l

ARANY és  EZÜST ékszerekre !

A r a n y H i t e l
Z Á L O G H Á Z

Kőszegen

április 28-ig lát-
hatta a közönség. 
A következő „ha-
zai” rendezvényük 
május 3-án nyílt: 
Ég és Föld között 
címmel Palcsó Ju-
lianna és Bráder 
Tamás képeit lát-
hatjuk a szokott 
helyen az Írottkő 
Szálló halljában. 

gyöngyösfalu
SZÓRÓLAP terjesztőt ke-
resünk GYÖNGYÖsFALu 
területére, heti rendszeres 
munkavégzésre. Jelentkezés: 
+36/30/500-6214 (munka-
időben).
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Green Mountain
Kistérségi természetvédelmi és ökoturisztikai információs nap
Időpont: 2013. május 18. (szombat), 13:00 – 18:00 között
Helyszín: Kőszeg, Aradi vértanúk parkja, a Bechtold István Termé-
szetvédelmi Látogatóközpont mellett
Egész délután: • helyi termékek kirakodóvására, természetvédelmi és 
turisztikai szervezetek bemutatkozása • „természetes” játszótér, totó nye-
reményekkel • tájékoztatás a Green Mountain projektről és a South-East 
Europe programról.
Vezetett séták: • 15:00 Ismerkedés a Chernel-kerttel (fák, növények, 
madarak) • 16:00 Ismerkedés a Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközponttal (interaktív játékok, tanösvények). A sétákat veze-
ti: Kósik Szilvia. Találkozó: Bechtold István Látogatóközpont.
Óránként induló könnyű ökotúrák: 
• 13:00 Barangolás a város körül
Útvonal: Királyvölgy – Szulejmán-kilátó – Kálvária – Csónakázótó (hal-
ismereti tanösvény) – Koronaőrző bunker – Kincs-villa – Királyvölgy – Kis 
Vöröskereszt – Látogatóközpont. Táv: 9 km, időtartam: 3 óra, túraveze-
tő: Hegyvári Ferenc (30/396-8050), találkozó: 13:00, Bechtold István 
Látogatóközpont.
• 14:00 Szomszédolás a határon túl

Útvonal: Kálvária – Pintér-tető – St. Germain-kereszt – Rattersdorf – An-
dalgó. Táv: 7 km, időtartam: 3 óra, találkozó: 14:00, Dreiszker Szana-
tórium (Kőszeg, Kálvária út), túravezető: Molnár Tibor (70/503-6578).
• 15:00 Szultán-túra a kilátóhoz
Útvonal: Királyvölgy – Szulejmán–kilátó – Kálvária – Koronaőrző bun-
ker – Csónakázótó – Kőszeg. Táv: 8 km, időtartam: 2 óra, túravezető: 
Fogarasi János (30/447-0342), találkozó: 15:00, Bechtold István Láto-
gatóközpont.
A programokon való részvétel ingyenes, az információs napot a Green 
Mountain projekt keretében az Európai Unió és Kőszeg Város és Vonzás-
körzete Többcélú Kistérségi Társulása Támogatja. 
A parkban a nap folyamán büfé üzemel.
További információ:
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.  Tel: +36 94/562-554
E-mail: titkarsag@koszegikisterseg.hu; www.koszegikisterseg.hu
Írottkő Natúrparkért Egyesület és Tourinform, Kőszeg
9730 Kőszeg, Rajnis u. 7.  Tel: +36 94/563-121 
E-mail: ine@t-online.hu; www.naturpark.hu

Döntőben az Ostromopera
÷A jövő kulcsa” operaíró verseny 
zsűrije úgy ítélte, hogy a döntőben a 
helye Szilágyi Miklós (a kőszegi fú-
vósok karnagya) és Horváth György 
Tibor (a kőszegiek leginkább a Mis-
sissippi Moon Együttesből ismerhe-
tik): Ostromopera – Kőszeg 1532 
című művének. A végső sorrend 
június 22-én derül ki, „de mi már 

győztesek vagyunk, mert mind a 
három döntős művet  – amelyeket 
több tucat alkotás közül választot-
tak ki – jutalmazzák” – mondta el 
lapunknak Horváth György Tibor.
A szerzőpáros 2011 szeptembe-
rétől dolgozik a darabon. Céljuk 
„egy olyan mű megteremtése, 

amely Kőszeg városának egyfajta 
kulturális marketinget ad az ope-
ra világában”. Különlegessége az 
is, hogy kibővített fúvószenekarra 
hangszerelték.
Mint a cím elárulja, a mű Kőszeg 
ostromának történetét meséli el, 
amelynek egyes részletei máig 
homályosak: Kőszeg városát és 

várát Jurisics Miklós kapitány 
vezetésével védték a török 
ellen. Az utolsó roham alkal-
mával a janicsárok betörtek 
a várba, zászlóikat is kirakták 
a falra, a védők mégis kiűz-
ték a támadókat. A legenda 
szerint Szent Márton, mint 
páncélos lovag segítette a 
védőket... 
A döntős operákkal a Bartók 

Plusz 2013 Fesztivál közönsége a 
„felolvasó operaszínházban” június 
22-én zongorakísérettel, az Opera-
verseny Gálaműsorban június 23-án 
nagyzenekari kísérettel ismerkedhet 
meg. A rendezvények helyszíne a 
Miskolci Nemzeti Színház. 

