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dOLGOzNI aKarNaK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán z.

ÖrÖKséGÜNK
Szeptember 20 – 22-én Kőszeg ran-
gos eseménynek adott otthont, amikor 
nálunk rendezték meg a „Kulturális 
Örökség Napjai” ünnepet. Ezen a na-
pon jelentették be, hogy a „Szőlő Jö-
vés” hagyománya felkerült a szellemi 
kulturális örökség nemzeti jegyzékére. 
A 18 nemzeti értékhez tartozik Kőszeg 
egyedi értéke, a „Szőlő Jövésnek Köny-
ve”, és az ahhoz kötődő, évszázadokra 
visszanyúló „Szőlő Jövés” hagyománya.
Szeptember 20-án tartották az ünnep-
ség megnyitóját a lovagteremben. Ha-
lász János államtitkártól Huber László 
polgármester vette át a bizonyító do-
kumentumot a közönség tapsának kísé-
retében. Az államtitkár beszédében ki-
emelte: „Felemelő érzés volt részt venni 
április 24-én a bejegyzéshez tartozó ün-
nepségen. Jó volt látni azt, hogy Kőszeg 
az épített és szellemi kulturális örökség 
területén is igen gazdag… A szelle-
mi kulturális örökség egy olyan érték, 
amely szóban, tudásban, képességben, 
szokásban létező és élő közösséghez 
kapcsolható kulturális gyakorlat.”
Huber László polgármester így fogal-
mazott: „Mi kőszegiek szeretjük a ben-
nünket körülvevő környezetet a több 
mint száz műemlékével, a 264 helyileg 
védett épületével, a hat védelem alatt 
álló épületegyüttesével, a tíz kulturális 
védett elemével, a három városképi 
látványával, a közel négyezer hektáros 
tájvédelmi környezetével.” Majd hozzá-
fűzte: „Mindent megteszünk az értéke-
ink védelmére, de szükség lenne ehhez 
az állami segítségre!”

Kámán zoltán
fényképezte: Németh Iván

KULTÚRÁJÁBAN ÉL A NEMZET!
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!

www.sopronbank.hu

Forint 
betéti akció

EBKM 4,00%
4,00%

Magánszemélyek és vállalati ügyfelek 
részére is! A nem akciós 3 és 6 hónapos 
betéti kamat jelenleg: 3,10%, EBKM 3,10%

f

orint 
betéti akció

4 00%

új megtakarításokra
4 vagy 6 hónapos futamidõvel

KÔSZEGI FIÓK, 
VÁRKÖR 6.,
TEL.: +36 94/562-030

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: november 6. (Királynap) helyett 

november 7. csütörtök!
bástHy béLa alpolgármester: november 20.

dr. zaLáN GábOr jegyző: október 16., november 13.
dr. NaGy edINa aljegyző: október 30., november 27.

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

GIczy József képviselő: 
november 21-én (hétfőn) 16 és 17 óra között,

tart fogadóórát a Városháza földszinti, fogadóórás helyiségében.

Bérlakás

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: trifusz Péter
Nyomdai munkák: OOK-Press Kft.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
IssN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

A májusi testületi ülésen – táncsics 
András javaslatára – a képviselők 
arról döntöttek, hogy egy bizottság 
megvizsgálja a lakásbérletből szár-
mazó kintlévőségek növekedését, 
vagyis a meg nem fizetett bérleti, 
közüzemi díjak csökkentésének 
lehetőségét. A javaslattevő szep-
tember 26-án a testületi ülésen 
elmondta, hogy nem viselhető el a 
tartozások folyamatos emelkedése. 
A másik cél, hogy a városba érkező 
„kalandorok” ne találjanak itt helyet. 
Majd hangsúlyozta, hogy „olyanok 
jöjjenek, akiknek van pénzük, meg 
tudják fizetni a költségeket, vagy 
vállalkozást akarnak nyitni”.
Ezen indokok alapján tette meg 
az előterjesztésben a javaslatát, 
miszerint szociális alapon történő 
bérbeadásnál legyen feltétel, hogy 
a pályázó 5 éve Kőszegen lakó- 
vagy tartózkodási hellyel rendel-
kezzen és életvitelszerűen itt éljen. 
A kormányhivatal még a testületi 
ülés előtt jelezte, hogy ez a javaslat 
törvényellenes. 
Viszont a képviselők többszöri mó-
dosítás után elfogadták az új bérlők-
re vonatkozó következő javaslatot: 
„Szociális alapon határozott időre, 
1 évre történjen a bérbeadás, amely 
akkor hosszabbítható meg további 
1-1 évvel, ha a bérlőnek nincs két 
hónapnál több lakbérhátraléka, il-
letve közüzemi díjtartozása.”
Egy másik döntés szerint: „A pá-
lyázó számára előnyt jelentsen az, 

