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A VÉGSŐ NAPOK

A kezdetektől (1951. 06. 05) számítva 
62 év után, idén októberben befejező-
dik a termelés a Kőszegi Ruhaipari Zrt. 
üzemcsarnokaiban. Augusztus 30-án 
Tündi, új munkahely birtokában, egye-
di képeslapra írt versével búcsúzott a 
munkatársaitól. 
Az ősz derekán 271 dolgozó veszíti 
el munkáját. Ez a kőszegi telephe-
lyen 199 főt, Egyházasfaluban 72 főt 
érint. A Triumph International AG júli-
us 19-én felmondta a szerződést, így 
a jövőben nem bízza meg a kőszegi 
céget női fehérnemű varrásával. Ez a 
passzív bérmunka ’66 szeptemberében 
kezdődött. Csak használaton kívüli em-
lék lesz az a pad, amelyet a kapcsolat 
25 éves évfordulójára ajándékozott 
a svájci-német cég a kőszegieknek. 
A végső napok is munkával telnek a 
zrt.-nél. Határozott szándékuk, hogy a 
vállalt feladataikat a múltjukhoz mél-
tóan fejezzék be. A felmondási időre és 
a végkielégítés hónapjaira biztosított 
a járandóságok kifizetése. Az elmúlt 
években az üzemi tevékenység a ter-
melés árbevétele alapján veszteséget 
mutatott, de a pénzügyi tartalékkal 
összesítve nyereséges volt a cég. Biz-
tató, hogy vannak az üzemcsarnokok 
bérletére, a további működtetésre vo-
natkozó valós remények. A 271 fő – 
többségében nő – munkát keres. Az új 
munkahely „megtalálása” bizonytalan, 
de a segítségnyújtás folyamatban van.

Írta és fényképezte: Kámán zoltánKŐSZEGI RUHAIPARI ZRT.
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hirdetés 
nem minõsül nyilvános ajánlattételnek. A 
betéti szerzõdés további szerzõdési feltét-
eleit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes. Tovább részletekrõl érdeklõdjön 
bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

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

EBKM 4,50%
4,50%

Magánszemélyek és vállalati ügyfelek 
részére is! A nem akciós 6 hónapos 
betéti kamat jelenleg: 3,30%, EBKM 3,30%

Forint 
betéti akció
új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
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Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: október 2., november 6.

bástHy béLa alpolgármester: szeptember 18., október 9.
dr. zaLán gábor jegyző: október 16.

dr. nagy edina aljegyző: szeptember 25., október 30.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

giczy József képviselő: 
szeptember 16-án (hétfőn) 16 és 17 óra között,

dr. Mátrai istVán a 1. választókerület képviselője: 
szeptember 18-án (szerdán) 16 és 17 óra között,

Kiss zoLtán a 3. választókerület képviselője: 
október 10-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között

tart fogadóórát a Városháza földszinti, fogadóórás helyiségében.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület az 
önkormányzattól kért háromszáz-
ezer forint támogatást azért, hogy a 
Szombathelyi Televízióban a városról 
szóló hírek állandó megjelenését biz-
tosítani tudja. Ugyancsak támogatást 
kért a Kőszegi Makett Klub verseny 
és kiállítás megrendezéséhez, a Rá-
kóczi Szövetség a határon túliak be-
iskolázásához, a Vízügyi Igazgatóság 
hegyi futóverseny megrendezéséhez, 
Albert Tibor „Az impressziók – Sop-
ron, Kőszeg, Bük”című könyvének 
megjelenéséhez, és a Kőszegi Hor-

gászegyesület a 40 éves jubileumi 
ünnepséghez. A képviselők a televí-
ziós megjelenéshez megszavazták a 
kért összeget, de kérik a költségek 
utólagos elszámolását. 
A polgármesteri keretet háromszáz-
ezer forinttal emelték meg, mert az 
erre az évre a költségvetésben a „ci-
vilek” támogatására rendelkezésre 
álló pénz már elfogyott. A megsza-
vazott összegeket a „vis maior” költ-
ségcsoportból helyezték át a fenti 
célokra több képviselő ellenvélemé-
nye mellett. Az ellenzők érvelése: ha 
vis maior történik a városban, nem 
lesz elegendő pénz a kárelhárításra.

Nem lesz...
Az önkormányzat nem vállalkozik az 
állami erdőkben lévő fák kivágására, 
amit a rászorulók tűzifaként tudná-
nak felhasználni. A határátkelő felé 
haladva, jobb oldalt fákkal borított, 
mintegy négyhektárnyi, állami terü-
let van, amit az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma több szervezettel 
együttműködve kijelölt a tűzifa kiter-
melés céljára. A munkára az önkor-
mányzatot, mint vállalkozót kérték 
fel. A tervezet már a bizottsági ülé-
sen sem kapott szavazattöbbséget, 

hiszen nem áll rendelkezésre az eh-
hez szükséges technikai felszerelés 
és szakember. Az előírások szerint a 
városgondnokságot erre a célra nem 
kérhette fel az önkormányzat. Súlyos 
érv az is, hogy a kivágott fák tuskóit 
is el kellett volna távolítani a földből, 
hogy a területet később mezőgazda-
sági célra lehessen használni. Ha az 
önkormányzat a feladatot vállalta 
volna, akkor a fakitermelést október 
31-ig végre kellett volna hajtani. A 
döntés eredményeként azonban er-
ről a területről jövőre senkinek nem 
lesz tűzifája.

Tárgyalások
Két alkalommal, augusztus 5-én 
és augusztus 21-én járt Kőszegen 
kínai delegáció, melyet Huber Lász-
ló polgármester fogadott a városhá-
zán. Az elsőként érkezők hatmilliós 
nagyvárosban élnek. A tárgyalá-
sok során minden érdekelte őket, 
ami Kőszeg városával összefügg. 
A második delegáció tagjai mező-
gazdasági témakörben tették fel 
kérdéseiket. A polgármester a város 
bortermeléséről beszélt elsődlege-
sen. Mindkét csoport óhaját fejezte 
ki arra, hogy a két város vegye fel a 
kapcsolatot, de – a megfogalmazott 
vélemények szerint – a távolságok 
miatt erre alig van lehetőség.

Augusztus 6-án Huber László pol-
gármester a Nemzeti Vagyonkezelő 
főigazgatójával tárgyalt a Kőszegi 
határátkelő tulajdonjogának, illetve 
a kezelői jogának átvétele ügyében. 
Az elhangzottak szerint indokolt ké-
rés esetén az állam részéről lehet-
séges az átadás. Az indokoltságot 
az adja, hogy a városvezetést meg-
kereste egy vállalkozás, amelynek 
elképzelései vannak a lassanként 
romhalmazzá váló épületek hasz-
nosítására.
Augusztus 13-án Huber László pol-
gármester a GYESEV vezérigazgató-
jával tárgyalt a helyi járatos buszköz-
lekedéssel kapcsolatos kérdésekről. 
A közlekedési cég konstruktívan ke-
zeli ezt a kérdést, támogatja a busz-
ra és a vonatra is érvényes bérletek 

kiadását. A helyi járat működtetése 
esetén az első kalkulációk havi 900 
ezer forint önkormányzati támoga-
tásról szólnak, mivel kevés az utazó. 
A Vasi Volán által végzett utasszám-

lálás ezt a tényt alátámasztja. A 
tájékoztatást a polgármester adta a 
képviselőknek dr. Mátrai István – a 
felsővárosiak igénye alapján – fel-
tett kérdésére válaszolva.
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Most még kedvezőbb árak 
Ford Credit Bónusz Finanszírozással!*

Ford Fiesta Trend 5 ajtós 1.25 82LE vagy 1.0 80 LE 
manuális klíma, ködfényszórók, sötétített üvegek 3.290.000 Ft helyett 2.811.400 Ft*

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

* Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2013.07.01. és 2013.09.30. között és a készlet erejéig érvényes. Referencia THM euró alapon 14,21% - 21,11%, amely 2.000.000 Ft
hitelösszeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével
történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetések tájékoztató jel-
legűek, nem minősül ajánlattételnek. A képen látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait
a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója a Lombard Lízing Zrt nyújtja. Vegyes átlagfogyasztás: 4,6 - 6,7 l/100 km , CO2-kibocsátás: 105–154 g/km.

Ford Focus Trend 5 ajtós 1.0 EcoBoost 105 LE
automata légkondicionáló, Start-Stop rendszer 4.350.000 Ft helyett 3.807.900 Ft*

Ford C-MAX Champions 1.6 125LE 
automata klíma, könnyűfém felnik, Bluetooth 4.819.000 Ft helyett 4.276.900 Ft*

Rövid hírek
Befejeződött a Központi Óvoda 
tetőzetének a felújítása, amely 3,5 
millió forintból valósult meg. Huber 
László polgármester szavai szerint a 
költségek messze alul maradtak az 
első ajánlatokhoz képest. Az építők 
kiváló munkát végeztek. Az óvoda 
hátsó épületrészének felújítása a 
beázások miatt vált szükségessé.
Megkezdődtek a tárgyalások a 
Nemzeti Vagyonkezelő és a Zsina-
góga tulajdonosa között a műemlék 
épület tulajdonjogának átadásáról. 
A jelenlegi állapotok szerint jelentős 
összegű jelzáloghitel terheli az épü-
letet, a kormány pedig arról döntött, 
hogy a holokauszt hetvenedik év-
fordulójára felújítja a Zsinagógát.
Keszei Balázs, mint igazgatóhe-
lyettes, megköszönte a hivatal dol-
gozóinak azt a tevékenységét, amit 
a Jurisich Miklós Gimnázium kollé-
giumának felújítása során végeztek. 
A diákok is „átvették” az épületet, 
mert befejeződött a kollégium ener-
getikai felújítása. A tanár-képviselő 
külön kiemelte a Bánó Zoltán igaz-
gató vezetésével, a tankerület által 

támogatott kollégiumi pótlólagos 
felújítást is, amelynek értéke eléri a 
tízmillió forintot.
Kiss Zoltán harmadszor jelezte a 
képviselőknek a gyalogosokra – a 
Károly Róbert tér, a Pék utca és a 
Várkör háromszögben – leselkedő 
balesetveszélyt. Több mint negyven, 
a környezetben érintett lakó vélemé-
nyét is kikérte. Alapvető cél, hogy a 
„száguldó autósokat” a Kék Huszár 
vendéglő előtt meg kell fékezni. A 
képviselő azt kérte, hogy vizsgálják 
meg a megoldás lehetőségeit. Rába 
László szerint a zebra létesítése nem 
jelenti a balesetveszély megszünteté-
sét, hiszen a gyalogosok legtöbbször 
az átkelőn szenvednek balesetet. Öt-
letként a körforgalom is felmerült. 
Rába László augusztus 29-én a 
képviselő-testületi ülésen aggályait 
fejezte ki a Várkörön, egy kulturális 
központ mellett működő és alkoholt 
kiszolgáló egység ellen. A fogyasz-
tók, akik miatt a gyalogos átmegy 
a túloldalra, a járdára kihelyezett 
padokon ülnek. A kocsma kiköltö-
zött a kapualjba. A külső falon olyan 
táblák lógnak, amitől a „régi műem-
lékes” elrettenne. A képviselő nem 
értette, hogy ez a rendszer jogosan 

vagy jogtalanul működik. Ha ezt a 
jelenlegi jogszabályok megengedik, 
akkor azon változtatni kell. A belvá-
rosnak ezen a területén sokan jár-
nak, turisták is. Ne ezzel az emlékkel 
menjenek el tőlünk a vendégek. A 
képviselő szerint ugyanez a helyzet a 
Rákóczi úton is, ahol a pohár mellett 
„a padon alszanak a delikvensek”. 
Jelezte azt is, hogy a vasútállomás-
nál, a kerékpártároló mellett van két 
lakókocsi, ahol – a képviselő szerint 
– néhányan az éjszakákat töltik. Úgy 
tudjuk, a megnevezett területeken 
ellenőrzések várhatók.

Kz

Egyenlő
bánásmód
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
munkatársa, dr. Kovács Orsolya 
szeptember 24-én 11 – 15 óra 
között Kőszegen a Jurisics tér 8. 
szám alatt, a városháza emeleti 
137. sz. tanácskozótermében 
tájékoztatja az érdeklődőket 
arról, hogy jogsértés esetén 
milyen lehetőségek vannak a 
jogérvényesítésre. 
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Először is engedjék meg, hogy kö-
szönetet mondjak mindenkinek, aki 
bármilyen formában is hozzájárult 
a Tranzit „Fesztivál a határon” ren-
dezvény sikeréhez, mellyel Kőszeg 
jó hírnevét tovább öregbítettük.

Szintén köszönet illeti mindazokat, 
akik az Ostromnapok rendezvény-
sorozat előkészítésében és lebo-
nyolításában részt vettek. A kősze-
giek ismét példát mutattak a jó ügy 
melletti összefogás erejéről! Ezt a 
szellemiséget kell megőriznünk és 
tovább erősíteni, ami a későbbi si-
kereink záloga lehet.
Ugyancsak szükség lesz az össze-
fogásra és az önzetlen segítőkre a 
szeptember 20-án városunkban 
megrendezendő Kulturális Örökség 
Napjai országos megnyitóján, mely-
nek keretében kerülnek kihirdetés-
re a Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére újonnan felvett 
kulturális örökségelemek. Nagyon 
bízunk benne, hogy a „Szőlő Jövés-
nek Könyve” és annak hagyománya 
felkerül a jegyzékre, és ezzel olyan 
elismertségre tesz szert féltett kin-
csünk és büszkeségünk, mint a 
mohácsi busójárás, a matyó hímzés, 
a kalocsai népművészet és a kunsá-
gi birkapörkölt vagy a magyar soly-
mászat és táncház hagyománya. A 
jelenleg meglévő 13 örökségelem 
mellé várhatóan öt új elem kerül a 
listára és ezek mindegyike bemuta-
tásra kerül itt Kőszegen szeptem-
ber 20–22 között. A rendezvényre 
Budapestről és az ország minden 
részéről közel 200 vendég érkezik, 
akik „szakmai szemmel” fogják be-
járni városunkat.
Kérem Önöket, hogy legyünk ismét 
házigazdák!

     Huber László polgármester
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Szelektív hulladékgyűjtés
Változik Kőszegen a szelektív hulla-
dékgyűjtés módszere. A Kőszegi Vá-
rosüzemeltető Kft. a hatékonyabb, 
a lakosság számára kényelmesebb 
házhoz menő hulladékgyűjtést kí-
vánja bevezetni. A gyűjtőszigetes 
rendszer 2013. szeptember végéig 
megszűnik, csak az üveghulladék 
kerül ilyen módon – biztonsági 
okokból – gyűjtésre. A városüze-
meltető térítésmentesen bocsát 
emblémával ellátott sárga gyűj-
tőzsákokat a lakosság részére és 
térítésmentesen szállítja el azokat. 
A szállítás szeptember első hetében 
kezdődik a kommunális hulladékok 

gyűjtési napján, a továbbiakban 
kéthetes gyakorisággal. A zsákokba 
belekerülhet minden olyan újra-
hasznosítható hulladék, amelyet a 
zsák feliratozása tartalmaz. A la-
kosságnak nem kell a hulladékot 
fajtánként különválogatni. 
Kérjük a lakosságot, hogy a gyűj-
tőszigetek helyére ne rakjanak le 
kommunális vagy lomhulladékot, 
hiszen ezzel jelentősen szennyezik 
a környezetet, rontják a városképet, 
többletmunkára kényszerítik a szol-
gáltatót. Az illegális hulladéklerakás 
szabálysértési eljárást von maga 
után és komoly szankciókkal jár.

Kérjük a lakosságot, hogy a veszé-
lyes hulladékot se helyezzenek el 
közterületen vagy a gyűjtőszigete-
ken, hiszen ezek fokozott veszélyt 
jelentenek a környezetre. A lakos-
ságtól származó, háztartásokban 
keletkező veszélyes hulladékokat 
térítésmentesen befogadjuk a 
hulladékudvarban. A veszélyes 
hulladék illegális lerakása büntető 
eljárást von maga után.
Kérjük, a lakosság együttműkö-
dését, hogy környezetünket meg-
óvhassuk, és a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos szolgáltatásokat 
csökkenő lakossági terhek mellett 
is biztosíthassuk az Önök számára. 