TáF

Szvinggel a nyárba
A Kőszegi Vonósok új műsorral 
várják a kőszegieket június 8-án 
19 órakor a Jurisics-vár lovagter-
mében.  A várhatóan nagy érdek-
lődés oka, hogy 
újabb oldaláról is 
megmutatkozik az 
együttes a  „Szvin-
gelő nyárelő” című 
műsorával. A kibő-
vülő együttes ven-
dégeként énekel 
Horváth Meggie, 
a doboknál pedig 
Tompa István, a 
zongorán Peltzer 
Géza közreműkö-
dik.
Ismert és kevésbé ismert szerzők 
művei csendülnek majd fel. Sze-
renádok, tánczenék, könnyűzenei 
darabok is elhangoznak, ezért min-
den korosztály megtalálhatja a neki 
tetsző dallamokat. 
A KV szokásához híven az új ösz-
szeállításával június 15-én Ausztri-
ában, Bad Schönau-ban is fellép.  
A koncertmester Scheer Bernadet-

től megtudtuk, hogy bár anyagi tá-
mogatás nélkül kénytelen végezni 
munkáját a zenekar, „szorgalmasan 
próbálunk, ami nem könnyű, de a 

város vonószenekarát nem adjuk 
fel egykönnyen! Ezért is kérjük a 
városban és környékén élő vonós 
hangszeren játszó kedves zene-
szerető amatőröket, merjenek fel-
keresni minket, és csatlakozzanak 
hozzánk, hogy minél többen muzsi-
kálhassunk örömmel hétről hétre!” 
(Jelentkezés: 30 409 8875)

TáF

várát Jurisics Miklós kapitány 
vezetésével védték a török 
ellen. Az utolsó roham alkal-
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ték a támadókat. A legenda 
szerint Szent Márton, mint 
páncélos lovag segítette a 
védőket... 
A döntős operákkal a



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 590 Ft 790 Ft 1290 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 750 Ft 950 Ft 1850 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 900 Ft 1000 Ft 2100 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 Ft 1190 Ft 2290 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft

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

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

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZaRendelés  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

DÍJTALAN HáZHOZsZáLLÍTás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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Nyílt napok
Nyílt napok a Zeneiskolában!
Egy percig sem lehet kétséges, 
mekkora ereje van a kultúrának. 
Legutóbb az angol X-faktorban ha-
talmas sikerrel szereplő „árnytán-
cosok” jutalmaztak meg bennünket 
a magyarság jóleső érzésével, de 
említhetnénk kötélugróink sikereit 
is. Produkciójuk erősebb nemzet-
közi szimpátiát keltett, mint bár-
mely nagy ívű programbeszéd. De 
ne menjünk ilyen messze, hiszen az 
alapokat olyan képző intézmények, 
iskolák teszik le, mint amelyekkel 
Kőszeg is rendelkezik. Legyen szó 
zenéről, táncról, képzőművészetről 
vagy akár irodalomról. Mégis, a 21. 
század eleje úgy hozta, hogy ezek 
az intézmények gyakran a fennma-

radásért küzdenek: holott munká-
juk felbecsülhetetlen!
Egyikük, a Budaker Gusztáv Zene-
iskola újra kilép a közönség elé, és 
nyílt napokkal várta és (megjele-
nésünk után) még várja látogatóit. 
Megtudhattuk, hogyan tanítják a 
dobot, a csellót, a kürtöt, vagy egy-
általán a zenét? Bárki megnézhet-
te, és még barátkozhat is a legkü-
lönbözőbb hangszerekkel, legyen a 
„nebuló” kicsi, nagy, óvodás, iskolás 
vagy gimnazista. 
A hátralévő program: Május 13. 
13.30: KLARINÉT, 14.30: FUVO-
LA, 15.30: FuRuLYA, 16.30: GI-
TáR,   17.00 – 18.00-ig TROMBI-
TA órákat lehet szabadon látogatni.  
A jövő tanévre beiratkozni június 
17-én és 18-án 14.00 – 17.00 óra 
között lehet. (Tel.: 06-94/563-323)

TáF

Tizedszerre
A számos sztárkereső énekverseny 
árnyékában nincs könnyű hely-
zetben az, aki énekkari munkával 
akarja meghódítani a fiatalokat, és 
mégis: 10. születésnapját ünnepelte 
a Szent György-napi Kórustalálko-

A Concordia-Barátság Énekegyesü-
let április 13-án a Jászberényi Déry-
né Vegyeskar meghívására részt vett 
„Barangoló” elnevezésű koncertjü-
kön. Viadana, Bárdos Lajos, Behár 

zó. A Geosits Andrea  tanárnő által 
megálmodott rendezvényen április 
23-án összesen 280 ünneplőbe 
öltözött gyermek és fiatal lépett a 
közönség elé. A rendkívül változa-
tos műsorban a könnyedebb és a 
klasszikus (kórus) műfaj egyaránt 
helyet kapott. Ez utóbbi kiemel-
kedő képviselőjeként szerepelt az 

árpád-házi Szt. 
Margit iskola 
és a lendvai 
vendégkórus 
együttese is. A 
szép remények-
kel kecsegtető 
délután sze-
replői voltak: 
Tolnay Veroni-
ka, a zeneiskola 
Rézfúvós Ka-
maraegyüttese, 
az árpád-házi 

iskola énekkarai, a horvátzsidányi 
tamburazenekar, a Csengő-Bongó 
Kisénekkar és a Német nemzetiségi 
kórus, Kendik Dániel, a lendvából 
érkező vendégkórus, a BE-JÓ Tánc-
együttes és a házigazda Bersek is-
kola és a Gróf Apponyi Albert álta-
lános Iskola egyesített kórusa. 

György, és Wolf Péter műveivel vas-
tapsot kaptak. A kórust dr. Schrott 
Géza karnagy felkérésére Szilágyi 
Miklós és Gasztonyi Eszter vezényel-
te, a hangszeres kíséretet Wolfgang 
Danzmayr zongoraművész-karnagy 
látta el. Az összkarok közül a kő-

szegiek dirigense vezényelte Kodály 
Zoltán „Esti dal”-át. Másnap dél-
előtt városnézés, majd ünnepi ebéd 
következett. Az esti program során 
kialakult barátságoknak köszönhe-
tően a jászberényieket hamarosan 
hallhatjuk Kőszegen. 

Koncert
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Programajánló
Május 12.  Német gyalogos zarándoklat (13 km) Steinberg-

Dörflbe.
Május 13.  Német nyelvű fatimai mise a Jézus Szíve-templom-

ban.
Május 19.  15.00 Pünkösdi örömzene a Kőszeg Big Banddel a 

Fő téren.
Május 19.  „Nyitott pincék a Pogányokban”, ahol 14 pince lá-

togatható 13.00-tól 18.00-ig. A pincejárás 1800 Ft.
Május 19.  „Lombkorona sétány” mountainbike túra Althodis-ba. 