ha a várossal korábban kötött bér-
leti szerződéséből nincs tartozása”. 
Ugyancsak döntöttek arról, hogy a 
szociális, költségelvű, és piaci alapon 
történő bérbeadásnál: a jövedelem-
határokat 50%-kal megemelik, így 
a nagyobb jövedelműek is pályáz-
hatnak egy-egy bérlakásra. básthy 
béla a vitában elmondta, hogy ez-
zel az emeléssel „kinyitjuk a kaput, 
többen tudnak azon bejönni, pedig 
most is kevés lakásunk van, amit 
bérbe adhatunk. A jobban szituál-
taknak próbálunk szociális lakást 
adni. Igaz, hogy ők jobban tudnak 
fizetni, de mi lesz a rosszul szituál-
takkal, akikben megvan a fizetési 
hajlandóság és készség? Szociális 
bérlakásnak van szociális jellege.”
Simonits Zsolt elfogadta az alpolgár-
mester érveit, majd így fogalmazott: 
„Ha ez tendencia, a kintlévőségek 
növekedése így folytatódik, akkor 
nem marad bevétel, és összedől a 
rendszer. Üzenni kell a bérlőknek, 
hogy a szociális bérlakást a rászo-
rultság miatt kapja, de fizetnie kell 
érte.” Majd arra figyelmeztetett: a 
szigorított adósságbehajtási rendszer 
érvényben van, és működik. rába 
László szerint „sokan azért nem fizet-
nek, mert a szomszéd sem fizetett. A 
másik sem fizet, majd hülye lenne ő 
fizetni. Ha lenne egy kilakoltatás, aki 
ténylegesen megérdemli, mindjárt 
lenne hajlandóság a fizetésre.”  Majd 
példaként hozta fel a hulladékszál-
lítási díjak esetét, amikor a törvényi 
felszólítások után sokkal több a szer-
ződő, aki megfizeti a díjat.

Kámán z

Kérték
A működőképesség megőrzését 
szolgáló 2013. évi bM rendelet 
alapján igényt nyújthatnak be az 
önkormányzatok kiegészítő támo-
gatásra. A kormányzati segítség 
visszatérítendő vagy vissza nem 
térítendő formában lehetséges. A 
képviselők szeptember 26-án ar-
ról döntöttek, hogy 30 millió forint 

összegben kérnek állami segítsé-
get. Az indoklás szerint a pénzügyi 
stabilitást, a likviditást tekintve 
nehézséget okoz az a tény, hogy az 
alpannónia® pályázat támogatása 
még nem érkezett meg az önkor-
mányzathoz, valamint a jelenleg 
70  millió Ft összegű folyószámla 
hitelkeret – amelynek kihasznált-
sága szinte maximális – szeptem-
ber 20-tól az év végéig 10 millióra 
csökken.

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

csIzmazIa GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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Ford Focus 1.0 EcoBoost 
100 LE Technology 3.899.000 Ft-tól*

Ford Credit Bónusz Finanszírozással!
3 automata légkondicionáló
3 SYNC rendszer, Bluetooth 
3 tempomat
3 könnyűfém felni

A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 4,8 l/100 km, CO2 – kibocsátás: 109 g / km. 
* Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2013.10.01-2013.12.31-ig és a készlet erejéig érvényes és kizárólag zártvégű pénzügyi lízing formában elérhető.
Referencia THM euró alapon 14,21% - 21,11%, amely 2.000.000 Ft finanszírozott összeg 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 finanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetések tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek.
A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford
magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja.