Kovács István
ügyvezető igazgató

Késik az építés
„Így utólag átgondolva nevetséges 
álom volt az, hogy a templom-
lépcső felújítása augusztus 20-ra 
elkészül, de meg lehetett volna 
valósítani.”
Ezzel a mondattal fejezte ki elke-
seredését Váradi Szilárd augusztus 
29-én a képviselő-testületi ülésen.
Május végén tették közzé a plébá-
niahivatal által beadott pályázat 
eredményét, amely szerint a temp-
lomlépcső felújítása négymillió fo-
rint állami támogatásban részesül. 
Egy korábbi döntés alapján a kő-
szegi képviselő-testület ugyancsak 
négymillió Ft támogatást szavazott 

meg erre a célra. Az építkezéshez 
pénzügyi segítséget nyújt az egy-
házmegye, de a kőszegi plébánia-
hivatal, az egyházközség támoga-
tása nélkül nem lehetne elvégezni 
a felújítást. A romos állapot, a bal-
esetveszélyesség miatt jelentős az 
átépítés indokoltsága. 
Az építési engedély augusztusban 
érkezett meg. A képviselő elmon-
dása szerint az illetékes műemlék-
hivatal lassan végezte a munká-
ját, az engedélyeket Budapesten 
hagyták jóvá. „Ez nem ügyfélba-
rát ügyintézés” – foglalta össze 
álláspontját Váradi Szilárd. Majd 

felhívta a városvezetés figyelmét 
arra, hogy a városban sok műem-
lék van, amit esetleg a tulajdono-
sok szeretnének felújítani. Az ilyen 
engedélyezési eljárással a leendő 
építőknek csak elkeseredésben 
lesz részük. A kialakult helyzetet 
tovább rontja, hogy az a vállal-
kozó, aki korábban a felújítást 
vállalta, visszavonta az ígéretét, 
mert időközben, a hosszú engedé-
lyeztetés során elfogyott az építési 
kapacitása. A majdani munkák-
nál nehézséget okoz az is, hogy 
a Szentháromság-szobor mellett 
az úton, valamint a gránitlapokon 
nehéz gépjárművekkel nem lehet 
közlekedni károkozás nélkül.

Kz
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Kőszegi Ruhaipari Zrt.
A kőszegi szabómesterek és varrónők 1951. 06. 
05-én alapították a szövetkezetet, a Kőszegi Ru-
haipari Zrt. jogelődjét, ahol 62 év után, 2013 
októberében befejeződik a termelés. Az ősz de-
rekán 271 dolgozó veszíti el munkáját. Ez a kő-
szegi telephelyen 199 főt, Egyházasfaluban 72 
főt érint. A Triumph International AG július 19-én 
felmondta a szerződést, így a jövőben nem bízza 
meg a kőszegieket női fehérnemű varrásával. A 
cég jövőjének, jelenének és múltjának összesí-
téséhez dr. Lányi Péter cégvezető-főkönyvelőtől, 
illetve Horváthné Merics Katalin műszaki veze-
tőtől, a zrt. igazgatóságának elnökétől kaptunk 
információkat. 
Milyen lesz a jövő?
Az utolsó rendeléseket október elején szállítják 
ki. A Triumph AG tulajdonában lévő több mint 
nyolcszáz gép mellől felállnak a varrónők, és 
többé nem lesz lehetőség normában, nappali 
műszakban nyolc órát dolgozni. A varrógépek 
még hónapokig itt maradnak, az adminisztráci-
ós munkához is szükség lesz néhány dolgozóra. 
A cégvezetés célja a telephely bérbeadása. Erre 
van remény, egy érdeklődés komolynak tűnik, 
de előrelépés még nem történt. A kihasználatlan 
csarnokok bérbeadása eddig is létezett, ezért 
lehet cél ennek a folytatása. Az üzem komplex 

értékesítése is a tervek között szerepel. Nem 
mellékes szempont az sem, hogy a „Rába” gyár 
területével együtt komoly méretű ipartelep ala-
kulhat itt ki. A jövőre vonatkozóan üzleti tervet 
készít a cégvezetés, amelynek a megvalósulá-
sával a zrt. megőrizheti vagyonát. A pénzügyi 
stabilitás megőrzése esetén a végelszámolás is 
ott van a lehetőségek között. A cég felszámolása 
távol áll az elképzelésektől.
A zrt.-nek több mint négyszáz tulajdonosa van, 
akik többnyire egykori dolgozók vagy azok örö-
kösei. A mostani alkalmazottak töredéke rendel-
kezik a cég részvényeivel. Az elbocsátás előtt lévő 
dolgozók jövőbeni elhelyezkedése bizonytalan, 
vannak közöttük fiatal anyukák, és nyugdíj előtt 
állók is. Egyik kőszegi cég fogad új munkaerőt. A 
célba azok érhetnek be, akik időben startolnak. 
A képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint 
a cég vezetése éveken át keresett új gazdasági 
kapcsolatokat, de ezek eredménytelenek ma-
radtak. A Triumph AG július 19-én – a szerződés 
felbontására – tett bejelentése váratlanul érke-
zett. A bérmunkáztató részéről gazdasági döntés 
született, amely Kőszeg mellett a szomszédos 
Ausztriában is lecsapódott. 
A dolgozókat néhány órán belül tájékoztatták a 
döntésről, amire a sajtó gyorsan, és több eset-
ben téves adatokkal reagált. A keringő hírekkel 
ellentétben a cég pénzügyi tartaléka biztosítja 
az elbocsátásokból származó jövedelmek kifi-
zetését. Nincs a zrt.-nek 80 millió forint bérleti 
díjra vonatkozó fizetési kötelezettsége sem. Az 
Európafórum-Vas megye Egyesület részéről tör-
tént aláírásgyűjtés a cég megmentését célozta, 
az erről szóló okmányokat Giczy József vette 
át, és juttatta el a címzettnek, Huber László 
polgármesternek. A testületi ülésen a képvise-
lők is megismerhették annak tartalmát. Ettől 
függetlenül tűzte a városvezetés napirendre a 
témát, és kormányzati szintre is tovább adták 
a zrt. bezárásának hírét. Fucinné Dorner Ani-
kó a munkaügyi központ vezetője tájékoztatta 
a képviselőket a munkavállalók elhelyezkedési 
lehetőségeiről, a megtartandó mini állásbörzé-
ről. Arról is beszélt, hogy az egyik kőszegi cég 
a következő két évben száz plusz száz dolgozót 
kíván felvenni. 
A cég története
Helyi szabómesterek, varrónők 1951-ben alapí-
tották szövetkezetként a Kőszegi Ruhaipari Zrt. 
jogelődjét. Két év elteltével a taglétszám húszra 
emelkedett, amikor női és gyermekruhák varrá-

sával foglalkoztak. Kendik Ernőné elnök (1953 
– 1975) jelentős munkát végzett a fejlődés ér-
dekében. Minden varrási munkát elvállaltak. A 
’60-as években az országban több helyen mű-
ködött a varroda, így nagy lett a konkurencia. 
Az akkori vezetők az útkeresés során jutottak el 
a Triumph AG céghez, amellyel ’65. december 
1-én – az OKISZ kijelölése alapján – az illetékes 
külkereskedelmi cég aláírta a Kőszegen létesí-
tendő fűzőáru gyártásáról szóló szerződést. Ez 
volt Magyarországon az első bérmunkakapcso-
lat nyugati céggel. Zöldmezős beruházással öt 
hónap alatt épült meg az üzemcsarnok, a pró-
bagyártás 1966. augusztus 1-én kezdődött. Az 
első három évben bizonytalan volt a folytatás, 
de a cég mégis talpon maradt. Az első időszak-
ban a készárut csak akkor engedték útjára, ha 
az osztrák minőségellenőrök azt jóváhagyták. 
Már az elődök is megtanulták, hogy nem a hi-
bát kell kijavítani, hanem jót kell gyártani. Az 
építkezés, a fejlődés nem állt meg, 1984-ben 
készült el a komplexum utolsó épülete. A meg-
előző évben tértek át az egyműszakos munka-
rendre, talán teljes egészében a fiatal anyukák 
érdekeit képviselve. Egy asszony „gyermekba-
rátnak” nevezte azt időszakok, amikor az varró-
női munkája mellett óvodába, iskolába vitte a 
fiát. Hatszáz dolgozó 1989-től kizárólag az AG 
részére termelt.
A 2008-ban kezdődő gazdasági válság a zrt.-nél 
is éreztette a hatását. A rendelések csökkenése 
miatt 2009-ben bezárták a Zsirán lévő üzemet. 
Öt évvel korábban, 2004-ben a Völcsejben lévő 
telephely jutott erre a sorsra. A végsőkig kitartot-
tak a dolgozók Kőszegen és Egyházasfaluban is.
Az évek során folyamatosan csökkent a rende-
lés mennyisége, ezzel párhuzamosan a termelői 
létszám. Kényszerűségből megvonták a szociá-
lis juttatásokat. Problémát jelentett az is, hogy 
az egy-egy megrendeléshez tartozó darabszám 
csökkent, és ezért romlott a szériagyártás haté-
konysága. Ennek volt a következménye, hogy 
a normapercek alapján fizetett bérmunkadíjak 
alig fedezték a valós költségeket. Ezért lett a 
cég üzemi termelése veszteséges, az összesített 
üzemi eredményt a meglévő pénzügyi tartalé-
kok befektetési hozamaival lehetett nyeresé-
gessé tenni.
Augusztus 30-án Tündi az egyedi képeslapra írt 
versével, új munkahely birtokában búcsúzott 
munkatársaitól. 

÷Köszönöm Nektek az elmúlt éveket,
A sok segítséget, a meghitt perceket!”

Kámán zoltán
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lenni szokott – iskolazenekart csináltunk. Meg-
kaptam az első elektromos gitárt, a Tűzmadár 
együttest 1999-ben alapítottuk, és mivel én 
gitáros voltam, énekest kerestünk. Hónapokig 
nem jelentkezett senki. Így én kezdtem el nye-
keregni a mikrofonba, ami rettenetes volt. Aztán 
kezdtem ráérezni, és két év múlva inkább gitá-
rost vettünk be, nem énekest. Tehát egész vélet-
lenül lettem csak énekes frontember.

– Sikereid a Tűzmadárral kezdődtek. Ez egy 
menő metál, rock formátum, hol léptek fel?
– Tavasszal csináltunk egy turnét, sok helyen 
voltunk országszerte. Nagyon jó klubokba jutot-
tunk el. A 14 éves fennállása során rengeteg he-
lyen megfordultunk. Nagy, külföldi bandák előtt 
játszhattunk, mint pl. Helloween, Saxon, Iced 
Earth, Edguy, és emellett rengeteg fesztiválra 
kaptunk meghívást. Sok gyakorlás, tapasztalat, 
rutin kell ahhoz, hogy egy banda igazán jól szó-
laljon meg, amíg ezen nem vagyunk túl, addig 
az ember minden szempontból amatőr. Mára 
eljutottam addig, hogy megtaláltam az utat, és 
talán el is indultam rajta, de még nagyon sok 
akadály van előttem, amiket meg kell ugrani, és 
tudom, hogy nem érdemes kikerülni őket. 
– Az Iseumi Szabadtéri Játékokon nagyot 
szólt a Jézus Krisztus Szupersztár.  Te voltál 
a főszereplő, te vitted a válladon a musicalt. 
Mennyi időre volt szükséged, hogy  megta-
nuld  a Jézust angolul?
–  Volt rá négy kemény hónapom. Nagyon örül-
tem, hogy Tim Rice és Andrew Lloyd Webber   
nyelvén adtuk elő. Nagyon nagy falat volt, de 
megbirkóztunk vele. 
– Ismert, nagy nevekkel dolgoztál együtt. Ők 
hogyan fogadták a ÷civil” musical színészt?
– Rengeteget segítettek, és bíztattak, így könnyű 
volt tanulni tőlük Schwartz Dáviddal. Figyelni 

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Schrott Péterrel
 Csillagot kapott a Hírességek Sétányán

A szombathelyi Hírességek Sétányán – ho-
llywoodi mintájú ceremónia keretében – a 
Voice-ban debütált, civilben hangmérnök 
rockénekes, Schrott Péter kapta a második 
csillagot. Ő játszotta ugyanis a megváltót, 
Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban. Az 
Iseumi Szabadtéri Játékok rövid történeté-
nek második musicalje – az első az Evita 
volt – a Jézus Krisztus Szupersztár vára-
kozáson felül teljesített. Csak elismeréssel 
lehet nyilatkozni a produkció egészéről – 
írták róla a kritikák. „Ki az a  Schrott Péter, 
aki a musicalt a vállán vitte? Ugye kőszegi? 
A Dezső fia? Igen, az anyukája pedig a Klá-
ri.” Pedagógusok. Születésekor – 1980-ban 
– és még néhány évig Kőszegen éltek. Érett-
ségi után a Szent István Egyetem kommu-
nikáció-technika szakán diplomázott 2003-
ban. Saját stúdiója van (Flameborn Studio), 
ahol zenekari felvételek mellett filmekhez is 
csinál hangsávokat, illetve tévétársaságok-
nak is dolgozik, és sok minden más mellett 
hangalámondást, filmfeliratot is készít. Egy 
éve tűnt fel a Voice-ban, ahol a legjobb 12 
között végzett, ezzel Magyarország legjobb 
rockhangja lett. Peti dalszerző, dalszöveg-
író, musical színész, a Tűzmadár zenekar 
alapító tagja és frontembere.   
– Kőszegi emlékeid?
– Hat éves koromig éltem Kőszegen, rémlik a 
bölcsi, emlékszem az ovira, Magdi nénire, és 
hogy az általános iskola első osztályát elkezd-
tem a régi Balog-ban. A rengeteg bicajozásra, 
és kalandra mindenfelé, az akkori jóbarátokkal. 
Jóformán ezekből a kapcsolatokból már nem sok 
maradt, inkább a család, az eredet és a város 
szeretete köt Kőszeghez.
– Hogyan élted meg a költözést?  
– Anyám igyekezett lekötni bennünket. Bu-
dapesten több a lehetőség. Folyamatos 
sportolás, vagy inkább csak edzésre járás 
töltötte ki a gyerekkoromat. Birkóztam, úsz-
tam, műugrottam, fociztam, vívtam – ezt 
a legtovább, és a legtöbb eredménnyel.
Negyedikes lehettem, amikor a Gyermekvas-
útra toboroztak a sulinkban. Imádtam a tanfo-
lyam minden percét. A zenével is itt találkoztam 
igazán. Nagyon megtetszett, hogy az ifivezetők 
gitároznak, és mindenki énekel körülöttük, hát 
gitárt akartam mindenáron.
– Zenei tehetséged – ismerve felmenőidet – 
valószínűleg kódolva van. Mikor érintett meg 
az előadóművészet, hogyan kezdődött éneke-
si pályád?
– Édesanyámtól 10 évesen kaptam az első há-
romnegyedes akusztikus gitáromat, ami akkor 
4500 lejbe került.  Tizennégy évesen – ahogy ez 