Indulás 8.00-kor a Csónakázótótól. A táv: Kőszeg – 
Írottkő – Hischenstein – Althodis (Lombkorona sé-
tány) –  Oberkohlstaetten – Lockenhaus  –  Kőszeg 
(45 km).

Május 26.  14.00 Városi Gyereknap.
Május 25.   Heimattreffen - német énekkarok találkozója Kősze-

gen a Fő téren.
Május 26.  18.00 Hősök Napi megemlékezés a temetőben.
Május 28.  10.00 és 13.30 Gyerekbérlet: A rút kiskacsa – a Me-

sebolt Bábszínház előadása a várban.
Június 1.  18.00 A Kőszeg Város Fúvószenekarának Minősítő 

Hangversenye a Jurisics-vár lovagtermében.
Június 2. 16.00 Emlékkoncert Horváth István egykori fúvós-

zenei karnagy 100. születésnapja alkalmából a gim-
názium dísztermében.

Június 6-8. Kőszegfalva alapításának 300. évfordulója.
Június 8. 19.00 „Szvingelő nyár”. A Kőszegi Vonósok hang-

versenye a lovagteremben. Közreműködik: Horváth 
Meggie és Tompa “Bube” István.

Június 8. – Július 31. Kőszegi Várszínház 31. évada. Bővebb in-
formáció: www.koszegivarszinhaz.hu.

Június 14. 17.00 Zeneiskolai tanévzáró a gimnázium díszter-
mében.

Június 14-15. Mediációs panoráma – Nemzetközi konferencia kő-
szegi és szombathelyi helyszínekkel.

Június 17-18.  14.00-től 17.00-ig beiratkozás a zeneiskolába.
 Naomi Devil és Ördögh László kiállítása Virtaura 

címmel még megtekinthető május 28-ig a Művésze-
tek Házában.

Könyvtári hírek
Az április havi alsós rejtvény (A költészet napjához) nyertesei a kö-
vetkező tanulók: 1.Kumánovich Alexandra (Béri Balog 3.a), 2.Marton 
Zsolt (árpád-házi 3.a), 3. Fejes Johanna (Bersek 3.a).
A felsős totó (Könyvünnepi rejtvény) nyertesei: 1. Bognár Bálint (Béri 
Balog 7.b), 2. Ódor Vivien (Dr. Nagy László EGYMI 7.a), 3.Vlasich Zsó-
fia (Béri Balog 5.a). 
Május végén zárul az Unaloműző rejtvényfejtőinek versenye. Az utolsó, 5. 
rejtvénylap megfejtéseit május 25-ig kérik eljuttatni a gyermekrészlegbe. 
Fontos a határidő pontos betartása!
A könyvtár idén június 24-től 28-ig (hétfőtől péntekig) szervezi nyári 
napközis olvasótáborát elsősorban alsó tagozatos gyerekek számára. A 
tábor naponta 8.00–16.30 óráig kínál hasznos időtöltést a résztvevők 
számára. A napi tevékenységek két fő téma jegyében zajlanak. 1. Játsz-
szunk (báb)színházat!; 2. Védjük környezetünket! A programok között sze-
repel többek között sokféle játék (könyvekkel is), séták, túrák, daltanulás, 
olvasás, versengések, kézműves foglakozás újrahasznosítással, tematikus 
foglalkozások, színjátszás, bábozás, betekintés egy igazi színház kulisszái 
mögé, és a büki Kristálytorony meghódítása. Minden napra meleg ebéd 
biztosított. Érdeklődni és jelentkezni személyesen, vagy telefonon (360-
259) lehet. Jelentkezési határidő: május 31.  A részvételi díj 8000 Ft, 
amely legkésőbb június 20-ig fizetendő.
Rendezvény: Május 29. 10.00 óra: Baba-mama játszóház. 17.00 óra: 
Könyvtári Olvasókör. Beszélgetés Nyírő József Uz Bence című művéről. 
Május 31. 16.00 óra: Antal Judit És veled ki törődik? című könyvének 
bemutatója a pedagógusnap kapcsán. Június 3. 17.00 óra: Agykontroll-
klub. Június 6. 17.30 óra: Író-olvasó találkozó Sándor Anikóval. Június 
7. 16.00 óra: A vörös pöttyös az igazi! A tini olvasókör találkozója.

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

E-hulladék
A Bersek iskola 2012/2013. tanév-
től három évre elnyerte az ökoiskola 
címet. Egy ökoiskola abban külön-
bözik más átlagos iskolától, hogy 
nemcsak a tanításban érvényesülnek 
a környezeti nevelés, a fenntartható-
ság pedagógiájának elvei, hanem az 
iskolai élet minden területén. Ezért 
az iskola kiemelt feladatként vállal-
ta a szelektív hulladékgyűjtést.

Használaton kívüli elektromos és 
elektronikai berendezéseket (mo-
sógép, mikrohullámú sütő, hűtő-
gép, porszívó, konyhai robotgépek, 
kávédaráló, tűzhelyek, fürdőszobai 
kisgépek.., szórakoztató elektro-
nikai cikkek, számítástechnikai 
eszközök, barkácsgépek … ) gyűj-
tenek. Helyszín: Gyöngyös Szabad-
időpark előtti szertár. 2013. május 
28. 07.30-tól 08.00-ig. szállítják 
el az összegyűjtött eszközöket. 