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 
HASZONGÉPJÁRMŰVEK
vállalkozása számára!
Még 2013-ban átvehetők!

Ford Transit
zárt • alváz • platós

Ford Ranger
XL • XLT • Wildtrack 

A képek illusztrációk. 

Sebességkorlátozás
rövidesen egységes lesz Kőszeg 
belvárosában a sebességkorlátozás. 
A képviselők a 30 km/h-ás zóna ki-
alakítását rendelték el. A zóna belé-
pési pontjain táblákat helyeznek el. 
A képviselők a döntést ellenérvek 
mellett hozták meg. A korlátozással 
mindenki egyetértett, de a végre-
hajtás módozatával nem. A pol-
gármester javaslata szerint minden 
kereszteződésre külön ki kell tenni 
a táblát, mert az autós megfeled-
kezik a zónán belüli közlekedésnél 
az előírt sebességhatárról, és ez alig 
igényel több táblát, mint a zónás 

korlátozás. Az indok nem győzte 
meg a képviselőket, így a Károly 
róbert tértől a Fekete-kertig kiter-
jed az egységes sebességzóna. 
A városfejlesztési bizottság – Kiss 
Zoltán korábbi javaslatát akceptál-
va – úgy határozott, hogy készüljön 
el a Várkör és a rajnis utca keresz-
teződésénél létesítendő gyalogát-
kelő megvalósítási tanulmánya, a 
kialakításáról a költségvetés meg-
alkotásakor döntenek. Láthatóság 
szempontjából kiemeltté kell tenni a 
Liszt Ferenc és a Kossuth Lajos utca 
sarkán lévő gyalogátkelőt, a meg-

építése a következő évi költségvetés 
függvénye. Giczy József kérdezte: 
miért nem valósulhat meg ugyanez 
az árpádházi iskola előtt. A válasz 
szerint az ottani útkanyar lassítás-
ra kényszeríti a járműveket. básthy 
béla azt kérte, hogy a forgalmi 
szakemberek vizsgálják meg a Vár-
kör, Pék utca, rajnis 
utca forgalmi csomó-
pontnál stoptábla ki-
helyezésének a lehető-
ségét a Várkörre, mert 
ez megakadályozná a 
Hunyadi út irányából 
történő száguldást. 
táncsics András jelez-
te, hogy a balog iskola 

és óvoda előtti parkolóban teherau-
tók parkolnak szabálytalanul. Ilyen 
esetet tapasztalt Keszei balázs az 
Írottkő út 7. szám melletti területen. 
Az elhangzottak szerint parkolást 
tiltó táblát helyeznek ki mindkét 
helyen a teherautók számára.

Kz

Az októberi testületi ülésen a kép-
viselők már csak IGEN vagy NEM 
szavazatot adhatnak le, az udva-
rias nemnek számító tartózkodás 
tiltó listára került. törvény módo-
sulása miatt változott a képviselő-
testületi munkát szabályozó Szer-
vezeti és Működési Szabályzat. Az 

ülésen egy-egy témához meghí-
vott vendégek, érintettek tovább-
ra is kaphatnak szót, a nyilvános 
ülés esetén bárki személyesen 
is hallgathatja a hozzászóláso-
kat. Személyeket érintő kérdések 
esetén zárt ülés is lehetséges. A 
képviselőnek joga és lehetősége 
van fogadóórát tartani. Az új sza-
bályok szerint, aki indokolatlanul 
nem vesz részt a testületi vagy bi-

zottsági ülésen, attól 
a polgármester több 
hónapra is megvon-
hatja havi tiszteletdí-
ja maximum 25%-át. 
Giczy József javaslata 
alapján megszavaz-
ták, hogy az ilyen 
mulasztás az újság 
hasábjain legyen ol-
vasható. 