kell arra, amit a tapasztaltabb tud, mert abból 
tényleg lehet tanulni! Soha nem volt olyan, hogy 
„mit keresel te itt, te csak egy rockénekes vagy”, 
mindenki tisztelettel, és szeretettel fordult fe-
lénk. És ez kölcsönös volt.
– Kőszeg közelsége mennyire volt inspiráló?  
– Nagyon örültem, hogy itt adhattuk elő, közel a 
szülővárosomhoz. Nyugodt szívvel mondhatom, 
hogy nagyon inspiráló volt. Sokan mondták, 
hogy a szerepet mintha rám öntötték volna.  
Szerencsére kevés negatív kritikát kaptunk, így 
könnyebb volt beleélnem magam, de mindvé-
gig tisztában voltam vele, hogy hol vagyok, és 
hogy itt – akárhogy is, a főszerepet játszom. Azt 
gondolom, hogy jól sikerült az együttműködés 
a társulattal, sokan észre sem vették, hogy én 
nem a színház világából jöttem. Még Für Anikó 
is gratulált a premier után. Hihetetlen megtisz-
telő volt, hogy a csillagról, amit KAPTUNK, már 
ne is beszéljek. 
– Mik a terveid? Hogyan tovább?  
– Saját szólókarriert szeretnék indítani. Ez már 
pár éve motoszkál a fejemben, de most kezd ala-
kot ölteni, és eddig jó irányba megy. A Tűzmadár 
zenekar marad, ahogy eddig is, és ami nagyon 
feldob, hogy jövőre is lesz Jézus Krisztus Szuper-
sztár. Már tárgyalnak külföldi fellépésekről. Talán 
Budapestre is felvihetjük majd a darabot. 
– Hogyan viseled a hirtelen népszerűséget, 
ismertséget?
– Az utcán egy-egy mosolyból, nézésből látom, 
hogy néha felismernek, ez nagyon jól esik. És 
megnőtt az üzeneket száma is, amikor időm en-
gedi, szívesen válaszolgatok.
– Mit szólnál, ha jövőre a Tűzmadár kapna 
egy meghívást a Savaria Karneválra, a kon-
certszínpadra?
– Nem sírnám csomósra a párnámat éjjel, ha ez 
megvalósulhatna. 
   Kiss János
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A Kálvária alatt lévő bunkerban 
az ünnep alkalmából sokan meg-
tekinthet-
ték a Szent 
K o r o n a 
m á s o l a -
tát Giczy 
Józsefnek 
köszönhe-
tően. 
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államalapító Szent István királyunk 
ünnepén, a Jurisics téren ágh Péter 
országgyűlési képviselő mondott 
beszédet. Az alternatív történelem-
kutatás kérdéseire (Mi lett volna, 
ha…?) fűzte fel gondolatait. A leg-
fontosabbak egyike: „Mi lett volna, 
ha nincs Szent István? 
„Augusztus 20-a a leginkább alkal-
mas arra, hogy fejet hajtsunk egy 
rendkívüli teljesítmény előtt, amely 
Hazánk megalapítá-
sát és megtartását 
jelenti” – mondta 
a szónok. Megem-
lékezett a kőszegi 
elődökről is, azokról, 
akik kiteljesítették 
Szent István nevét. 
Az anyákról és az 
apákról, akik „hátu-
kon cipelték család-
juk, népük álmait.”
A többi között elhang-
zott még: „Választása mindenkinek 
van, kedves kőszegiek, csak tudni 
kell, hogy melyik a jó út!” Ekkor 

még a jelenlévők sem gondolták, 
hogy e kérdést hamarosan érdemes 
újra felidézni, hiszen az alterna-
tív történelemkutatás „dilemmái” 
csak gyarapodnak, fontos és ke-
vésbé fontos kérdésekkel. Például 
azzal, hogy mi lett volna – kiszól 
a lyuk (a szerkesztő) a gödörből 
–, ha az ünnep estéjén a nagy ér-
deklődéssel várt rockopera „meg-
engedi” számomra (számunkra?), 
hogy egészséges büszkeséggel, 
magyarságtudattal hajthassam 
nyugovóra a fejem. „Miért ne?” – 

gondolhatnám. Szent 
István nagy művé-
nek gondozója va-
gyok én is: itt ebben 
az álmait fel nem 
adó kis Hazában! 
Mi lett volna, ha a 
visszavárt, felemelő 
katarzis helyett nem 
a szomorúság válik 
úrrá! Mi lett volna? 
Mi van!? 

Az alternatív történe-
lemtudomány kérdései egyre csak 
gyarapodnak… 

Tóthárpád F.

Mi lett volna?

gondolhatnám. Szent 
István nagy művé-
nek gondozója va-
gyok én is: itt ebben 
az álmait fel nem 
adó kis Hazában! 
Mi lett volna, ha a 
visszavárt, felemelő 
katarzis helyett nem 
a szomorúság válik 
úrrá! Mi lett volna? 
Mi van!? 

Az alternatív történe-

Déváról
Augusztus 20-án Bodnár Pál, a 
Novákfalva Üdülőfalu üzemeltető-
jének a meghívására újra visszatért 
hozzánk a Dévai gyermekotthon 
kilenc lakója. Visszahozta a gyere-
keket az a szeretet és jó szándék.
– Az itteni fogadtatás szívet me-
lengető, amit csak tisztelettel tudok 
megköszönni nevelőtársam, Selmi 
Gábor nevében is – mondta Páll 
Éva, a csoport egyik kísérője.
Huller Edit a programok kőszegi 
szervezője megerősítette a foga-
dókészséget, ha segítséget kért, 
meghallgatásra talált. A dévai gyer-
mekotthonban kétszáz apróság él, 
lakóegységenként 8 – 12 fő, a nap 
24 óráját velük tölti a nevelőszü-
lő. A gyerekek rajzolnak, játékokat 
készítenek, amit „viszont-ajándék-
ként” átadnak a jó szándékú em-
bereknek. A közös éneklés, vers- és 

mesemondás fejleszti énjüket, a 
színpadias előadásaikon a közön-
ségtől tapsot kapnak, emberi érzel-
meket váltanak ki. Végződhet sírás-
sal is egy-egy mesemondás. Most 
is felszabadultan érezték magukat 
a kőszegi tekepályán. Nemcsak 
fesztiváloztak a Tranziton, hanem 
fellépésre is kaptak lehetőséget a 
Jurisics-várban. Meglátogatták sors-
társaikat az SOS-Gyermekfaluban. 
Egyik délután énekükkel kellemes 
perceket szereztek a Jurisics téren 
sétálók számára is. A velemi önkén-
tes tűzoltók szalonnasütésre várták 
a dévai gyerekeket.
A programokhoz segítséget nyúj-
tottak: Bognár Pál, Bodnár Zoltán, 
„Hajni-bolt”, Tóth Pincészet, Leg-vár, 
Bécsikapu Étterem, Ibrahim kávézó, 
Giczy József, Táncsics Péter, Kocsis 
Zsigmondné, Stitniczky Katalin és 
Csilla, Velemi Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, Putyora Roland, Gomba Panzió, 
Pittyes vendéglő, Ternyák Zoltánné.

Melyik illik?
„Rémes látvány”! Talán Ön is ta-
pasztalta már, hogy a kiválasztott 
keret felpróbálása során kiderül: 
az rémesen áll. A minőségi szem-
üveglencse kiválasztásán túl fontos 
feladat az is, hogy az arcához leg-
inkább illő szemüvegkeretet talál-
juk meg. Nem könnyű feladat ez 
a fellelhető széles kínálat, divat és 
trendek mellett sem. Engedjen meg 
néhány jó tanácsot! Kerek az arca? 
Akkor a szögletes vagy négyzet ala-
kú formák állnak a legjobban. A 

keret fegyelmezett vonalai ellensú-
lyozzák arcának kerekded jellegét. 
Arca háromszög alakú? Válasszon 
négyzet vagy lepke alakú fazont. 
Kerülje a kicsi, vékony kereteket. 
Amennyiben szív alakú az arca 
– leginkább hölgyekre jellemző –, 
akkor a könnyű, kerek forma lehet a 
megfelelő választás. Ha arca szög-
letes a kerek forma kifejezetten elő-
nyére válik. Enyhíti az arc szögletes 
vonásait, így elkerülhető a „szigorú” 
megjelenés. Az arca ovális? Ön 
szerencsés, hiszen arcformájához 
minden kerettípus passzol, beleért-
ve a legmodernebb formákat is, így 
kedve szerint válogathat. Ha hosz-
szúnak találja az orrát alacsony 
híddal rendelkező keretet válasz-
szon, míg kicsi orr esetén a magas 
orrnyereg a megoldás. Közel ülő 
szemek esetén a keskeny és elütő 
színű formák az előnyösek, míg tá-
vol álló szemeknél a feltűnő színű, 
széles híddal ellátott világos keret a 
javasolt. Jó válogatást!

Kőhalmi-Szalay Mónika

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

Velem 
Az államalapító Szent István király-
ról a Millenniumi Emlékparkban 
megtartott szentmisével emlékez-
tek meg. A hegyaljai faluból a meg-
emlékezésen közel százan vettek 
részt, akik „magukhoz vehették” a 
megáldott új kenyeret. Az alkalmi 
oltár díszítése a nemzeti összetar-
tozást jelképezte. Horváth Miklós 
polgármester is az összefogásról, 
Szent István örökségének tovább-

viteléről beszélt az ünneplőknek. 
Vilmos atya és Ati atya által ce-
lebrált szentmise a falu történelmi 
hagyományainak méltó folytatását 
jelképezte, ugyanúgy, mint az azt 
követő baráti beszélgetés.

Ünnep
Kőszegfalva:  A 300 éves faluban 
is megemlékeztek az államalapító 
Szent István királyról. Az ünnepi 
beszédet Huber László polgár-
mester mondta, Harangozó Vilmos 
esperesplébános megáldotta a Li-
pót-cipót, új kenyeret, amit aztán 
szeletekre vágva fogyasztottak el 
az ünneplők.

Józsefnek 
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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!

Tranzit és az orosz tiszt
Augusztus 21 – 25. között – az 
ország több pontjáról – fiatalok 
serege érkezett Kőszegre a „Tranzit 
– Fesztivál a határon” rendezvény-
re. Erre az öt napra elfoglalták a 
Jurisics-várat. A bérleti, a szállás-
díjak itt maradtak a városban, az 
eseményről a médiában közzétett 
hírek okán a város a sajtó közép-
pontjába került. Kőszegiek is részt 
vettek a száz kulturális, zenei és 
politikai rendezvényen. Egy-egy 
időpontban különböző helyszíneken 
több előadás, beszélgetés zajlott, 
amely nehezítette a fesztiválozók 
számára a „legjobb” kiválasztását. 

A meghívott szakértőknek, a 
különböző pártállású politi-
kusoknak kérdéseket tehetett 
fel a hallgatóság, amely le-
hetett kemény, lényegre törő, 
egyetértő és egyet nem értő, 
de a kulturált konzultáció 
része volt a párbeszédnek. A 
„szabadság, közösség, ha-
gyomány” szavak kiemelt szerepet 
kaptak a profi módon lebonyolított 
rendezvényen. Az „Iskola a hatá-
ron” című regénnyel vont párhuza-
mot Huber László polgármester a 
megnyitó beszédében, miközben a 
város értékeire hívta fel a résztve-

vők figyelmét.  Hende Csaba hon-
védelmi miniszter a „szabadság” 
jelentőségéről beszélt a fiatalok-
nak. Visszaemlékezett arra, amikor 
’89. március 15-én öt perc alatt 
telt meg „szabadságra vágyókkal” 
Szombathely Fő tere. Keserűen 

idézte fel azt, amikor 
ifjúkorában a lakásuk-
ba hirtelen betoppanó 
orosz tiszt jó étvággyal 
elfogyasztotta az ebéd-
jüket.
Pénteken Schiffer And-
rás társelnök (LMP) és 
Rogán Antal frakcióve-
zető (FIDESZ) az ország 
helyzetéről vitázott (a 
képen), miközben „in-

tenzív szúrásokat” indítottak egymás 
irányába. Mindketten ragaszkodtak 
az „utolsó szó jogához”, ezért a mű-
sorvezető nem tudott véget vetni 
az időn túli vitának. A helyzetet a 
nézők tapsa oldotta meg.

Kámán z

idézte fel azt, amikor 
ifjúkorában a lakásuk-
ba hirtelen betoppanó 
orosz tiszt jó étvággyal 
elfogyasztotta az ebéd-
jüket.
Pénteken Schiffer And-
rás társelnök (LMP) és 
Rogán Antal frakcióve-
zető (FIDESZ) az ország 
helyzetéről vitázott (a 
képen), miközben „in-

A károsult
Csalók érkeztek Kőszegre távolról, 
talán nem is Magyarországról. Er-
ről kaptunk tájékoztatást, amit a 
rendőrség szóvivője megerősített. 
Megtaláltuk a károsultat. Az idős 
asszony elmondta, hogy egyik nap 
öten érkeztek hozzá teherautóval, 
és felajánlották, hogy tizenkétezer 
forintért kicserélik az ereszcsator-
nát. Való igaz, hipp-hopp, elvégez-
ték a munkát, bár a festett bádog 
biztosan nem új. Az ajánlattevők 
megnövelt árat, 170 ezer forin-
tot kértek a munkáért. Az asszony 

megijedt, mert nem erről volt szó, 
neki ennyi pénze nincs. „Akkor itt 
alszunk, amíg nem fizet” – hang-
zott a válasz az erőszakossá váló 
férfiaktól. A néni – görcsbe rándult 
gyomorral – elővette az otthon lévő 
70 ezer forintját. ám ez kevés volt, 
több kellett. „Pótlásként” az egyik 
férfi az asszony nyakáról leszakí-
totta a láncot, a fülbevaló sem ma-
radt a helyén, és zsebbe került egy 
gyűrű is. Ekkor a sértett telefonon 
keresztül kért segítséget a távol élő 
keresztfiától. Az egyik „bádogos”, 
a készüléket magához ragadva, 
beszélt a férfival. Így tényszerűen 
hallotta, hogy az esetről rövide-

sen tudomást szerez a 
rendőrség. Ekkor az öt 
„munkás”, egy rézmo-
zsárral együtt, gyorsan 
távozott. A rendőrség 
nyomozást folytat csa-
lás miatt. Kérik, hogy 
ismeretlen személye-
ket senki ne engedjen 
be a lakásába, gyanú 
esetén hívják rögtön 
a 107-es rendőrségi 
számot. Különös óva-
tosságra intik az idős 
lakosokat, akikre min-
denki jobban figyeljen.

Kz
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SZOT-üdülő
Az elmúlt lapszámban beszámol-
tunk arról, hogy az egykori SZOT-
üdülő területén, a Kastélykert la-
kóparkban 122 új lakás épül. Az 
építkezést elkezdő Pilis Invest tör-
ténete büntetőperrel fejeződött be.  
A „Pilis” felszámolása után került a 
terület a Fodor Invest & Trade Kft. 
tulajdonába, amelynek ügyvezetője 
Kerekes Péter. A lakásértékesítés-
sel foglalkozó vezető szerint a Kft. 
tulajdonosait az emlékek is visz-
szahozták Kőszegre. Egyik asszony, 
valamint egy alkalmazott a SZOT-
üdülőben gyógyult gyermekkorá-
ban az alpesi levegő hatására. Ezek 
a tények is közrejátszottak abban, 
hogy megvásárolták a kastélyt, és 
az ahhoz tartozó területet. A felszá-
molás miatti tíz év „magány” meg-
látszott az épületen, amit a „termé-

szet birtokba” vett, olyannyira, hogy 
az esőcsatornából fa nőtt ki, a bejá-
ratot alig lehetett megközelíteni. Az 
új tulajdonos megkezdte az épület 
állagmegóvását, különösen az eső-
víz elleni védelmet. A felmérések 

Fejlesztések
Gyöngyösfalu: Az önkormányzat 
13,2 millió forintot nyert el egy 
pályázaton belül négy terület fel-
újítására. Önrészként a támogatás 
áFA-ját kell megfizetni. A projekt 
utófinanszírozott, így a teljes össze-
get ki kell fizetni az építő cégnek a 
munka elvégzése után, és ezt köve-
tően érkezik meg az önkormányzat 
számlájára az elnyert pénz. A tervek 
szerint a tél beálltáig elkészülnek a 
munkákkal. A projekt keretén belül 
megújul a Szent Márton Plébánia-
templom templomkertje, a papkert, 
a sportpálya mellett lévő betonpá-
lyát, aszfaltozás után, alkalmassá 
teszik többféle sportra. Ugyancsak 
itt, a pavilonsor mögött alakíta-
nak ki egy EU-konform játszóteret 
a gyermeknek. A templomkertnél 
első lépésben kivágták és kivágják 
a magasra nőtt fenyőfákat, mert 
veszélyeztetik a Szent Márton Plé-

bániatemplomot. (A templom feltű-
nően hasonlít a kőszegi Jézus Szíve 
Plébániatemplomra, azért is, mert 
azonos a tervezője, de a méretek kü-
lönböznek.) Egy hatalmas mamut-
fenyő – a bejárattól jobbra – meg-
marad, mert a 80 évével visszaidézi 
a múltat. A régi növényzet helyett 
újakat, díszcserjét, évelő növényeket 
telepítenek. A bejárat északi oldalán 
a kapu méretét szélesítik azért, hogy 
az emelőkocsis jármű is be tudjon 
hajtani, így a torony felújítását min-
denkor biztonságban el lehet majd 
végezni. A templom jobb oldalán 
lévő bejáratot akadálymentesítik. 
A parkosított területen kialakítanak 
egy pihenőparkot és fogadóteret. 
Ez azért is fontos, mert a műemlék 
állomása a Szent Márton zarándok-
útnak. A felújítás eredménye lesz, 
hogy a mostani 1154 m2 további 
994 m2 területtel bővül. A temp-
lomkerthez közvetlenül csatlakozik 
a papkert, ahol ugyancsak elvégzik 
a területrendezést.