Lukácsháza
Május  12. 15.00  A gyöngyösfalui  
Szt. Márton kórus a Közösségi Ház-
ban rendezi a Pünkösdi Dalos Ta-
lálkozóját. Fellépnek a Dr. Tolnay 
S. ált. Isk. tanulói, az Egyesített 
Bölcsödei  Intézmény   Kisgyermek-
nevelői Csiribiri Kórusa, a Rumi Kó-
rusegyesület, a Sorkifaludi Nefelecs 
Kórusegylet és a Szt. Márton Kórus 
Gyöngyösfalu. Bemutatkoznak a 
helyi kézművesek is.
Május 17. 18.00 A Közösségi Ház-
ban Tatai Tibor mexikói olimpiai baj-
nok kenus tart élménybeszámolót,  
aki  Pösében született és gyermek-

korát Nagycsömötében  töltötte.
Május 18. 10.00 órától a Közös-
ségi Házban a Nyugat-dunántúli 
akrobatikus Rock and Roll Táncver-
seny kerül megrendezésre.
Május 18. 14.00 A Borbarát Höl-
gyek Egyesülete a csömötei szőlő-
hegyen a hagyományos  IVÓ-napi  
„Nyitott pincék” rendezvénye. A ter-
vek szerint 17 „nyitott pince”  várja 
a „hegy levével” a látogatókat.
Május 26. 9.00 Hősök napi meg-
emlékezés a misét követően a 
lukácsházi  Szt.  Antal templom 
falán  elhelyezett  világháborús 
emléktáblák előtt, majd koszorúzás 
a Nagycsömötei  harangláb előtti  
emléktáblánál.

Borturizmus
Bor és turizmus a határrégióban, 
a KKV vállalkozások felépítése és 
működtetése tükrében címmel 
tartott szakmai rendezvényeket a 
Regionet Aktív. A Kőszeg és Vidéke 
Gazdasági Platform a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
lebonyolításában a Szőlő Jövésnek 
Könyve programhoz kapcsolódó-
an tartott rendezvényeket április 
18-án és 19-én. 18-án magyar 
és osztrák borászatok hallhattak jó 
példákat Etyek és Friul tartomány 

(Olaszország) ve-
zető pincészetei-
nek előadásában, 
majd a soproni 
Taschner Pincé-
szet adott ötleteket a határmenti 
együttműködésre, fejlesztésekre. 
Másnap a helyi és burgenlandi 
területekről érkezett pincészetek 
képviselői mellett a környék pol-
gármesterei, turisztikai és gazda-
sági szakemberei is csatlakoztak a 
tapasztalatcseréhez. 
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Köszöntések 

Az elmúlt időszakban Huber László 
polgármester személyesen köszön-
tötte születésnapján  Kiss Ferencné 
Kécskei Olgát (90), képeslappal 
gratulált  Maitz Imréné Erhardt 
Máriának (103), Donáczi Jánosné 
Lázár Máriának és Czövek Istvánné 
Szelestey Ilonának (92). 
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Anyakönyvi hírek
HáZAssáG: Mihályfi Szandra – Csikós Mátyás, Simon Virág – Ko-
vács Nándor, Zádrovich Aliz – Soós ádám, Dr. Hir Magdolna – Tureczki 
Miklós.
HALáLOZás: Schmidt Antal Jakabné szül: Witzmann Klára Magdol-
na, Bende Istvánné szül: Huszák Mária.

Rövid hírek
Csikkvadászok
Előző lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy a Liszt Ferenc utcában 
gyerekek dohányoznak az árkádok 
alatt. Ennek kapcsán keresett meg 
bennünket egy kedves Olvasónk, 
és felhívta a figyelmünket egy má-
sik valós problémára: Igaz ugyan, 
hogy a rendelet hatására többnyire 
betartják az előírást és megszűnt 
a dohányzás a buszmegállókban, 
de mi van a város más területein? 
Körülnéztünk! A kép elszomorító. 
A lakótelepen tapasztalható, hogy 
az erkélyen dohányzó emberek 
egyszerűen kipöckölik, „leejtik” a 
csikkeket a fűre, az utcára. Meg-
döbbentő, hogy akad olyan magán-
ház, amely előtt tömegével gyűlik a 

nikotinos cigarettavég, persze a 
kerítésen kívül, egészen addig, 
amíg a jótékony eső bele nem 
mossa őket a csatornába. S 
hogy visszatérjünk oda, ahon-
nan kiindultunk: Megdöbbentő 
az is hogy – sajnos – bizony 
vannak gyerekek, akik a föld-
ről felszedett cigarettavégeket 
szívják nagy élvezettel. 
Címer a földön
A Kőszegszerdahely felől gépko-
csival érkezők vagy a városból 
távozók csak az ég felé meredező 
út menti oszlopokat, a gyalogosok 
azonban a földön hosszú ideje pi-
henő összetört tábladarabokat is 

szemügyre vehetik. Az arra kószáló 
vándor még kibogarászhatja – a 
kóbor kutyák pedig kedvükre ke-
rülgethetik – a városunk címerét és 
rövid történetét ismertető, nem is 
olyan régen még büszkeségre okot 
adó, információs táblát.

Pusztacsó: Június 21–22-én má-
sodik alkalommal rendezik meg 
a falunap keretében az országo-
san egyedülálló Malacfesztivált. 
Az elmúlt évi sikerek után idén is 
várakozás előzi meg a kétnapos 
rendezvényt.. Lapzártáig nem vált 
véglegessé a program, de annyi bi-
zonyos, hogy június 21-én este bál 

lesz, egy sztárvendéggel. Másnap 
a versenyző szakácsok receptjei 
szerint sütik a malacokat. Érdemes 
lesz megkóstolni a ropogós falato-
kat, és a jól ismert vendégművész 
produkciójával bővített programo-
kon részt venni. A sok előkészítő 
munkát igénylő két nap szervezé-
sében aktív szerepet vállal a JVMK.