Augusztus 23-án az Európafórum-
Vas megye Egyesület megtartotta 
az éves közgyűlését. Beszámoló 
hangzott el a civil egyesület elmúlt 
évben rendezett programjairól, 
a városi eseményeken való rész-
vételről, és több közérdeklődésre 
számot tartó előadást is szervez-
tek. A tagság megválasztotta a 
következő két évre a vezetőséget. 
Az elnöki pozícióra ismét Pfeiffer 
Tibor kapott bizalmat. Alelnöknek 
Mika Józsefet választották, a titkár 
és pénztáros feladatait dr. Murá-
nyi Péterné tölti be, az elnökségi 

tag funkcióra Bársony Miklós és 
Döbrösi Zoltán kapott bizalmat.
Az elnök megfogalmazta a jövő 
évre vonatkozó terveket, amelyek 
között továbbra is szerepel a kul-
turális rendezvényeken, gasztronó-
miai eseményeken, városi megem-
lékezéseken való aktív részvétel, 
különböző szakmai témájú elő-
adások szervezése, valamint a vá-
ros közéletében zajló aktualitások 
megbeszélése. A jegyzőkönyv tar-
talma szerint készülnek a követke-
ző évi önkormányzati választáso-
kon való részvételre.

alapján az épületszerkezet stabil, és 
lehet rájuk „jövőt építeni”. A terület 
– a gondozása révén – visszakapta 
az „őspark” jellegét. Az első világ-
háború után a magyar katonák itt 
gyógyultak, a második után (1948 

–1957) az oroszok állomáshelye 
volt. A kastély a gyermekeket szol-
gálta 1957–1992 közötti években. 
Most remény van arra, hogy egy 
befektetés után új használati funk-
ciót kap az impozáns épület. 

Őszi Akció!
Új motorfűrészek már 39.900,- Ft-tól!
Használt motorfűrészek , garanciával.

Vezetőlemezek, láncok, láncolaj kedvező áron.
                                                                Az akció a készlet erejéig érvényes.

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

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Erősítették
Szeptember 6-án küldöttség uta-
zott Vaihingen an der Enz városba a 
Strassenfest ünnepségre.  Szomba-
ton délelőtt Gerd Maisch főpolgár-
mester testvérvárosi szívélyességgel 
fogadta a kőszegieket, emlékez-
tetett a két évtizedet meghaladó 
eredményes kapcsolatra. Huber 
László polgármester ugyancsak 
a baráti kapcsolatokról beszélt. A 
Dance Jam 21 táncosa, akiket helyi 
családoknál szállásoltak el, fergete-
ges műsort adtak elő a fogadáson. 

Aznap este a fesztivál színpadán 
megismételték ugyanezt hosszan 
tartó taps kíséretében. Földesiné 
Németh Csilla joggal volt büszke a 
„lányaira”. A borhölgyek által kínált 
kőszegi borok közül a Rose aratta 
a legnagyobb sikert. A küldöttség 
férfi csapata harmadik lett a ke-
nuversenyben. Vasárnap a delegá-
ció meglátogatta Aurich városát. A 
három nap alatt a művészeti egye-
sület, a darabontok, a borászok, a 
borhölgyek, a Nyugdíjas Klub és a 
tűzoltók képviselői  erősítették a két 
város baráti kapcsolatát.

Kz

Készülnek a jövőre



Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. * Ajánlatunk csak tőkehúst is értékesítő üzleteinkben érvényes! 

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.

mini          abc        szuper

abc         szuper

szuper

www.7forras.hu

2013. szeptember 18 – szeptember 30.
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Hungerit 

Delko 
Pulykamell sonka 

paprikás (Hungerit Zrt.)

Ammerlander
trappista sajt 
(Co-op Hungary Zrt.)

Coca-Cola vagy 
Fanta Narancs 

2x2l, 162,25 Ft/l
(Coca-Cola HBC Magyarország Kft.)

Camping 
ömlesztett sajt

tejszínes, 100 g +10% ingyen
1990,- Ft/kg (Eru Hungaria Sajtgyártó Kft.)

Soproni
dobozos sör
4,5%, 0,5 l, 398,- Ft/l 

(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)
Tomi 3xAction

Color Gél 40 mosás, 2,92 l, 684,58 Ft/l vagy 
Normál Mosópor  

Amazónia frissessége, 4 kg, 499,75Ft/kg
 (Henkel Magyarország Kft.)

Douwe 
Egberts Omnia

őrölt-pörkölt kávé
Classic 

Melange
250 g, 2596,- Ft/kg

(Douwe Egberts Hungary Zrt.)

abc  szuper

szuper

1449
Ft/kg

649
Ft/db

649
Ft/cs

199
Ft/db

1999
Ft/db

2599
Ft/kg

199
Ft/db

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Menyasszonyi ruhák 
Koszorúslány ruhák 
elsőáldozó ruhák 
szalagavatós ruhák 
Kiegészítők

ESKÜVŐK
szerVezését 
VÁLLALJUK!

Kőszeg, Árpád tér 21. 
Tel.: 94/361-291,   70/7728843
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Lukácsháza
Befejeződött a 87-es főút és a 
Schott forma vitrum Kft. közötti jár-
daszakasz építése. A beruházás so-
rán a járda mellett két buszmegálló 
is épült, megtörtént a csapadékvíz 
elvezetése, az útburkolat szélesí-
tése, valamint forgalombiztonsági 
eszközök telepítése. A kivitelező 
Németh Útépítő Kft. augusztus 26-
ai készre jelentése után lezajlott a 
műszaki átadás-átvétel.
A Tanács és a Kiscsömötei ut-
cában forgalombiztonsági okból 
fekvő rendőrt helyeztek el. Ezzel 
együtt megtörtént az útburkolati 
jelek festése, a sebességkorlátozó 
táblák kihelyezése.

Zsigmond Jánosné (Horváth Gi-
zella) 1923. szeptember 2-án szü-
letett Pusztacsóban. A falu 90 éves 
lakóját Virág János polgármester 
köszöntötte a képviselő-testület 
nevében, és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök által adományozott 
emléklapot. A meghitt ünnepségen 
jelen volt Gizi néni 12 unokája, 26 
dédunokája és 3 ükunokája is.

A végéhez közeledik a pincés-
kemencés projekt. A csömötei sző-
lőhegyen elkészült a 11 kemence, 
a kerti kiülők, részben az edények 
és a poharak. Rövidesen az infor-
mációs táblák is láthatóak lesznek. 
Szeptember 1-én a projekt résztve-
vői ismerkedtek a szőlőhegyi hegy-
pincénél Bolfán Csaba jóvoltából a 
langalló, a kenyér és a sültek készí-
tésének kemencés fortélyaival.
Augusztus 30-án megkezdődött 
a Közösségi Ház tetőépítése. A ki-
vitelező Tempó-Ép Kft.-nek október 
31-ig kell elkészítenie az épület ala-
csony hajlásszögű tetőszerkezetét.
Folyamatban van a Kisposta utcai 
járda és út aszfalttal történő meg-
építésének engedélyezési eljárása.
A megvalósítását az önkormányzat 
ebben az évben tervezi. 
szeptember 12. 10.00 órakor kez-
dődik a Közösségi Házban az „állat-
orvosi konferencia” idei rendezvénye. 

A szakmai előadások mellett a Dr. 
Tolnay Sándor általános Iskola mű-
sorral emlékezik meg a névadójukról, 
koszorúzás is lesz az emlékműnél. A 
megemlékezésre minden állatorvost, 
és állatorvostan hallgatót szeretettel 
várnak a szervezők.
Szeptember 21-én lesz a hagyo-
mányos szüreti felvonulás a Közös-
ségi Ház szervezésében.  
Szeptember 28–29-én megtar-
tandó „Magyarország szeretlek” 
című országos programban történő 
részvétel mellett döntött az önkor-
mányzat. Így szeptember 28-án 
délután a csömötei szőlőhegyen 
nyitott lukácsházi pincés-kemencés 
nap lesz. Szürkületkor zenés est és 
táncház várja az érdeklődőket a ki-
látónál.  Szeptember 29-én 19 óra-
kor a csömötei borok bemutatója és 
közös nótázás lesz, majd 21.30 óra-
kor fellobban a „pásztortűz” , mint a 
többi településen.
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Gratulálunk!
áder János Magyarország Köz-
társaság Elnöke a „Magyar Ezüst 
Érdemkereszt” kitüntetést ado-
mányozta Horváth Miklósnak, 
Velem Község társadalmi megbí-
zatású polgármesterének a több 
évtizedes tevékenység elismerése-
ként augusztus 20-a alkalmából 
Nagyboldogasszony ünnep napján.
áder János Magyarország Köztársa-
ság Elnöke a „Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje” kitüntetést ado-
mányozta dr. Markovics Tibor az 
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságá-
nak igazgatója, címzetes egyetemi 
docens részére a Nemzeti Park ha-
tékony működése, a helyi értékek 
megőrzése, a természetközeli er-

dőgazdaság bevezetése érdekében 
végzett szakmai munkájáért.  

Háztáji piac
Egy éves a háztáji piac Kőszegen, 
amely szombatonként a virágpiac 
területén működik civil kezdemé-
nyezéssel és szervezéssel. Az első 
időszakban minden második héten 
rakodtak ki a környék települései-
ről érkező árusok, tavasz óta pedig 
hetente. A pultokon találhatók kecs-
ke-, tehén- és juhsajtok, mézek, házi 
sütemények, mangalica sertésből 
készült hústermékek, kolbászok, kü-

lönleges lekvárok, szörpök, fűszerek, 
gyümölcsök és zöldségek. Alkalman-
ként kínálnak az árusok kerámiából 
és fából készült ajándéktárgyakat is. 
Mindezek közös jellemzője a háztáji 
jelleg, az élelmiszer alapanyagok a 
kiskertben megtermelt zöldségek-
ből, gyümölcsökből származnak, 
más ízeket tartalmaznak, mint az 
ipari élelmiszerek. Tény, hogy a pi-
acra járók szívesen vásárolnak a 
háztáji árusoknál, akiknek az asz-
talokat az UTIRO Leader Egyesület 
biztosítja támogatásként.

Akik nélkül
Kőszegpaty: Szeptember 7-én 
tartották a tizenegyedik falunapot. 
A délután fél háromkor kezdődő 
programokra jóval korábban érke-
zett a lakosság. Ott voltak – látha-
tóan örömmel – az idősek otthona 
lakói is, hiszen ők is kaptak meghí-
vást. A kölcsönös tiszteletet és ösz-
szetartozást jelentette az is, hogy a 
szomszédos falvak vezetői is jelen 
voltak. A sátrat a faluház udvarán 
állították fel, az évekkel ezelőtt 
felújított épület a programokhoz 
biztosította a hátteret. Kendik Mik-
lós polgármester az egyik asztalnál 
választott magának helyet, mert a 
lábsérülése korlátozta a mozgását. 

(Ezúton is kívánunk neki jobbu-
lást.) A megjelenteket köszöntötte 
Gergye Péter alpolgármester, aki 
arról beszélt, hogy a mindennapok 
rohanása mellett ez a nap legyen a 
kikapcsolódás napja. Ezt a kérést a 
közönség meg is fogadta. Először 
az óvodások léptek a pódiumra. 
A bemutatott műsoruk alapján 
megállapítható, hogy az óvodában 
nemcsak vigyáznak a gyerekekre, 
hanem nevelik és tanítják őket. 
Az ács Mihály Zeneművészeti Is-
kola növendékei bemutatták fú-
vós hangszertudásokat. Kendik 
Dániel, a „kistérség első, és most 
már egyetlen csillaga” zenés gyer-
mekdalokkal – a tőle megszokott 
módon – szórakoztatta a nagy-
érdeműt. A Big Band a felnőtt 
közönséget szórakoztatta, jó ked-

vét fokozta slágerzenéjével profi 
módon. A műsor befejezésekor a 
közönség már megéhezett. Jutott 
bőven a két kondér ételből min-
denkinek. A minőséget garantálta 
a két kiváló szakács, Bakucz István 
és Kiss István. (A két István közül 
az utóbbi, a falunap után két nap-
pal ünnepelte a 60. születésnapját. 
Gratulálunk!)
A vacsora után ze-
nés báli program-
mal folytatódott a 

falunap. Akinek szerencséje volt, 
nyereménytárggyal térhetett haza 
az éjszaka folyamán. Komonszky 
István és családja, Soproni Zoltán, 
Kendik Miklósné, Dorogi Zoltán, 
Rába-patak Vadásztársaság: azok 
a támogatók, akik nélkül nem va-
lósulhatott volna meg a falunap.

Kámán z.
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Örökségünk: áprilisban, ami-
kor a Szellemi Kulturális Örökség 
jegyzékébe való bekerülésre szóló 
pályázatot benyújtotta Kőszeg, ak-
kor járt nálunk a hivatal igazgatója 
Csonka-Takács Eszter. A sikeres 
tárgyalások eredményeként vá-
rosunk fontos esemény helyszíne 
lesz. A Nemzeti Kulturális Örökség 
Napok országos megnyitójára kerül 
sor szeptember 20-án. 

A hétvégén, 21–22-én bemutat-
kozik városunkban más – hason-
lóképp a jegyzékben szereplő – 
örökségelem is (pl. busójárás, lovas 
íjászat, stb.) illetve látogatható lesz 
sok felújított műemlék.

Szeptember 17-én a szombathe-
lyi Savaria Filmszínházban vetítik a 
Kristóf ágota regényéből (A nagy 
füzet) készült filmet. A Kőszegi Vár-
színház szervezésében kedvezmé-
nyes jegyhez juthatnak a kőszegiek. 
Mód nyílik az alkotókkal való talál-
kozásra is. Szász János díjnyertes 
alkotásának országos forgalmazása 
szeptember 19-én kezdődik.
A Kőszegi Makett Klub és Egye-
sület augusztusban a zalaegerszegi 
WOLPACK 2013 nemzetközi ma-
kett kiállítás és versenyen az alábbi 
eredményeket érte el: 
Fodróczi ádám  ezüst; Fodróczi 
Márk  arany érem és kettő különdíj 
birtokosa lett. Jeney Attila arany-
érmet, Kiss Gábor aranyérmet, to-
vábbá kettő ezüstöt és egy külön-
díjat kapott.
A horvát zarándokok nagyszámú, 
96 fős csoportja augusztus 21-én 
indult Máriacellbe. Útjuk „témája” 
ebben az évben a csend volt. A 160 
kilométeres vándorlás ez alkalom-
mal is négy napig tartott. Petkovits 
Sándor szervezésében, Dumovits 
plébános úr lelki vezetése mellett 
a kőszegiekkel együtt gyalogoltak 
a szentpéterfai,  a horvátzsidányi, a 

nardai, a peresznyei és a csepregi 
hívők. A vándormadonnát az előt-
tük érkező kópházi csoport vitte. 
Több látogató, kevesebb bevé-
tel – így lehet összefoglalni az 
elmúlt színházi évadot. „Számos 
kisebb előadásunk volt sikeres, 
de elmondható, hogy kevesebb 
darabot tekintenek meg az em-
berek. Látszanak az anyagi le-
hetőségek korlátai” – nyilatkozta 
Pócza Zoltán. 
A jól ismert okok, és a várhatóan 
még inkább apadó családi pénz-
tárcák mellett jelentősen nőtt a 
„nyári konkurencia”. A korábbi 
hallgatólagos szakmai megálla-
podás – miszerint a megyeszék-
hely nem versengett a kőszegi 
nyári előadásokkal – mára ér-
vényét vesztette, a szombathelyi 
kínálat a fizetőképes keresletet 
csökkentette. Az is nehezítette az 
idei évadot, hogy a színházi appa-
rátus jelentős energiáját lekötötték 
a visszaköltözéssel, a vár felújításá-
val járó feladatok.
Meleg, mozgalmas nyarat tud-
hatunk magunk mögött. A 30-i 
ostromzáró rendezvényekkel (fel-
vételünkön a szónok, Harangozó 
Bertalan) az ősz is beköszöntött, de 
nem fogunk unatkozni ezután sem. 