Malacfesztivál
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teke: Kevésen múlt a dobogó

Három meccses nyerő széria után, matematikai esélye volt a kőszegi te-
kecsapatnak, hogy akár a dobogó második fokát is elérje. Igaz a záró 
fordulóban ehhez az előttük álló csapatoknak veszíteniük, a Kőszegnek 
pedig nyernie kellett volna.
A hónap elején Csór ellen a sors visszaadta az együttesnek a Vasjármű ellen 
1 fával elveszített mérkőzés pontjait. A különbség háromszoros volt, így a 
háromfás vereségnél a vendégek sopánkodhattak, hogy nagyon kevésen 
múlt a sikerük. Petőházán kevésbé kellett izgulni: közepes teljesítmény is 
közel 100 fás győzelmet hozott. Bábolna ellen erős hazai pályát gurítva, 
magabiztosan gyűjtötte be a KSK a két pontot. Befejezésként a bajnoksá-
got fölényesen nyerő Herend bizonyította, hogy kiemelkedett a mezőnyből. 
Hiába döntött 3200 fa fölött a Kőszeg, nem volt esélye a győzelemre.
A újonc Kőszegi SK negyedik helyezése hatalmas siker. A csapatnak a ne-
hezebb pillanatokban sem remegett meg a keze, s megérdemelten vívta 
ki értékes helyezését.

Jegyzőkönyv Kőszegi SK-Csór T-T FC 6:2 (13:11, 3158:3155), Petőháza SE-
Kőszegi SK 2:6 (8,5:15,5, 2977:3070), Kőszegi SK-Bábolna SE 6:2 (17:7, 
3212:2993), Herend SE-Kőszegi SK 7:1 (16,5:7,5, 3425:3212).
Tabella: 4. Kőszegi SK 22 m/ 12 gy/ 1 d/ 9 v/ 281,5:246,5/ 98:78/ 25 
pont.
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Asztalitenisz: Egy ide - egy oda
Áprilisban két közvetlen ríválisával csapott össze a kőszegi asztalitenisz 
csapat. A tabellát záró VÍZÉPTEK ellen szoros mérkőzésen fontos két pont 
került a zsákba. Az Elektromos elleni siker is rendkívül fontos lett vol-
na, hisz győzelem esetén lépéselőnybe került volna a Kőszeg a győriekkel 
szemben. Sajnos nem sikerült a legerősebb felállásban asztalhoz állniuk, 
így a mérkőzés végén a házigazdák örülhettek. A hajrát a 10. helyről kezdi 
a KSK. 5 pont az előnye a 12. előtt. Azonos pontszámmal áll a 11.-kel. A 
9. helyen állótól két pont a lemaradás.

Eredmények: VIZÉPTEK AK Szombathely-Kőszegi Sportklub 8:10, Győri 
Elektromos VSK II.-Kőszegi Sportklub 11:7.

Kosárlabda: Kevés a győzelemhez
Jó játék, rossz játék. Úgy tűnik, a Kőszegi SK kosárlabdacsapatának mind-
egy. Márciusban, ha jól ment a játék, az ellenfél volt túl erős. Ha verhető 
vetélytárs került útjúkba, többször elakadt a gépezet. áprilisban három él-
csapat várt a kőszegiekre. Nem sikerült győzniük. A „9700.hu” ellen a záró 
negyedik esély volt a győzelemre. Az ellenfél sok fulttal tördelte a játékot. A 
végső győzelmhez a 12 kihagyott büntető is hiányzott, de a záró negyedre, 
a csapat koncentációja is visszaesett. A sárváriak, soraikban Vavra Péterrel 
(2008-ban a Körmend centereként még NB I-ben volt ezüstérmes) az első 
három negyedben érvényesítették a papirformát, csak a végén engedtek 
a szorításból. Barabás Krisztián és a sérült Nyilicska Csaba játéka nagyon 
hiányzott. A Game Over ellen egy negyednyi rövidzárlat okozta a Kőszeg 
vesztét. A harmadik negyedben összesen három pontot jegyzett az együt-
tes. Azt is büntetőből érték el. Három verhető ellenfél következik. Egyen-
letes teljesítménnyel még lehet egy kissé kozmetikázni az eddig nem túl 
sikeres bajnoki eredményen.

Eredmények: 9700.hu Ingatlaniroda-Kőszegi SK 75:66 (15:14, 20:16, 
13:20, 27:16); S.A.K.K. (Sárvár)-Kőszegi SK 82:53 (27:12, 19:12, 18:11, 
18:18), Kőszegi SK-Game Over 50:71 (20:15, 10:19, 3:19, 17:18).

Labdarúgás: Fontos győzelmek 
Négy mérkőzésen 10 pontot gyűjtött a 
Kőszeg áprilisban, s ezzel megerősítette 
vezető helyét a tabellán. A Bük elleni 
hazait Bükön játszották. A kőszegi pálya 
talajának kímélése miatt került a büki 
műfűre a derbi. Nem hozott szerencsét. 
A vezetést megszerezte ugyan Szolyák 
révén Neudl Gábor csapata, de a „für-
dőváros” a 75. percben egyenlített, s az 
eredmény utána már nem változott. A 
Haladás ellen, ígazi egygólos mérkőzé-

sen, a kőszegiek vendégként is kicsikarták a győzelmet. Ezúttal is Szolyák 
volt eredményes. A közvetlen rivális elleni siker rengeteget számíthat majd 
a végelszámolásnál. Az uraiújfalu elleni találkozó nem volt izgalommen-
tes, de Őri 90. percbéli találata kiegyenesítette a kérdőjeleket. A szent-
gotthárdi összecsapás lényege négy percbe sűrűsödött. A Kőszegi SK az 
55. percben, Gugcsó találatával vezetést szerzett, melyre két perc múlva 
jött a válasz. A középkezdés után Sárdy szinte egyből visszavette az előnyt, 
melyet a gárda a lefújásig megőrzött. A majálison Vasvár ellen meddő volt 
a mezőnyfölény, igazi gólhelyzete csak a vendégeknek volt.

Eredmények: Kőszegi SK-Büki TK 1:1 0:0) gól: Szolyák, Haladás VSE-Kőszegi 
SK-0:1 (0:0) gól: Szolyák, Kőszegi SK-Uraiújfalu SE 3:1 (2:1) gólok: Szolyák 
(2), Őri, Szentgotthárd VSE-Kőszegi SK 1:2 (0:0) gólok: Gugcsó G., Sárdy; 
Kőszegi SK- Vasvár VSE 0:0 (0:0).