Sokan jártak nálunk a színházi 
estéken, nagy tömeget vonzott a 
Fesztivál a határon 
négy napja, és har-
mincadszor álltak 
rajthoz a História 
futói. Lapszámunk 
megjelenésekor még 
folyik a Kossuthkifli 
forgatása, vár ránk 
egy – remélhetően 
sikeres – szüret, va-
lamint az Orsolya-

nap… és még lehet sorolni a na-
gyobb rendezvényeket, amelyeket 
kiváló civilszervezeteink különböző 
egyéb programjai ölelnek körül. 

Több zenei csemegét is élvezhetett 
a közönség augusztus második fe-
lében is. 20-án a nagytemplomban 
vendégszerepelt a Csepregi Városi 
Vegyeskar, a Kőszegi Vonósok, 
Bazsó Cecília és Soskó András (a 
képen). Különlegességgel zárult az 
Ostromnapok rendezvénysorozata 
is. A Kőszegi Vonósok Meggievel 
léptek a közönség elé a vár nagy-
színpadán, másnap, 30-án pedig a 
megemlékezést követően Kőszeg 
Város Fúvószenekarának Ostrom-
koncertjét hallhatta a közönség, 
szintén a Jézus Szíve Plébánia-
templomban.
Különleges élménnyel lettek gaz-
dagabbak, akik ott voltak a Kelet 
Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivá-
lon augusztus 10-én. A napközbeni 
programok sok családot és gyer-
meket vonzottak kézműves foglal-
kozásokra, bemutató hastáncórára, 
az Ezeregyéjszaka mesesarokba és 
a többi programra. Az esti gálán, 
melynek házigazdája Aster és a Kő-
szegi Orientális Táncklub volt, fellé-
pett még Shamila és ISIS Gyöngyei 
(Szombathely), Erika és táncosai 
(Körmend), valamint Lenkefi Zita 
és tanítványai (Budapest).  

koncertjét hallhatta a közönség, 
szintén a Jézus Szíve Plébánia-
templomban.
Különleges élménnyel
dagabbak, akik ott voltak a Kelet 
Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivá-
lon augusztus 10-én. A napközbeni 
programok sok családot és gyer-
meket vonzottak kézműves foglal-
kozásokra, bemutató hastáncórára, 
az Ezeregyéjszaka mesesarokba és 
a többi programra. Az esti gálán, 
melynek házigazdája Aster és a Kő-
szegi Orientális Táncklub volt, fellé-
pett még Shamila és ISIS Gyöngyei 
(Szombathely), Erika és táncosai 
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Kiadó kiskertek!
A Kőszegi Kertbarátok Egyesülete 
„nagyon nehéz esztendőn ment 
keresztül” – mondta Fejér Gáborné 
elnök. Tavasszal a kertek 80 száza-
lékát elöntötte a belvíz, a nyáron 
pedig hiába öntöztek. Ennek elle-
nére, „ha egy kicsit elkeseredetteb-
ben is, de nagyon szépen művelik” a 
bérlők a területeiket. (Felvételünkön 
Csikor Antal) A jelentkező igényeket 
csak részben tudják kielégíteni: a 
Károlyi Mihály utca melletti terü-
leten jelenleg nincsen kiadó kert, 
de a vízmű és a kábelgyár mögött 

sok parcella megmunkálásra vár. A 
bérlők rendszeresen fizetik a díja-
kat, elmaradás nincsen. Problémá-
ikat az évi közgyűlések alkalmával 
beszélik meg. Tagjaik között sok a 
nyugdíjas és nagyon kevés a fiatal, 
aki vállalkozna a földművelésre, a 
kiskertekben való gazdálkodásra, 
de dicsérendő az összetartás – tud-
tuk meg. Különösen a tavaszi és 
a nyári időszakokban erősödik a 
társasági élet. Gyakran szerveznek 
közös „kiülős” programokat. Ezek 
az alkalmak nagyszerű lehetőséget 
nyújtanak a kertészeti kérdések 
megbeszélésére is.
Az elnök asszony elmondta, hogy 
nagy szeretettel várják a kertész-
kedni, az egyesülethez csatlakozni 
kívánó leendő kiskertművelőket. A 
mezőgazdasági munkában kevésbé 
jártas fiatalok se rettenjenek el, a jó 
közösség garancia arra, hogy meg-
felelő tanácsokat kapjanak a sike-
res gazdálkodáshoz. Az érdeklődők 
a 30 351 0389-es telefonszámot 
hívhatják!

táf

Munkát kérnek
A helyi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat legutóbb augusztus 
20-án hívta össze közösségét. ál-
lamalapításunk ünnepén a Rákóczi 
úti termükben mintegy negyvenfős 
hallgatóság előtt Baranyai Mihály 
elnök mondott beszédet. Következő 
közös ünnepüket december 6-ra 
és karácsonykor tervezik, ahol a 
gyerekeknek, a nehézsorsúaknak 
szeretnének kedveskedni. Ahogy 
fogalmazott: „ha lesz pénzünk, és 
kapunk olyan lehetőséget, hogy 
tudjunk vásárolni a hátrányos hely-
zetű családoknak lisztet, cukrot.”
Baranyai Mihály lapunknak nyi-
latkozott. Kifejtette, hogy nagyon 
nehéz elhelyezkedni a városban. 
Kritikát fogalmazott meg a mun-

ZENE KELL? ZENE KELL! 
Mert Mindig kell egy barát, hát Csavard fel a szőnye-
get, hiszen Most múlik pontosan: ezért velünk Jöjjön ki 
Óbudára!
Hívja a MOZAI Duót! Kerti partik, nyugdíjas búcsúztatók 
baráti összejövetelek… Tel: 70 6262 3668

kalehetőségeket illetően, valamint 
elmondta: „Mi mindenkinek se-
gíteni akarunk, roma vagy nem 
roma!”

táf
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Dičju grupu je pripravila i skupa držala 
Katica Schneider 

„Dani opsade” 2013 – slikoviti dogadjaji

Dičju grupu je pripravila i skupa držala 

Hrvatski  ženski  dio  povorke Jurišičeva (Šandor Petković)
zakletva pred bitkom

Pobjeda!!! Dobili smo!!!
Marija Fülöp - Huljev

Načelnik Kisega već zna da je vičera u 
hrvatskom šatoru svenek kvalitetna

Ove žene su krojile i šile historijsku
opravu

Kindergarten Schwabendorf –
Kőszegfalvi Nemzetiségi Óvoda
A Kőszegfalvi Nemzetiségi óvodában is megkez-
dődött az új nevelési év. Huszonnyolc gyermeket 
írattak be, és szeptemberben huszonnégy gyer-
mekkel kezdtünk.
Szeretnénk, hogy minél nyitottabb legyen óvo-
dánk, ezért sok közös programot szervezünk a 
gyerekeknek a szülőkkel közösen.

A szülők maximálisan támogatnak, segítenek 
bennünket (udvarszépítés, játékok karbantartá-
sa, vasgyűjtés).
Az idei munkatervünkben is szerepelnek az aláb-
bi nemzetiségi programok: októberben Geszte-
nyeünnep, novemberben az Idősek köszöntése. 
Decemberben Mikulás-várás és Karácsonyváró 

délután (betlehemes játék, közös ajándékkészí-
tés, kötetlen beszélgetés).
Farsangi mulatságunkon nem hiányozhat a 
cigenudli, hétfőn pedig várjuk a faluban a bo-
hócokat.
Anyák napja és az évzáró/ballagás után tartjuk a 
gyereknapot és az ovis kirándulást.
Július elején részt veszünk a falunapon, amelyre 
nemzetiségi tánccal is készülünk.
Programjainkat, ünnepeinket két nyelven 
tartjuk.
Az évet az iskolába menők, „Pizsi-bulija” zárja 
vetélkedőkkel, szalonnasütéssel. Miután a szülők 
hazamennek, bejárjuk a falut, ahol akadályokat 
kell a gyerekeknek leküzdeniük. Sötétedés után, 
az ovi udvarán „rókavadászatot” rendezünk, és 
együtt alszunk az oviban. A nagyok kiváltsága ez 
és nagyon készülnek rá minden évben.
Tavaly bevezettük az  „ÉN NAPOM”-at, amikor 
egy-egy szülő előzetes egyeztetés után, egy 
délelőttöt tölthet a gyermekével az oviban. Így 
a szülők is betekintést nyerhetnek mindennapi 
életünkbe, aktívan részt vehetnek a napi teen-
dőkben.
Szívesen várjuk a szülők új ötleteit is, hogyan 
tehetjük még szebbé, emlékezetesebbé a gyer-
mekek óvodás éveit.

 Klobetzné Debrei Hajnalka és 
Doroginé Molnár Ibolya
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Újra az iskolapadban
Az Árpád-házi Szent Margit 
Óvoda és Általános iskola au-
gusztus 31-én szombaton este 
évnyitó szentmisével kezdte meg 
a tanévet. Padjait 344 tanuló 
foglalta el.  A legkisebbek, ötven-
négyen, most először indultak az 
iskolába. Az oktatási intézmény 
további fejlesztéseket tervez. 
Már rendelkezik a gimnázium 
működési engedélyével, mely ér-
vényessége hamarosan jogerőre 
emelkedik.
A Bersek József Általános Is-
kola nyolc évfolyamon tizenöt 
osztállyal, összesen 327 tanuló-
val kezdte meg a munkát. Az első 
napon huszonhárom kisnebuló ült 
először a padba. Ebben a tanév-
ben már ők is részesei lesznek a 
jubileumi év hátralévő rendezvé-
nyeinek. Híressé vált egykori ta-
nulókat hívnak meg, retro órákat, 
sportmaratont terveznek.
A Béri Balog Ádám Általános 
iskola két osztályában – amely-
ből az egyik az iskolaotthonos – 
46 elsőssel kezdte az iskolaévet. 
A 2013/14-es esztendőben nyolc 
évfolyamon tizenhat osztály diák-
jaival foglalkoznak. Tanulói létszá-
muk 389.
A Dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskolában – Gyöngyösfaluban – 
a 32 elsősnek a 8. osztályos tanu-
lók tűzték fel az iskola jelvényét, 

majd az igazgatónő kézfogással 
tolnay-s diákká fogadta őket. 
átalakult az intézmény: ettől az 
iskolai évtől már nem mint áMK 
működnek. Az iskola 25 éve vette 
föl az állatorvosi egyetem megala-
pítójának, Lukácsháza szülöttének, 
Tolnay Sándornak a nevét, ezért a 
2013/14-es tanév diáknak és ta-
nárnak emlékév is egyben. 
Az Evangélikus Mezőgazdasá-
gi, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium 
tanévnyitó istentisztelete 2-án 
volt az evangélikus templomban. 
Az iskola 9. évfolyamos tanulóinak 
száma 79 fő. 40 fő szakközépis-
kolában 39 fő szakiskolában kezd-
te meg tanulmányait. Újdonság, 
hogy már pincéreket is képeznek, 
és az érettségivel rendelkezők szá-
mára kétéves szakácsképzést is 
indítottak.
A Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium az első iskola-
napon három osztályban 88 új 
gimnazistával kezdte az évet. 
Közülük a korszerűsített és meg-
szépült kollégiumba közel 40 új 
diák érkezett. Legnépszerűbb 
továbbra is a magyar-angol két 
tanítási nyelvű tagozat, viszont a 
kiemelkedő versenyeredmények 
ellenére a 9. osztálytól kevesen 
választják a természettudományi 
tárgyakat. 

Színház – kőszegi gyökerek
Kőszeg hírnevét is öregbíti Vesz-
prémben a Petőfi Színház „Oliver!” 
című musicaljében „Dörzsölt” szere-
pét játszó Pató Bálint Gábor. (Nagy-
anyja a városi könyvtár munkatársa 
volt, édesapja is Kőszegen tanult, 
édesanyja pedig Lukácsházán dol-
gozik.) A darabot a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon is elsöprő 
sikerrel játszották. Bálint 6. osz-
tályos, Balatonalmádiban él és jár 
iskolába. Éneket és versenytáncot is 
tanult, több díjjal jutalmazták már 
munkáját. A tehetséges fiatal álma 
egyszer talán teljesülhet, és a kő-
szegi színpadon is bemutatkozhat.

Az a fránya ötödik bé
Bősze Éva legújabb könyvében 
(United Pc Kiadó, 100 old.) az 
egykori iskolájába visszatérő főhős, 
Dóra visszaemlékezéseit olvashat-

juk. A kamaszok, kisiskolások min-
dennapjainak eseményei követik 
egymást, hol humoros, hol komo-
lyabb formában. Iskolai, családi, 
és magánéleti problémák, ame-
lyek napjainkban oly jellemzőek a 
felnőtté válás folyamatában. Lelki 
vívódások, csínyek, fondorlatok, 
lázadások. Kudarcok és sikerek. 
Barátságok, elfordulások, szeretet 
s bimbózó szerelem…  A könyv 
bemutatójára szeptember 19-én 
kerül sor a Városi könyvtárban. A 
programot – néhány tanítványával 
– Jancsó Enikő tanárnő színesíti.  

Tolnay Kupa
 
Szeptember 14-én 25. alkalommal 
rendezi meg a Dr. Tolnay Sándor 
általános Iskola Gyöngyösfaluban 
a Tolnay Kupát. A résztvevő iskolák 
emlékfutásban, asztaliteniszben és 
kispályás labdarúgásban versenge-
nek különböző korcsoportokban a 
helyezésekért.

***
Az iskola idén ünnepli, hogy 20 
évvel ezelőtt felvette a Dr. Tolnay 
Sándor általános Iskola nevet.
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Kőszeg, szeretlek!
Kőszeg is nevezett az Itthon vagy 
– Magyarország, szeretlek! prog-
ramsorozat közmédiabeli megje-
lenésére, amely éppen a Kőszegi 
Szüret időszakára esik. „Reméljük 
városunk is felkerül az ország ki-
emelten bemutatandó értékei közé, 
annál is inkább, mivel Rákay Philip 
asz MTV Zrt. igazgatója, a nyár 

folyamán családjával együtt is jól 
érezte magát Kőszegen, és a többi 
között a vár vendégszeretetét is él-
vezte” – mondta el Pócza Zoltán, a 
művelődési ház igazgatója.
A 20 órás műsorfolyam szeptem-
ber 28–29-én látható majd, mely 
során hazánk számos településéről 
vetít kisfilmeket az M1.

Táplálkozás és harmónia
Az anyatejes táplálás világnapja al-
kalmából 98 édesanyát hívtak meg 
a Szociális Gondozási Központba au-
gusztus 30-ára. Az ünnepségre 30 
édesanya érkezett gyermekével, de 
néhány édesapa is jelen volt. Raposa 
Helga, az intézmény vezetője, majd 
Huber László mondott köszöntőt. 
Polgármesterünk kihangsúlyozta, 
hogy „nemcsak táplálkozástani, de 
nagyon komoly lelki jelentősége is 
van az anyatejes táplálásnak, amely 
elősegíti a gyermekek és édesanyák 
közti harmonikus kapcsolat alakulá-

sát, és testi-lelki egészségükre hosz-
szú távú hatással van”.  A hagyomá-
nyoknak megfelelően, név szerint, 
egy szál virággal és ajándékkal 
kedveskedtek  az édesanyáknak.