Három mérkőzés, hat pont a Kőszegfalva áprilisi mérlege. Igaz a bajnok-
ságból törölt Püspökmolnári elleni, játék nélküli 3:0-ért nem kellett meg-
izzadniuk. Kár, hogy ez a három pont nem oszt, nem szoroz, hiszen a többi 
rivális is megkapja. Balogunyomban az ellenfél rendezett gólfesztivált. Ják 
ellen viszont végre igazi örömöt adtak szurkolóiknak. 3:1-re intézték el a 
bajnokság egyik élcsapatát. A majális  is boldogságot hozott: gólgazdag 
mérkőzésen fontos három ponttal gazdagodott a csapat.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Püspökmolnári KSK 3:0 játék nélkül, 
Balogunyom SE-Kőszegfalvi SE 6:1 (3:0), gól: Németh R. Kőszegfalvi SE-Jáki 
SE 3:1 (2:1) gólok: Gugcsó P., Slankovits, Peresznyei; Kőszegfalvi SE-Honvéd 
Sé SE 6:3 (5:1) gólok Slankovits (3), Grubick (2), Peresznyei.

A gólzáporos szezonkezdés után nehezen kapott lábra Kozmor Gábor csa-
pata. Az ősszel 7:1-re legyőzött Bozsok hazai pályán döntetlent harcolt ki. 
Az első körben idegenben legyőzött Gyöngyösfalu Kőszegen rabolt pontot. 
Pornóapátiban visszaállt a rend. A Kőszeg II. a második félidőben bebizto-
sította a győzelmet. Május 1-jén rangadót pótolt a csapat. A kicsit éleseb-
ben, határozottabban játszó Gencsapáti elvitte a három pontot, s ezzel egy 
pontra megközelítette a kőszegieket.

Eredmény: Bozsoki SE-Kőszegi SK II 3:3 (2:1) gólok: Németh K. (2), Tán-
csics, Kőszegi SK II.-Gyöngyösfalu SE 1:1 (0:1) gól Németh K., Pornóapáti 
FC-Kőszegi SK II 1:3 (1:1) gólok: Horváth N. (2), Németh K.; Kőszegi SK-
Gencsapáti 1:0 (0:0).



 XXV I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZáM   2013 . Má JuS  11 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

23

Dorner sikere a válogatón
Szigetszentmiklóson 
rendezték a 1996–
97-ben születettek 
szabadfogású válogató 
sorozatának második 
fordulóját. A kadet vá-
logatottba kerülésért 
tízen léptek szőnyeg-
re. Dorner ágoston a 
Kőszegi SK 75-kg-os 
versenyzője nagy lé-
pést téve a nemzeti 

csapatba kerülésért megnyerte a versenyt. Első 
ellenfelét tussolta. Másik két mérkőzésén az első 
menetet ellenfelei nyerték, de jó erőnlétről és 
versenyszellemről tanubizonyságot téve mind-
kétszer fordítani tudott.

Szabadfogás Nagykanizsán
Hét érmet gyűjtöttek a kőszegi birkózók a nagy-
kanizsai meghívásos szabadfogású birkózó ver-
senyen, ahol 11 csapat 95 versenyzője lépett 
szőnyegre. A legfényesebb éremből nem került 
Kőszegre, de ezüstből kettőt, bronzból négyet is 
hazahoztak.

Érmesek: 2. hely Kovács Gergő  d2/46 kg, Fá-
bián Kristóf d2/50 kg.3. hely Pontyos Boglárka 
gy1/27 kg, Pontyos Gábor d2/35 kg, Polák Sza-
bolcs d2/38 kg, Jakab Őrs gy1/30 kg, Jakab Nim-
ród d2/32 kg.

Kosárlabda diákolimpia
A várakozásnak megfelelően két bombaerős 
csapat várta a Jurisichot az V. korcsoportos 
megyei diákolimpiai döntőn kosárlabdában. A 
döntő jogát a sárvári Tinódi gimnázium kétszeri 
legyőzésével vívták ki a gimisek. Az ellenfelek 
csapatának gerincét a korosztályban országosan 
is nagyon erős Falco utánpótlás játékosai alkot-
ták, de a Nagy Lajos Gimnázium csapatában az 
előző nap még a Körmend NB I-es csapatában 
pattogtató, a közelmúltban a középiskolai VB 
„All Star”csapatába beválasztott 206 cm-es 
centerével is farkasszemet kellett nézniük. Nem 
sikerült csodát tenni. A Bolyai elleni mérkőzés 
egy 7–8 perces szakasztól eltekintve kiegyenlí-
tett küzdelmet hozott, de a Nagy Lajos gárdája 
átrobogott a kőszegieken, akiknek így a bronz-
érem jutott.

Jegyzőkönyv: Jurisich-Bolyai 54:85 (9:31, 
21:23, 14:16, 10:15), Nagy Lajos-Jurisich 67:10 
(38:4, 29:6, 0:0, 0:0).

Foci diákolimpiák
Az álatlános iskolák körzeti fordulóján arattak 
a Bersek iskola csapatai. Valemennyi korcso-
portban az élen végezve vívták ki a megyei 
döntőn való indulás jogát. IV. korcsoportban 
másodikként a Balog iskola is indulhatott a 
megyei döntőn. Újszerű szervezési formában, 
TELEKOM kupa néven országosan valamennyi 
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Diáksport
Mezeifutás
A tavaszi télben kétséges volt, hogy megrendez-
hető-e a megyei mezeifutó diákolimpia. A szer-
vezők a megtartás mellett döntöttek. A Balog is-
kola 3 egyéni és 3 csapatéremmel gazdagodott. 
A fiúk mindkét csapata holtversenyben szorult 
az előttük végző mőgé. (Azonos helyezési szám-
nál a 4. versenyző jobb helyezése dönt.) Pillisz 
Réka megnyerte a III. korcsoport versenyét.

Kőszegi érmesek: III. kcs. lány kb 1500 m 1. 
Pillisz Réka/BA 6:47,4, csapat 2. Balog isko-
la 37 (1+7+14+15) hsz. (Pillisz Réka, Horváth 
Evelin, Wolf Alexa, Csóka Sára) fiú kb 2000 m 
2. Ecker Tamás/BA 6:14,3, 3. Nemes Bálint 
6:21,8, csapat 2. Balog iskola 34, a győztessel 
egyenlő (2+3+13+16) hsz. (Ecker Tamás, Nemes 
Bálint, Kiss Levente, Szlávich Milán), IV. kcs. fiú 
csapat 3. Balog iskola 39, a másodikkal azonos 
(2+7+9+21) Németh Dániel, Palkó Tamás, Sár-
közi Dominik, Scheck Gergő). Az egyéni 1-4. és 
a csapat 1-2. helyezettek az országos döntőbe 
jutottak.

Az országos döntőn, Gödöllőn Pillisz Réka az 
előkelő 21. helyen ért célba. A lány csapat 370 
helyezési számmal a 15., a fiú 384-gyel a 10. he-
lyezést ért el. Mindkét csapat magja jövőre is eb-
ben a korcsoportban versenyez. Idei eredményük, 
kemény munkával szép reményekre jogosít.

Eredmények III. kcs leány 2000 m 15. Balog isko-
la 380 hsz. (21. Pillisz Réka7:40,37, 32. Horváth 
Evelin7:52,86, 153. Csóka Sára 9:01,61, 164. 
Wolf Alexa 9:06,61, 172. Németh  Anna9:12,11), 
III. kcs. fiú 2500 m 10. Balog iskola 384 hsz. (42. 
Nemes Bálint 9:06,66,54. Ecker Tamás 9:18,90, 
115. Németh Márk 9:45,91, 173. Kiss Levente 
10:16,92, 208. Szlávich Milán 10:49,91). IV. kcs 
fiú 4000 m 107. Németh Dániel 16:08,26.

A megszokottnál jóval később rendezte a Vá-
rosi DSB a körzeti mezeifótó diákolimpiát. So-
káig az időjárás jelentette az akadályt, majd 
iskolai programok nehezítették az időpont ki-
tűzését. Április 25-én kiderült: megérte várni. 
Az utóbbi 10 év legnagyobb létszámú körzeti 
mezeifutóbajnokságát rendezhették. 348-an tel-
jesítették a korcsoportjuknak megfelelő távot. Az 
egyéni versenyben a Balog iskola győzelmi soro-
zatát a III. korcsoportos fiúknál Illés Péter törte 
meg. Csapatban minden eredményhírdetésnél a 
Balog iskola futói állhattak a dobogó tetetjére. 
A csapatversenyekben a Balog iskola 8 első és 
4 harmadik helyezést, az árpád-házi 5 második, 
2 harmadik, a Bersek 3 második és 1 harmadik 
helyezést ért el.

Győztesek egyéni (korcsoportonként növekvő 
sorrendben) Csuka Levente, Ilon Marcella, Németh 
Márk, Hanák Rebeka, Illés Péter/áH, Pillisz Réka, 
Palkó Tamás. (Illés Péter kivételével valamennyien 
Balog iskola) csapat valamennyi versenyben a 
Balog iskola győzött.

általános és középiskolás döntőt április utolsó 
hétvégéjén rendezték. Vas megyében Vép volt a 
házigazda. A Bersek két ezüstérmet a megyeiről 
is begyűjtött. A III. és IV. korcsoportban egyaránt 
csoportmásodikként léptek tovább, majd az 
újabb győzelmek (a III. korcsoportban bünte-
tőkkel kiharcolt) döntőt értek. A végső sikert a 
szombathelyi Váci iskola illetve a bőiek gátolták 
meg. A legnagyobbaknál a Balog 7. helyen fejez-
te be a tornát, Döbrösi Levente/áH 7 találattal 
gólkirály lett. A Bersek I. és II. korcsoportos csa-
pata egyaránt 5. helyen zárt. A „dekázó” versenyt 
Horváth Martin 192 labdaérintéssel nyerte.
A középiskolásoknál a területi fordulón a Juirisich 
gimnázium csapata, csoportjában második lett. 
Egy-egy győzelemmel illetve vereséggel nem 
jutott tovább. Lányfociban a JMG két győzelem, 
egy vereséges mutatója második helyen tovább-
jutást ért, de a játékosok iskolai elfoglaltsága 
miatt nem tudták vállalni a megyei döntőt.

Aqatlon kupa
A hagyományához hűen, kellemetlen időben, de 
végül szerencsére eső nélkül zajlott le a IV. Kősze-
gi Aquatlon Kupa. A versenyző-létszám évről évre 
növekszik. A 84 induló izgalmas versenyekkel 
feledtette a szurkolókkal a zord időjárást. Vas me-
gye legjobbjain kívül Sopronból, Zalaegerszegről, 
Nagykanizsáról is érkeztek versenyzők. A támo-
gatóknak köszönhetően müzliszelet, sütemény, 
gyümölcs várta a célba érkezőket, s a legjobbak-
nak az érem mellé kisebb ajándék is jutott.

Győztesek: pici x, Horváth Barnabás/áH, újonc 
„B” Kopácsi Teréz/áH, Hóbor Zalán/áH, újonc „A” 
Gurisatti Jázmin/BA, Nyul Marcell/áH, gyermek 
Pillisz Réka/BA, Tóth Benett/Nagykanizsa, ser-
dülő Gódor Vivien/ÁH, Szabó Péter/Sopron, ifi x, 
Marton Levente/Jurisich gimnázium, junior Virág 
Kinga/Jurisich, x, felnőtt x, Kalmár György/Szom-
bathely, senior Németh Rita/Szombathely, Gódor 
Béla/Kg. Triatlon Club.

Úszás
Hosszas betegeskedés után is sikeresen szere-
pelt a balogos Németh Bálint Hódmezővásár-
helyen, a korosztályos Rövidpályás Országos 
Vidékbajnokságon. A Soproni uBKSE színeiben, 
egyéni csúccsal aranyat ért el 50 és 100 méter 
pillangón. Schwechaton a XIII.Ottokar Havlik 
Nemzetközi Úszóversenyen 6 ország 277 ver-
senyzője méretette meg magát. Bálint a négy 
úszásnem összesített eredménye alapján ötödik 
helyen zárt. Alacsonyabb korosztályban, rövi-
debb távokkal öccse, ádám is szépen helytállt.