10, 20, 30
A kőszegi gyermekfalu alapításának 
20. évfordulóját ünnepelte szep-
tember 7-én. A helyiekkel együtt 
emlékezett a séi Ifjúsági Ház is. Ők 
10 évesek, az SOS Gyermekfalu 
Magyarországi Alapítványa pedig 
30 dolgos esztendőt tudhat maga 
mögött. A nevezetes eseményt 
szakmai nap, kiállítások, szórakoz-
tató programok színesítették.
Mint ismert: Hermann Gmeiner 
1949-ben Ausztriában indította 
útjára az SOS Gyermekfalu moz-
galmat, amely a világ 133 orszá-
gában működik. Gmeiner alapgon-
dolata ma is korszerű: „Az elárvult 
vagy elhagyott gyerekeknek családi 
környezetben kell felnőniük ahhoz, 
hogy boldog, sikeres felnőttekké 
válhassanak!” Világszerte 910 SOS 
Gyermekfalu működik.
Kőszegen az elmúlt 20 évben 256 
gyerek volt több-kevesebb ideig 
a gyermekfaluban, jelenleg 110 
gyermekről gondoskodunk – nyi-
latkozta Szilágyi Imre mb. területi 
igazgató. Az ünnepre visszajöttek 
a régi SOS-esek is, és eljött Bernd 
Heßler vezetésével Borken város 
küldöttsége. Városuk üdvözletét és 
adományát hozták el a gyerme-
keknek. Kapcsolatuk több mint 10 
évre tekint vissza. 
A találkozó különlegessége, hogy 
„a gyermekfalu lakói a kőszegi 
nehézsorsú társaikra is gondoltak, 
és húsz gyermeket hívtak vendég-

ségbe, velük együtt vettek részt a 
szervezett programokon.
Magyarországon ma már 3 gyer-
mekfalu és 4 ifjúsági ház működik; 
az SOS magyarországi védőszár-
nyai alatt jelenleg mintegy 370 
gyermek és fiatal él!

ELADÓ HÁZ
eLadó Kőszeg, Kőszegfalvi 
úton, 860 m2 telekterületen, 
önálló helyrajzi számon, 
kertes ingatlan. A ház 100 
m2-es, 3 szobás, 2 fürdővel, 
2 WC-vel, autóbeállási lehe-
tőséggel. A telken található 
még egy 64 négyzetméteres 
téglaépítésű melléképület. 
Irányár: 5,8 millió forint. 
Telefon: 06-30/389-5101.
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Őszi Green Mountain tevékenységek
Szeptemberben és októberben a 
projekt egyik fókuszpontjába a tör-
ténelmi épületek kerülnek. Az első 
állomás szeptember végén Kősze-
gen egy szeminárium, melynek té-
mája a történelmi épületek felújítá-
sának lehetőségei a Kőszegi kistér-
ségben. A programon építészetről, 
műemlékvédelemről, finanszíro-
zásról, örökségvédelemről, haszno-
sításról hallhatnak előadásokat az 
érdeklődők. Lehetőség lesz közös 
gondolkodásra, beszélgetésre is, a 
szünetben pedig büféasztal várja 
a résztvevőket. A szemináriumon 
való részvétel ingyenes és minden-
ki számára nyitott, a programot a 
Green Mountain projekt keretében 
az Európai Unió és Kőszeg Város és 
Térsége Társulása támogatja. 

A másik fókuszpont a térség termé-
szeti értékein lesz ősszel. Tíz héten 
át tartó figyelemfelkeltő kampány 
indul szeptember elején, melynek 
célja, hogy az itt élők jobban meg-
ismerjék a térség természeti értéke-
it. Ennek keretében készül többek 
közt egy Facebook oldal, ahol az 
elkövetkező hetekben rendszeresen 
friss információkkal és érdekes-
ségekkel jelentkezünk természeti 
környezetünkről. A kampány egy 
másik elemeként pedig október 
elején egy hétre Kőszegre költözik 
a „Zöldülj! Fordulj!” című környeze-
ti szemléletformáló mobilkiállítás, 
mely a mindennapi környezetvéde-
lem fontos témáit mutatja be és a 
hétköznapok „zöldítéséhez” ad öt-
leteket. A gyakorlatias kiállítást in-

teraktív foglalkozások 
is színesítik. Ajánljuk 
elsősorban családok-
nak, valamint óvodás 
és iskolás csoportok-
nak. A részvétel a sze-
mináriumhoz hasonló-
an ezen a programon 
is ingyenes. 
Szeptember 24–25-én Budapes-
ten kerül sor a következő projekt-
találkozóra. Az első nap a hálózat-
építés jegyében zajlik majd. A cél 
egy olyan közös platform, illetve 
tudásmegosztó hálózat létrehozá-
sa, amely hosszú távú keretet ad 
a térség hegyvidéki területeinek 
együttműködéséhez.  Ehhez nyújt 
alapot a találkozó, melyen a pro-
jektpartnereken kívül olyan szer-

vezetek képviselői is jelen lesznek, 
akik érdekeltek lehetnek a Green 
Mountain hálózatban való részvé-
telben. 

További információ: 
Kőszeg Város és Térsége Társulása
E-mail:
titkarsag@koszegikisterseg.hu 
http://www.koszegikisterseg.hu
http://www.greenmountain-see.eu/

Filmet forgattak
Szeptember 4 – 12. között Fehér 
Béla: Kossuthkifli című regénye 
alapján filmet forgatott az MTVA 
Rudolf Péter rendezésében. Ezek-
ben a napokban a stáb alaposan 
átrendezte a Jurisics teret, és több 
millió forintot hagytak itt a város-
ban a költségek térítésére, egyes 
napokon száz statisztát alkalmaz-
tak. A forgatáshoz a terület előké-
szítését, illetve a helyreállítását a 
városgondnokság végezte. 
Kőszeg a filmben Érsekújvár város 
helyszíneként szolgál. A Lábasház 

mellett álló ház, amely Martis An-
náé, egy temetkezési vállalkozó 
irodája lett. Szeptember 7-én for-
gatták azt a jelenetet, amikor innét 
Haumann Péter és Reviczky Gábor 
színművészek léptek ki az ajtón. Az 
egy mondatot tartalmazó filmkoc-
kákat többször vették fel, a művé-
szeknek pontosan meghatározták a 
megállás helyét, a helyzethez illő 
arcmimikát is.
– Ez egy olyan kisvárosi helyszín, 
amit Hollywoodban sok-sok millió-
ért építettek volna meg – mondta 

Rudolf Péter 
rendező. – Na-
gyon szeretem 
a várost, nem 
sok ilyen van 
Magyarorszá-
gon. Nemcsak 
a fotók alapján, 
hanem való-
ságban is töké-
letes a helyszín 
a film számára. 
A könyv szerint 

a temetkezési vállalkozó mellett 
van a fodrászüzlet, amit itt nem 
tudtunk megvalósítani, ezért a 
lehetőségekhez igazítjuk a forga-
tókönyvet. Az életem fontos része 
a film rendezése, hálás vagyok a 
sorsnak, hogy csinálhatom.

Az Omega szerint „szép a lángja”. 
A lámpák, a gyönyörű kézműves 
alkotások a Marcipán Múzeum-
ban (Kőszeg, Jurisics-vár) láthatók. 
Az egyedi darabok tulajdonosa, 
Nagy Lajos szerint az első petró-
leumlámpát 1853. jú-
lius 31-én használták 
Lengyelországban egy 
éjszakai műtétnél. A 
Gyöngyösfaluban élő 
gyűjtő tíz éve hódol en-
nek a szenvedélyének, 
és most – hosszas kere-
sés után – a Marcipán 
Múzeum tulajdonosával 
egyezett meg a köz-
kinccsé tételében. Érde-
mes betérni, megtekin-

Petróleumlámpa
teni az egykori használati tárgyakat, 
amiből többek között Zsolnai, kínai 
és francia lámpák egy-egy példá-
nya látható. A tulajdonos szívesen 
felveszi a kapcsolatot azokkal, akik 
ilyennel rendelkeznek.

Rudolf Péter 
rendező. – Na-
gyon szeretem 
a várost, nem 
sok ilyen van 
Magyarorszá-
gon. Nemcsak 
a fotók alapján, 
hanem való-
ságban is töké-
letes a helyszín 
a film számára. 
A könyv szerint 

A film forgatása július 1-jén kez-
dődött és várhatóan október 20-ig 
tart. Az utómunkák, vágás, zene 
2014 májusában fejeződhet be, azt 
követően, ősszel kerül képernyőre a 
hatrészes filmsorozat.

Kámán z.
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Ha nyitott szemmel járunk a város-
ban, észrevehetjük, hogy új infor-
mációs táblák kerültek kihelyezés-
re, melyeken feltüntették a városi 
istentiszteleti- és miserendjét. Az 
ötlet Baranyay Csaba evangéli-
kus lelkésztől származik. A kezde-
ményezést megvalósítás követte, 
amelyhez azonban anyagi fedezet-
re is szükség volt. A 2013. évi öku-
menikus imahét perselypénzét a 
táblák elkészítésére használták fel. 
A város különböző pontjaira törté-
nő kihelyezésben a polgármesteri 
hivatal volt segítségükre.
„Régen szerettem volna már, hogy a 
nyugati országok mintájára nálunk 
is lássa az ide érkező, hogy mikor 
tartjuk istentiszteleteinket a város-
ban. Különösen fontos ez itt Kősze-

gen, ahová 
s z í v e s e n 
térnek be a 
turisták” – 
mondta a 
lelki vezető. 
Az eredményt láthatjuk a városba 
bevezető utak mentén, valamint a 
belvárosban négy helyen. Hirdetik 
a római katolikus misék, valamint 
az evangélikus és református isten-
tiszteletek időpontját. 
A kihelyezett táblák természetesen 
nemcsak a turisták, hanem a hely-
béliek figyelmét is hivatottak fel-
hívni: „tudatosítva, hogy városunk 
templomaiban minden vasárnap 
istentiszteletre gyülekezünk össze” 
– mondta Baranyay Csaba.

táf

Perselypénzből Istennek, hazának...
Százéves múltra tekint vissza a 
magyarországi cserkészmozgalom. 
Ócsán, a jubileumi táborozáson 
nyolc kőszegi cserkész is részt vett. 
Elmúlt lapszámunkban beszámol-
tunk zászlajuk történetéről, mely 
zászló oltalma alatt az 1936-ban 
megalakult és 1989-ben újjáéledő 
mozgalom máig él.  A kőszegi 353. 
sz. Chernel István Cserkészcsapat 
legfiatalabb tagja hét, a legidősebb 
88 éves.  
Ifj. Koltay árpád 
1994-ben lett 
kiscserkész. A csa-
pat akkor 120 főt 
számlált. Először 
ő r s ve ze tőkén t 
tevékenykedett, 
majd 2009-ben 
Berek Anna Or-
solyával, Berek 
Krisztinával és 
Weigl Erzsébettel 
segédtiszti képzésen vett részt. A 
harmincnyolc fős, számos lányt is 
aktivizáló, öt őrsből álló egységet 
2010-ben Básthy Bélától vette át.  
A tagokon látható az elhivatottság, 
élik második törvényük parancsát: 
„A cserkész híven teljesíti kötelessé-
geit, melyekkel Istennek, hazának és 
embertársainak tartozik.” De vajon 
mi az, ami összetartja a társaságot? 
Talán, hogy a kőszegi csapat hegyi 
cserkészettel foglalkozik. Program-
jaik nagy része a természethez kö-
tődik, minden évben részt vesznek 
egy magashegyi túrán is. „Arra tö-
rekszünk, hogy havonta el tudjunk 
menni egy túrára – mondta Berek 
Panni helyettes csapatparancsnok –, 

az őrsök pedig hetente találkoznak 
egy-egy foglalkozáson. Módszerünk 
a cselekedve tanulás.” 
Céljukat Teleki Pál egykori főcserkész 
szavaival fogalmazzák meg: Embe-
ribb embert, magyarabb magyart! 
A jó pedagógiai érzéket is követelő 
hivatás számos fiatalnak – nemcsak 
cserkészeknek – nyújt értelmes sza-
badidős alternatívát. Azok, akik kész-
tetést éreznek, egy év után mint kis-

cserkészek ígéretet, majd mint cser-
készek fogadalmat tehetnek, hogy 
törvényeik szerint tevékenykedjenek, 
éljenek  – egész életükben.

Tóthárpád F.

Új, önálló képviselet

Újra szólnak a harangok
Egy ideje mi, kőszegiek (olvasóink) 
is tapasztaltuk a turisták csalódott 
várakozását: elmaradt a tizenegy 
órai haragszó a Fő téren. Káplá-
nunktól, Mikolás Attilától megtud-
tuk, hogy még az év eleji villámok 
tették tönkre a vezérlést, és hogy 
bár időlegesen sikerült orvosolni a 
hibát, a végleges megoldáshoz a 
gyártó pécsi Gulácsi Kft. segítsége 
vált szükségessé. A javítás költségei 
megközelítették az egymillió forin-
tot. Ez azonban ahhoz, hogy min-
den újra a régi legyen, nem elég. 
Az üzemeltetés feladatokkal is jár, 
hiszen a bonyolult szerkezet prog-
ramozását meg kellett ismerni. 

Olvasóink abbéli szomorúságuk-
nak is hangot adtak, hogy a város 
legszebb temploma nem látható a 
megszokott díszkivilágítással. Mint 
tudjuk az ünnepen, augusztus 20-
án is csupán az evangélikus temp-
lom tündökölt esti lámpafényben.

táf

A Generali Biztosító 2013. augusz-
tus 15-én Kőszegen nyitott új, önálló 
képviseletet. Az eseményen részt vett 
Stefanich Rezső képviseletvezető, 
Bacskai Sándor a Generali régió-
igazgatója, valamint dr. Kapiller 
sarolta járási hivatalvezető.
A Generali számára fontos, hogy 
jelen legyen az adott település éle-
tében, ismerje a helyi igényeket, 
élethelyzeteket, és ezekre személy-
re szabott megoldásokat tudjon 

ajánlani. A Generali 
korábban is jelen volt 
Kőszegen, de a most 
megnyílt képviselet a 
teljes lakossági biz-
tosítási szolgáltatási 
igény szélesebb körű, kényelme-
sebb kiszolgálását célozza meg. 
Az új Generali képviselet amellett, 
hogy a lakossági biztosítások teljes 
palettáját szolgáltatja, a cégcso-
port más tagjainak szolgáltatásait 

is kínálja, azaz utasbiztosítást, la-
kás-takarékpénztári megtakarítást, 
illetve nyugdíj- és egészségpénztári 
szolgáltatásokat. Jelenleg Kőszegen 
és térségében a Generali 746 élet-
biztosítást nyújt a lakosok számára 

is. E biztosítások körében tavaly 30 
esetben összesen 7,4 millió forintot 
térített.
A vállalat erőfeszítéseit visszaiga-
zolja, hogy a Független Biztosítási 
Alkuszok Magyarországi Szövetsé-
ge évről évre első helyen díjazza 
a Generalit a Szolgáltatásminőségi 
Versenyben, és 2012-ben a „Fo-
gyasztóbarát Biztosító” oklevelet is 
elnyerte a vállalat.

Stefanich Rezső
képviseletvezető

Kőszeg, Liszt Ferenc utca 17.