Szigetszentmiklóson 
rendezték a 1996–
97-ben születettek 
szabadfogású válogató 
sorozatának második 
fordulóját. A kadet vá-
logatottba kerülésért 
tízen léptek szőnyeg-
re. Dorner ágoston a 
Kőszegi SK 75-kg-os 
versenyzője nagy lé-
pést téve a nemzeti 

Ki kicsoda…
Elkészült Jenkei Ede és Kiss Márton munká-
ja, a „Ki kicsoda a kőszegi sportéletben”. A 
kiadvány érdekes lapozgatni valót ígér. Be-
mutatója május 24-én 17.00 órakor lesz a 
teniszpálya klubhelyiségében.
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A lelkész
Kálinger Roland kőszegi születésű, 
a városhoz kötődő katolikus pap. A 
századosi rangjelzése felett lévő ke-
reszt jelzi, hogy tábori lelkészi szol-
gálatot lát el. Ezt a feladatot öt évre 
vállalta. Erről beszélt április 12-én 
a Brenner Közösségi Házban. Afga-
nisztánban élt háborús körülmények 
között, akkor „a Kisjézus egy nappal 
később született meg”, mert a ka-
tonák azonnali szolgálatba indultak.  
Roland atya rendszerint megáldotta 
a járőrözésre induló autókonvojt. 
A páncélozott járművekben rádión 
keresztül tartották a kapcsolatot. 
Időnként hosszú és lassú volt az 
utazás, ilyenkor a hitről is lehetett 
beszélni, miközben figyelték a te-
repet, mert bármikor érkezhetett 
golyózápor. „A háborús övezetben, 
amikor süvítenek a golyók, előjön 
a hit is.”  Az ember, amikor bajba 
kerül, megtalálja a Jóistent, a ka-
tonai repülőgépen a fohász az élet 
szerves része. A lelkész a hátán lévő 
fegyverrel is tartott tábori misét, 
amit riadó esetén megszakítottak. 
Afganisztánban kilenc katona vette 
fel Kálinger Roland tábori lelkész-
től a keresztséget, heten tették ezt 
Szarajevóban, ahol egy katonanő 

egyenruhában mondta ki a boldo-
gító igent. 
Kálinger Roland atya megfogalma-
zása szerint a katona ugyanolyan 
ember, mint a többi, de „foga-
dalmat tett a haza szolgálatára”. 
Közülük is van, aki tagadja Istent, 
tőle távol áll. Sokan már korábban 
találkoztak a hittel, születésük után 
megkeresztelkedtek, de azt kö-
vetően a vallást alig gyakorolták.  
Katonai körülmények között a hit 
gyakorlására alig van lehetőség, 
ezt a hiányt pótolja a – ’94-ben 
létrehozott – tábori lelkészi szolgá-
lat. A laktanyában vagy a háborús 
övezetben élő pap olyan, mint az 
„emberhalász” apostol. A papot 
mindig atyának szólítják a fegyvert 
viselők, azok is, akik nem hisznek 
Istenben, de a lelkész jelenléte mi-
att közeledhetnek a hithez. 

KZ

Falvak népességi adatai
A Központi Statisztikai Hivatal 2011-ben népszámlálást végzett. Ezeket az 
adatokat tesszük közzé. Az alábbi rövidítéseket alkalmaztuk.: LA: állandó 
lakosok száma; Lak-Nemlak: A lakott és nem lakott ingatlanok száma;  
F-Ny: a 19 alattiak száma, illetve a 60 év felettiek száma; Szül-Hal: Az 
összes születés és halálozás száma az elmúlt tíz évben; Né: német nemze-
tiségűek száma; Ho: horvát nemzetiségűek száma.
Bozsok: LA: 338; Lak-Nemlak: 113-27; F-Ny: 61-84; Szül-Hal: 25-
65; Né: 17 • Cák: LA: 290; Lak-Nemlak: 84-37; F-Ny: 64-59; Szül-
Hal: 17-36; Né: 32 • Gyöngyösfalu: LA: 1127; F-Ny: 237-231; Lak-
Nemlak: 374-27; F-Ny: 237-231; Szül-Hal: 81-119; Né: 15; Ho: 43 • 
Horvátzsidány: LA: 826; Lak-Nemlak 294-34; F-Ny: 134-199; Szül-
Hal: 63-108; Né: 15; Ho: 440 • Kiszsidány: LA: 87; Lak-Nemlak: 30-8; 
F-Ny: 15-21; Szül-Hal: 5-20; Ho: 45 • Kőszegdoroszló: LA: 242; Lak-
Nemlak: 88-17; F-Ny: 47-63; Szül-Hal: 16-43; Né: 7 • Kőszegpaty: 
LA: 215; Lak-Nemlak: 67-12; F-Ny: 43-61; Szül-Hal: 16-94; • 
Kőszegszerdahely: LA: 479; Lak-Nemlak 168-30; F-Ny: 98-109; Szül-
Hal: 34-56; Né:31; Ho: 3 • Lukácsháza: LA: 1086; Lak-Nemlak 347-
33; F-Ny: 223-196; Szül-Hal: 119-125; Né: 28; Ho: 3 • Nemescsó:  
LA: 298; Lak-Nemlak 99-20; F-Ny: 63-69; Szül-Hal: 28-43; Né: 6 • 
Ólmod: LA: 100; Lak-Nemlak 39-16; F-Ny: 18-19; Szül-Hal: 9-11; Né: 
6; Ho: 48 • Peresznye: LA: 640; Lak-Nemlak 157-41; F-Ny: 108-195; 
Szül-Hal: 44-260; Né: 16; Ho: 231 • Pusztacsó: LA: 151; Lak-Nemlak:  
47-13; F-Ny: 30-31; Szül-Hal: 15-19; Né: 3 • Velem:  LA: 326; Lak-
Nemlak: 116-47; F-Ny: 60-100; Szül-Hal: 19-53; Né: 9.