VeLeM: Száz tonna kőzúzalék-
kal huszonegy utca járófelületét 
javították ki a nyáron. Az önkor-
mányzat a tartalék alapján erre 
a célra kétmillió forintot fordí-
tott. A tél és a kora nyár okozta 
vízkárok miatt kellett elvégezni 
az utak javítását. A rendelke-
zésre álló pénzkeret ennyit tett 
lehetővé, az alapproblémák 
megoldódtak.
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Programajánló
Kőszegi Szüret – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Szeptember 27.  17.00 Károly Róbert tér: A Kőszegi Szüret 

megnyitója, 17.15 Grupa Folklorystyczna 
POKOLENIA, 18.30 Rendezvénysátor: Borki-
rálynő választás, Város Bora eredményhirde-
tés. 21.30 BIKINI koncert. 20.00 Fő tér: Fú-
vós Szerenád Kőszeg Város Fúvószenekarával. 
21.30 - BE-JÓ Tűztáncosok. 

Szeptember 28.  10.00 Fő tér: Vendégzenekarok zenés fogadása, 
12.00 Jó ebédhez szól a ... , 14.00 Szüreti 
Karnevál. 16.00 Térzenék, mazsorett és tánc-
bemutatók. A poncichter Borozóban Bordalok 
a Concordiával, a rendezvénysátorban iskolai 
művészeti csoportok bemutatói. 18.30 Fő téren 
(csak jó idő esetén) –  Meggie és az Epizód,  
fuzz boX közben kb. 20.00 - BE-JÓ Tűztán-
cosok.  17.00 Rendezvénysátor: Fúvós-show, 
21.30 Tóth Gabi koncert, majd Szüreti bál  a 
Pentatone együttessel.

Szeptember 29.  11.00 Jurisics tér: Térzene, 14.00 Fő tér: Big-
boksz, 15.00 KVarc buli, 16.00 szintipop 
slágerek a 80-as évekből Meggievel és 
Tomsával. 14.00 Rendezvénysátor: Genius-
galaxy RRC és a Westside, 15.00 Hajnal-
csillag Néptáncegyüttes és a Tabán Zenekar, 
16.00 Keresztes Ildikó, 17.00 ataru Taiko, 
18.30 Varnyú Country, 19.30 Kasza Tibi.

***
Szeptember 13. 15.00-tól három előadást hallhatnak az érdek-

lődők: Ősi gyümölcsfák nyomában; A magyar 
gyümölcs történetéből; A Vasi Skanzen népi élő-
világ-ismereti fejlesztése.

Szeptember 14.  9.00 Nyílt nap a Királyság-teremben (Gábor á. u. 
20.) Filmvetítés, a terem bemutatása, beszélgetés.

Szeptember 14 – 22. Európai mobilitási hét – Autómentes nap.
Szeptember 17.  11.00 Katyn: tömeggyilkosság-politika-erkölcs 

című kiállítás megnyitója a lovagteremben. 18.00 
A szombathelyi Savaria Moziban Kristóf ágota: A 
nagy füzet – premier előtti bemutatója.

Szeptember 20.     11.00 A Kulturális Örökség Napjai országos 
megnyitója a Lovagtereben. 

Szeptember 21-22. Bemutató a Szellemi Kulturális Örökség jegyzé-
kén szereplő örökségelemekből a Jurisics téren. 

Szeptember 22.  V. CITYCROSS - A mountainbike körverseny a 
11 órai harangszótól a déli harangszóig. Neve-
zés a +3620/9891751 telefonszámon vagy a 
kkemtb@gmail.com címen szeptember 15-ig.

Október 1.  18.00 Az Idősek és a Zene világnapja a lo-
vagteremben.

Október 7.  18.00 Az aradi vértanúk emléknapja a te-
metőben.

Könyvtári hírek
Szeptembertől a tanév végéig újra hosszabb a nyitvatartási idő. A 
felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30–17.30 óráig, csütörtö-
kön 19.00-ig, szombaton 13.00-ig, a gyermekrészleg keddtől péntekig 
13.00–17.00 óráig, szombaton 8.30–12.00 óráig várja látogatóit.  Az 
intézmény hétfőn zárva tart. Az új tanévben ismét játékra, versenyre hívja 
a könyvtár az alsó tagozatosokat. Az Unaloműző című rejtvénylap öt al-
kalommal jelenik meg az iskolaév folyamán. A résztvevők a könyvtárban 
juthatnak hozzá az új feladatsorhoz, és ugyanitt kell leadniuk a megfejté-
seket. Az a tíz tanuló, akik a május végi összesítés szerint a legtöbb pontot 
gyűjtötte, könyvjutalomban részesül. A jutalmak átadására ünnepélyes 
eredményhirdetés keretében a könyvtárban kerül sor.  Az első Unalom-
űző szeptember 17-től hozzáférhető a gyermekrészlegben. Megfejtési 
határidő október 26.  A rejtvénylap megfejtése 2 pontot ér a Könyvtári 
kultúrkaptár pontgyűjtő játékban, amely november közepén zárul. 
Az augusztus havi alsós rejtvény (A mesélő Gárdonyi) nyertesei Németh 
Fanni (Balog, 3.a) és ternyák Lara (Balog, 2.a).  A felső tagozatosok 
feladványának (A török ostrom emlékei) nyertesei  Becze Domonkos 
(Balog, 4.a !) és Tóth Kristóf (Árpád-házi, 6.b). A jutalmak a gyermek-
részlegben vehetők át.
„Mindannyian mások vagyunk” címmel rajzpályázatot hirdet felső tago-
zatosoknak a könyvtár. A téma: más nemzetiségű, más kultúrájú, vagy 
egészségkárosodással élő embertársaink befogadásának, elfogadásának 
ábrázolása. További részletek a plakátokon és az intézmény honlapján 
(www.koszeg-konyvtar.hu) olvashatók.
Rendezvények: 
Szeptember 19. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvbemutató. Ismerkedés 
Bősze Éva: Az a fránya ötödik bé című ifjúsági regényével, meglepe-
tés-vendégek részvételével.  
Szeptember 25. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
Szeptember 30. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub
Október 7–13. (hétfő-vasárnap): KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAP-
CSOLATOKÉRT programsorozat. 
Ízelítő a programokból: 7-én (hétfő) 17.00 órakor Bognár Szilvia 
gyerekkoncertje. 8-án (kedd): Fókuszban egy zenész-család. 9-én 
(szerda) Irány a Könyvmoly-galaxis! Könyves akadályverseny alsó 
tagozatosoknak a barátság témakörében. 10-én (csütörtök) Nagy Beá-
ta, pszichológus előadása. 11-én (péntek) 15.00 órakor a rajzpályázat 
eredményhirdetése, 18.00-24.00 óráig Nyitott könyvtár éjszakája: 
18.00 órakor Író-olvasótalálkozó Zakály Viktóriával, a Szívritmus-
zavar szerzőjével. Pontvadászat könyvtárhasználattal nyereményekért. 
13-án Könyves vasárnap: rendkívüli nyitva tartás (14.00-18.00 óráig) 
ingyenes internethasználattal, kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, 
a Pontvadászat eredményhirdetésével. 15.00 órakor rosta géza zenés 
műsora. Részletes tájékoztatás a plakátokon és a könyvtár honlapján.        
                                         Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna
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szÜLetéseK
Gyöngyösfalu: Gombos Zsolt és Horváth Noémi fia: Misa. Kőszeg: 
Meci István és Kéry Noémi lánya: Izabella; Janzsó László és Boross 
Zsuzsanna lánya: Olívia; Zsóri Zoltán és Ments Orsolya fia: Gergely; 
Solymosi Tamás és Csuvár Katalin lánya: Róza; Csutorás András és 
Györkös Anetta fia: Olivér; Horváth Zoltán és Kertes Anita lánya: Lara; 
Bernáth Péter és Földesi Viktória lánya: Szófia Eliza; Makovits Zoltán 
és Kendik Alíz lánya: Petra. Lukácsháza: Szűcs István és Hüse Anita 
lánya: Iringó; Kálmán Csaba és Tarr Rita fia: Csaba; Koltay Miklós és 
Schwahofer Klaudia Kitti lánya: Krisztina.
Házasság: Dr. Babay Krisztina – Dr. Mangliár Károly, Fülöp Zita 
– Füzi Balázs, Albert Kinga – Neválovits István, Kiss Alexandra – Ba-
ranyai Miklós, Lakics Hajnalka – Kampits Balázs, Horváth Julianna  
– Zsidó Szabolcs, Kövesdi Ildikó – Schwahofer Szilárd, Rába Patricia 
– Bagi Tibor Miklós, Nagy ágnes – Mórocz András, Horváth Renáta – 
Jászberényi András, Schabasser Ingrid – Torda József István, Bíró Krisz-
tina Izabella – Dr. Jagodics András.  
HaLáLozás: Kovács Dezső, Parai István, Horváth Imréné szül. Hor-
váth Teréz.

A VÁR nyitva!
Most már tényleg elmondhatjuk, 
hogy „Kőszeg nyitva!” és benne 
nyitva a Jurisics-vár, hiszen mind-
annyiunk örömére folytatódnak a 
korszerűsítési munkálatok. Ősszel 
megújul a külső és belső várudvar, 
megtörténik a csapadékvíz szak-
szerű elvezetése, a két híd bur-
kolatának javítása és a KÖSZHáZ 
(Közművelődési Szolgáltató Ház, az 
egykori turistaszálló) külső felújítá-
sa a nyílászárók cseréjével. A civil 
szervezetek, a kulturális 
csoportok várják legin-
kább ennek az ütemnek 
a befejezését, hiszen 
szeptembertől számos 
egyesület, klub kezdi újra 
zárttéri rendezvényeit, 
foglalkozásait. „Sajnos 
egyelőre helyszűkében 
vagyunk – mondta az 
igazgató, Pócza Zoltán. 
– Szeretnék a civilszervezetek kép-
viselőivel leülni és megfelelő meg-
oldást találni, hiszen az ő jelenlétük 
számunkra is fontos.” 
A körülmények akkor javulhatnak, 
ha fogadóképes lesz a KÖSZHáZ 
földszinti, mintegy 120 főt befo-
gadó terme, illetve a tetőtéri he-
lyiségek. Ezek azonban belátható 
időn belül nem fognak elkészülni. 
A csupán közművelődési célú in-
gatlanfejlesztésre sajnos nincs 
felhasználható tőke. Megnyugtató 

azonban, hogy a nem éppen ideális 
helyzet ellenére „nagyon sok láng-
lelkű ember van ebben a városban, 
aki nagyon sokat tesz”.
Az idegenforgalmi eredmények bíz-
tatóak: A Jurisics-vár látogatottsága 
örvendetes (felvételünk a vármúze-
umban készült), egyéni érdeklődők 
és családok egyaránt felkeresik, és 
a kínálat folyamatosan bővül. Már 
készül a népszerűsítő kiadvány is, 
amelyet eljuttatnak az iskolákhoz 
tartalmas kétnapos kőszegi progra-
mokat kínálva.

Tóthárpád F.

A tánc meg nem áll
Megszámlálni is nehéz a BE-JÓ 
Táncegyüttes nyári fellépéseit. Az 
elmúlt időszak elsősorban a hagyo-
mányőrző reneszánsz táncosoknak 
és zászlóforgatóknak, valamint a 
tűztáncosoknak jelentett elfog-
laltságot, de a falunapokon vala-
mennyi korcsoportjuk szerepelt a 4 
éves óvodásoktól kezdve a 21 éves 
nagylányokkal bezárólag. „A ren-
geteg fellépésnek megvan az ered-
ménye, hiszen 12 
új tüzes eszközzel 
gazdagodtunk, 
melyek közül 8 
db-ot a Kősze-
gi Ostromnapok 
E g y e s ü l e t n e k 
köszönhetünk” – 
mondta Horváth 
Márta művészeti 
vezető. Megtud-
tuk még, hogy 
két őszi országos 
táncversenyre is 

készülnek, és hogy az egyik út busz-
költségét nagy örömükre Huber 
László polgármester úr támogatja. 
Megkezdődött a tanév: folytatód-
nak a szereplések a lócsi tűzoltó 
szertár avatásán, a csepregi Város-
fesztiválon és a Kőszegi Szüreten, 
majd az Orsolya-napi vásáron. No-
vember-decemberben következnek 
az országos táncversenyek. 

táf

Felhívás
Kőszeg Város Önkormányzata és a Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház „A VÁROS BORA” címmel pályázatot hirdet kőszegi bor-
termelők részére. A versengeni kívánók szeptember 17-én 12.00 óráig 
nevezhetnek. (Információ a Jurisics-várban és a városi honlapon.)
A nyertest 2013. szeptember 26-án 18.00 órától Kőszeg Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete választja meg. A számos előnnyel járó 
„A VáROS BORA” címet a győztes bor egy évig viselheti.” 

szervezetek, a kulturális 

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

• ASAN eljárással kémény-
bélelés és felújítás gáz és 
vegyes tüzelésre. 
telefon: 06-70/612 06 45. 
18 óra után: 06 99/789-289.

Ingyenes
A Kulturális Örökség Napjain (szep-
tember 21–22.) nyitva tartó épü-
letek Kőszegen: • Művészetek 
Háza, Chernel u. 18. Szo–V: 10–18 
óra • Európa Ház Chernel u. 14. 
Szo–V: 10–16 óra • Kőszeg és Vi-
déke Vállalkozók Ipartestülete, 
Jurisics tér 13. Szo–V: 10–17 óra 
• Sgraffitós Ház; Jurisics tér 7.; 
Szo–V: 10–16 óra • Városháza, 
Jurisics tér 8. Szo–V: 9–17 óra • 
Koronaőrző bunker, Kálvária u.; 
Szo–V: 13:00–17:00 • Dr. Nagy 
László EGYMI, Kiss János u. 31; 
Szo–V.: 10:15–14:15 óra • Házas-
ságkötő terem, Rajnis József u. 1.; 
Szo–V: 9–17 óra • Kőszeg, Rajnis 
utca 12. Szo.: 8:15–12 óra • Vi-

rágudvar, Táblaház u. 11.; Szo–V: 
10–12  és 14–17 óra • Izraelita 
Temető, Temető út-Park utca sarka; 
Szo–V: 10–17 óra • Zsinagóga 
és melléképületei, Várkör 38.; 
Szo–V: 14–18 óra • Evangélikus 
Szeretetotthon, Gyöngyös u. 29.; 
Szo–V: 10–16 óra • Evangélikus 
templom, Gyöngyös u. 29.; Szo– V: 
10–16 óra • Fekete Szerecseny 
Patikamúzeum, Rákóczi u. 3.; Szo.: 
10–17 óra • Jurisics Miklós Gim-
názium, Hunyadi u. 10.;  Szo–V: 
10–16 óra • Kőszegi Textilipari 
Múzeum, TESCO, Szo.: 9–11 óra. 
Vezetett programok, rendezvények, 
séták: szeptember 21–22.
A Szellemi Kulturális Örökség 
jegyzékén szereplő nemzeti ér-
tékek bemutatkozása, Jurisics tér, 
Szo–V: 10–16 óra.
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Labdarúgás: Beragadva a rajtnál
Nem úgy kezdte a szezont a Kőszegi SK, a 2012-13. bajnokság győztese, 
ahogy azt a szurkolók és talán a szakvezetés is várta. Augusztus 11-én, 
Ölbőn, Magyar Kupa fordulóval rajtolt a csapat. Borult a papírforma. A 
megyei II. osztályban játszó ellenfél nagyon megfricskázta a kőszegieket, 
akiknek már az első félidőben is futniuk kellett az eredmény után, de két-
szer még sikerült egyenlíteniük. A végére az alsóbb osztályú csapat kiütés-
sel győzött. Ráadásul Őrit kiállították. Az egyetlen pozitívum, hogy Varga 
Benjamin (az előző szezon U 19-es gólkirálya) góllal mutatkozott be. 
Különösen fájó, hogy olyan gárda búcsúztatta a Kőszeget, mely a megye-
kettő sárvári csoportjában három forduló után, nulla ponttal a sereghajtók 
közt szerepel. A bajnoki rajt sem sikertörténet. Az első pontra a harmadik 
fordulóig kellett várni. Kemenesalján az ellenfél az első félidő végén ve-
zetéshez jutott, s a 71. percben a mérkőzést is eldöntötte. Uraiban is az 
ellenfél szerzett vezetést. Bár az egyenlítés összejött, a győztes gólt az 
ellenfél lőtte. A hátrány feszültté teszi a játékosokat. Ezúttal Lintner Dé-
nes mehetett korábban zuhanyozni. Vasvár ellen megszületett a bajnokság 
első kőszegi gólja (Uraiújfaluban az ellenfél öngóljával egyenlített a KSK). 
Korényi a 13. percben betalált. Az előny sajnos csak a 86. percig tartott ki. 
A végjátékban a vasváriak elraboltak két pontot.

Eredmények: Magyar Kupa Ölbő KSE-Kőszegi SK 7:3 (3:2) gólok: Korényi, 
Molnár, Varga. Bajnokság Kemenesalja FC-Kőszegi SK 2:0 (1:0), Kőszegi SK-
Uraiújfalu SE 1:2 (1:1) gól: (öngól), Kőszegi SK-Vasvár VSE 1:1 (1:0) gól: 
Korényi.

Három forduló alatt igazolta a Kőszeg II., hogy nem véletlenül jutott fel a 
megyei másodosztályba. Igaz, három meccsen csak két pontot gyűjtöttek, 
de minden ellenfelüknek megnehezítették a dolgát. Söpte ellen Sárdy a 
hajrában csikarta ki a pontot, s Balogunyomban is az ő duplája kellett az 
ikszhez. A Söpte elleni derbi érdekessége, hogy hét kőszegi játékos is sárga 
lapot kapott. Lukácsházán kőszegi előny után, fordított a hazai csapat.

Eredmények: Kőszegi SK II-Söpte SE 0:1 (1:1) gól: Sárdy. Balogunyom SE-
Kőszegi SK 2:2 (2:1) gólok: Sárdy (2). Lukácsháza SE-Kőszegi SK 2:1 (1:1) 
gól: Horváth N.

A Kőszegfalva, mely az előző szezont még a második vonalban küzdötte 
végig a kupában a horvátzsidányiak ellen, szoros mérkőzésen, de érvé-
nyesítette a magasabb osztályban szerzett rutinját. Nagy Milán góljával 
továbbjutottak. A második körben a Balogunyom nem adott esélyt: 7:0-
lal búcsúztatták a Kőszegfalvát.A bajnoki nyitányon idegenben szoros 
mérkőzésen 3:2-re vereséget szenvedtek Vassurányban, de az első hazait 
Nemesbőd 5:0-lás legyőzésével ünnepelték. Rába már a 3. percben be-
talált. Vasasszonyfán hiába sikerült előnyt szerezni, két rúgott góllal is el-
maradt a győzelem. Ugyanúgy, mint az első meccsen ezúttal is az ellenfél 
nyert 3:2-re.

Eredmények: Vassurányi SE-Kőszegfalvi SE 3:2 (1:1) gólok: Talabér, Máté. 
Kőszegfalvi SE-Nemesbőd SE 5:0 (3:0) gólok: Horváth (2), Rába, Nagy, Vert. 
Vasasszonyfa SE. Kőszegfalvi SE 3:2 (1:2) gólok: Horváth (2).

Boksz: Hámori EB ezüstérmes
36 ország, 225 öklözője 
lépett szorítóba Rotter-
damban (Hollandia) az 
ifjúsági ökölvívó Európa 
bajnokságon. A 81 kg-
osok húszfős mezőnyében 
Hámori ádám képviselte 
Magyarországot. A Fitt-
box egyesület, 2011-
ben, a juniorok között 
EB aranyat és VB 5. he-
lyezést elérő versenyzője 
az ifjúságiak között is 
bizonyította: ott a helye 
korcsoportjának elitjé-
ben. A nyolcaddöntőben 
a szerb Ljuban Vidovicot, 
az elődöntőért a hazai 

pálya előnyét is élvező holland Roy Corvingot győzte le egyhangú pon-
tozással. Vidovicra számolni is kellett. Hámori a biztos érem tudatában az 
örmény Henrik Sargsyan ellen felszabadult boksszal, 3:0-s pontozással 
jutott döntőbe. Eddigi mérkőzéseinek legjobbjaként értékelte edzője az 
örmény sportoló elleni három menetet. A döntőben a junior világbajnok, 
Vladyslav Mykhailov dolgát is nagyon-nagyon megkeserítette. A kiegyen-
lített mérkőzésen bármelyik fiú nyerhetett volna. A pontozók 2:1 arányban 
a világbajnokot látták jobbnak. Hámori ádám egy gyönyörűen csillogó 
ezüstéremmel térhetett haza.

Boksz: Szili döntetlen?
Nincs szerencséje Szili Istvánnak a sorsdöntő mérkőzésekkel. 2008-ban 
kétszer is a sportdiplomácia fosztotta meg az athéni olimpiai részvétel-

től. Most 17 győztes profi 
mérkőzés után állt ki a 
török Goekalp Oezekler 
ellen, hogy megvívjon 
a WBO interkontinen-
tális bajnoki övéért. A 
Galatiban rendezett gálán 
úgy is állt hozzá a mérkő-
zéshez, hogy pályafutása 
fontos mérföldköve lehet 
ez az első címmeccs. Vé-
gig uralta a mérkőzést, 
melynek egyes szaka-
szaiban ellenfele a tal-
pon maradásért küzdött. 
Igaz a harc hevében a 
támadások végén ellen-
fele vissza-visszaütött, 
de átütőerő alig volt talá-

lataiban. A bevitt ütések legfeljebb darabszámban egyenlítették ki egy-
mást, de minőségben, dinamikában semmiképp. Nagy meglepetésre az 
eredményhirdetéskor – a gálát rendező versenyistálló bokszolójának – a 
töröknek a kezét is magasba emelték. Döntetlenre hozták ki a mérkő-
zést. Nehéz elhinni, hogy az Ozeklert 115:113-mal győztesnek kikiáltó 
pontozó, Holger Wiemann, ugyanezt a mérkőzést nézte. Remélhetőleg a 
svájci egyesületben versenyző kőszegi bokszolónak nem szegi kedvét az 
elmaradt győzelem, s bizonyítja, hogy ez a cím őt illeti meg.
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36 ország, 225 öklözője 
lépett szorítóba Rotter-
damban (Hollandia) az 
ifjúsági ökölvívó Európa 
bajnokságon. A 81 kg-
osok húszfős mezőnyében 
Hámori ádám képviselte 
Magyarországot. A Fitt-
box egyesület, 2011-
ben, a juniorok között 
EB aranyat és VB 5. he-
lyezést elérő versenyzője 
az ifjúságiak között is 
bizonyította: ott a helye 
korcsoportjának elitjé-
ben. A nyolcaddöntőben 
a szerb Ljuban Vidovicot, 
az elődöntőért a hazai 

Teke: Siker az NB II rajtján
Az NB II-ben, a 2012–2013-as szezonban 4. helyezést elérő kőszegi te-
kecsapat győzelemmel kezdte az új évadot. A bajnokság észak-nyugati 
csoportjában, a budapesti Tüker MSC ellen több mint 100 fával nyertek. 
Az egyéni pontokat Polgár (457 fa), Sárközi L. (432 fa), és Bagi (466 fa) 
szerezték. Az utánpótlás meccset Szegedi Szilveszter (432 fa) magabizto-
san nyerte. Folytatás Petőházán. A következő hazaira szeptember 15-én, 
10-re várják a drukkereket. Ellenfél Csór csapata.

Eredmény. Kőszegi SK-Tüker MSC 5:3 (7:5, 2599:2477).
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Triatlon Klub
Triatlon OB, Fadd-Dombori – A Kőszegi 
Triatlon és Úszó Klub versenyzői augusztus első 
hétvégéjén Fadd-Domboriban az utánpótlás ko-
rúak országos triatlon és MIX triatlon-váltó baj-
nokságán szerepeltek. Hosszú versenysorozat (Tri 
Kids Cup sorozat) fáradtságával, de a küzdelme-
ken megszerzett rutinnal felvértezve egyre jobban 
megközelítve a legjobbakat, értékes helyezéseket 
gyűjtöttek. A csattanó a végére maradt: az újonc 
váltó ötödik helyen ért célba. A 14 induló csapat 
között a „B” váltó is elcsípett egy 11. helyezést. 
A többnyire nagy létszámú mezőnyökben Hóbor 
Lehel (legkisebbek 11. hely), Hóbor Zalán (újonc 
I. 13.), Gurisatti Réka (újonc I. 15.), és Pillisz 
Réka (gyerek 18.) az első húsz között ért célba.

A váltó eredménye: (200 m úszás, 4 km ke-
rékpározás, 1 km futás ) 1:21:47 (Spanraft Liza 
20:08, Nyul Marcell 19:30, Gurisatti Jázmin 
20:34, Schwachofer Balázs 21:35).

Fürstenfeld Aquatlon – Augusztus 11-én 
a Kőszegi Triatlon Klub 16 versenyzője indult 
a „Tri Kids Cup” sorozat hatodik állomásán a 
fürstenfeldi aquatlonon. Három-három első il-
letve második helyezést értek el a versenyre a 
nyaralási időszakban is időt szakító kőszegi fiata-
lok. Nagy hagyományú triatlon versennyel együtt 
rendezték a próbát. Az indulók kiváló pályákon 
mérték össze kitartásukat, de a szervezés és a tá-
jékoztatás nem volt hibátlan. A szép időt kihasz-
nálva a kőszegi „küldöttség” a közös program 
által újra egy kicsit jobban összekovácsolódott.

Kőszegi érmesek arany Molnár Gábor (Schüler 
B), Nyul Marcell (Sch. C), Hóbor Lehel (Sch. E), 
ezüst Illés Péter (Sch. B), Pillisz Réka (Sch. B), 
Schwachofer Bálint (Sch. C).
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Ajánló
Duatlon – A História futás utáni héten, 
szeptember 14-én szombaton, újra állóké-
pességi sportolók veszik birtokba a Fő te-
ret. 13.30-tól rendezi a Kőszegi Triatlon és 
Úszó Klub a 3. Kőszegi Duatlon versenyt. 
Előnevezéseket szeptember 4-ig várták a 
negyproba@microweb.hu e-mail címen. 
Helyszíni nevezésre a rajthelyen nyílik le-
hetőség a verseny napján 11.00–12.00 
óra között. További információk a www.
koszegitriatlon.hu-n.
Citycross – Gyorsan szállnak az évek: 
mintha most lett volna, hogy a Kőszegi 
Kerékpáros Egyesület soproni ötlet alapján 
először rendezte meg a történelmi belváros 
macskakövein, a várárok dombjain és lép-
csőin az I. Citycross városi terepversenyt. 
Most szeptemberben már ötödízben vár-
ják az egyórás tekerésre ezen látványos 
extrémsport kedvelőit és a szurkolókat. A 
22-én, a 11 órás harangszóra rajtoló, déli 
harangozásig tartó versenyre előzetes re-
gisztrációt szeptember 15-ig fogadnak el 
a +36-20/989-1751 telefonszámon vagy 
a kkemtb@gmail.com e-mailcímen. Hely-
színi nevezés csak korlátozott számban le-
hetséges.

Ostromsakk
Húszan indultak az Ostromnapi amatőr sakkver-
senyen. A mezőny nagy részét amatőr, de rend-
szeresen sakkozó játékosok alkották. 2000 Élő-
pont volt a nevezés felső határa. A győzelmet 
Kiss Bálint, az Arborétum SE versenyzője szerez-
te meg. A kőszegiek közül, az általános iskolás 
korú Iker Flórián, tavalyi 7. helyezése után egy 
pozíciót előre lépve idén is a legjobbak között 
végzett. A kőszegi versenyrendező Abért Gyula 
(Arborétum SE) 10. helyen zárt. A legjobb női 
versenyző címét a kőszegi Németh Zsófia vívta 
ki. A mezőny korelnöke Tőke László lett.

Síugrás: Három érem
Három dobogós helyezés a mérlege a kősze-
gi síugróknak az őszi versenyfolyam első, a 
„Raiffeisen Sommer Tournee” második állomá-
sán, Ramsau am Dachsteinben. A felkészülés 
során a nyári melegben a fiatalok közül többen 
a strandolást részesítették előnyben az edzé-
sek helyett, de a leglelkesebbek a kánikulában 
sem hanyagolták a tréningeket. Felkészülten 
várták az rajtot. Az iskolakezdés előtti hétvé-
gén heten utaztak el a ramsaui versenyre. Ko-
rán kellett kelniük, hogy a kilenc órai edzésre 
odaérjen a delegáció. Az úton végig esett az 
eső, de kellemes meglepetésként a versenyre 
szép nyárias időben került sor. A hajnali kelés a 
legfiatalabbakat érthetően megviselte. A tisz-
tes helytállás volt a céljuk, amit teljesítettek is. 
A rutinosabbak könnyebben alkalmazkodtak, 
hozták is a tőlük megszokott eredményeket. 
Legeredményesebben Vörös Virág szerepelt, 
aki síugrásban az élen végzett és az északi 
összetett számban (síugrás és terepfutás) is 
felállhatott a dobogó harmadik fokára. Molnár 
Flórián az északi összetett második helyén zár-
ta a versenyt, amelyet megtisztelt látogatásá-
val Bereczki Brigitta,  a Magyar Sí Szövetség 
utánpótlás igazgatója is. 

Eredmények: K-15 ,-es sánc Gyermek /II Ritter 
Martin síugrás: 15. hely,  északi összetett: 15. 
hely. Kelemen Dávid ugrás 16. összetett: 15., 
Gosztonyi Erik ugrás 17. összetett: 14. K-30-as 
sánc Serdülő/I Molnár Flórián ugrás: 7. össze-
tett: 2., Serdülő/II Molnár Kristóf ugrás: 6. össze-
tett: 6., Reymeyer Tamás ugrás: 7. összetett: 4., 
Serdülő/II. leány Vörös Virág ugrás: 1. összetett: 
3. hely.

International Children’s 
Games

Kőszegi résztvevője is volt a Kanadában 
(Windsor Essex) rendezett Nemzetközi Gyer-
mek Játékoknak (International Children’s 
Games). Németh Bálint a Balog iskola diákja a 
soproni úszó delegáció tagjaként vehetett részt 
a 47. játékokon. A versenyek közel félévszáza-
dos történetében háromszor Magyarország is 
rendezője lehetett a találkozónak. 1988-ban 

és 2001-ben Szombathely, 1996-ban Sopron 
volt a házigazda. Nyolc sportágban mérte ösz-
sze erejét a világ mindent tájáról, több mint 
80 városból érkező 1800-nál népesebb ver-
senyzőgárda. Németh Bálintnak sok idősebb 
ellenfél mellett, a hosszú utazás fáradtságával 
és a hatórás időeltolódással is meg kellett küz-
denie. Legjobbjaitól ugyan kissé elmaradt, de 
jól helytállt az erős nemzetközi mezőnyben. 
50 pillangó 17. hely, 29,02, 200 pillangó 19. 
hely 2:34,61, 50 hát 26. hely 33,37. A kőszegi 
úszónak az olimpiai szintű nyitó és záróünnep-
ség életre szóló élményt jelentett, ugyanúgy, 
mint az az öt nap, amit a soproni küldöttség 
a versenyek után még Kanadában tölthetett. 
Torontó nevezetességei és a Niagara vízesés 
egyaránt felejthetetlen emlék marad.

-haniti
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ŠKODA Fabia
Már 2 799 000 Ft-tól!*

ŠKODA Fabia Ambition 1,4 16V. Felszereltség: Klíma, ESP, ABS, 4 légzsák, 
elektromos első ablakok, elektromos- és fűthető tükrök, távirányítós 
központizár, BLUES MP3 cd-s rádió, ködlámpa. *Akciós ajánlat, használt 
autó beszámítása esetén.

VÉGH AUTÓHÁZ KFT.
Szombathely, Csaba u. 10.
Tel.: 94/513-375 • www.veghauto.hu

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minõsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés 
további szerzõdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általá-
nos Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát 
fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

Zsiráf
Fix Forint
betéti akció

5,25%
(EBKM 4,94%)
2016. december 30-ig tartó futamidôvel

5,50%
(EBKM 4,92%)
2018. december 31-ig tartó futamidôvel

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

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