Udvarias nem
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Rémhír a szelektív gyűjtésről
rémhírként terjedt el a városban, 
miszerint a házhoz menő hulladék-
gyűjtés bevezetésével egyidőben 
megszűnik a kommunális hulla-
dékok elszállítása. Ez egy valódi 
rémhír. A kettő egymás mellett és 
folyamatosan működik. A kommu-
nális hulladékok elszállítása kötele-
ző feladat, amit az épületek tulaj-
donosainak kötelező igénybe venni 
a költségek megtérítése mellett. A 
szelektív házhoz menő hulladék-
gyűjtés célja, hogy a hasznosítható 
anyagok ismételten feldolgozásra 
kerüljenek, ne növeljék a hulladék-
hegy magasságát. Az új hulladékle-
rakó indulásakor, 2001-ben mély 
és széles „gödörbe”  kezdték el a 
város, valamint a környék falvainak 
szemetét lerakni, mostanra már 
dombra viszi fel a kukásautó. Az 
ilyen hegyekre kerülő hulladékért – 
már idén is, és a következő években 
– egyre többet kell fizetni. Szelektív 
gyűjtés esetén hasznosul a „sze-

mét”, vagyis nem kerül a dombra, 
így nem kell érte fizetni.
Az iskolás gyerekek már sok sárga 
műanyag zsákot hazavittek, és a 
család ebben gyűjti a szelektív hul-
ladékot. A zsákokra egyértelműen 
rá van írva: mit lehet, kell abban 
elhelyezni. Páros heteken, a kom-
munális hulladék begyűjtésének 
napján a városgondnokság autója 
összeszedi a kirakott zsákokat, és 
helyette újat rak le ingyenesen. Aki-
nek nincs ilyen zsákja, feléje kérést 
közvetítünk: szíveskedjék befáradni 
a városgondnokság épületébe – 
Kossuth u. 3.; bal oldalt az első ajtó 
–, és kap ingyenesen zsákot. Vigyen 
a szomszédjának, rokonának is. 
Ebbe a zsákba sokféle hulladékot 
lehet elhelyezni. Várhatóan előáll 
az a helyzet, amikor a kommunális 
hulladékra elég lesz a kisebb kuka, 
vagy csak kéthetente szükséges az 
edényt üríteni. Mindkét esetben 
kevesebb lesz a díjtétel. A rezsijét 

így mindenki, a saját hozzáállásával 
csökkentheti. Ez reális cél, mert a 
felmérések szerint a háztartásokban 
keletkező hulladék 80%-a feldol-
gozható, újra hasznosítható.
A most is működő szelektív gyűjtőszi-
getek megmaradnak, az üveget csak 
itt lehet elhelyezni balesetvédelmi 
okok miatt. A környezete viszont 
nem lehet szemétdomb, más hulla-
dék lerakása tilos, akkor is, ha valaki 
a „csomagokkal” a hegyből érkezik 
vissza a városba. rövidesen kame-
rákat helyeznek el a gyűjtőszigetek 
mellett. Indok: a hulladékudvar bejá-
ratánál a kameramentes időszakban 
egy-egy hét végén hulladékhegy ke-
letkezett, amely mostanra megszűnt. 
A városgondnokság részéről intenzí-
vebb lesz a gyűjtőszigetek takarítása 
a tiszta környezet érdekében. A kör-
nyezet szennyezése büntetendő cse-
lekmény. A szemetelő a gyermekei 
életét is veszélyezteti.

Kámán z.

Külföldi magyarok választójoga
Az 2014. évi országgyűlési vá-
lasztásoktól kezdve a külhoni 
magyarok is választójogot kapnak 
abban az esetben, ha felvették a 
magyar állampolgárságot és re-
gisztráltatták magukat a válasz-
tói névjegyzékben. Előfordulhat, 
hogy a külhoni magyarok élet-

vitelszerűen Magyarországon, itt 
a közelünkben élnek, de állam-
polgárságot még nem szereztek, 
nincs itteni lakcímük. Az ő szá-
mukra jelent segítséget a polgár-
mester előtt letett állampolgársá-
gi eskü vagy fogadalom, amikor 
regisztrációs kérelem nyomtat-

ványt, valamint tájékoztatót kap-
nak. Ezeket a dokumentumokat 
kitöltve a Nemzeti Választási Iro-
dához kell megküldeni.

dr. zalán Gábor
 jegyző,

választási irodavezető

„Első kézből!”
Tisztelt Kőszegiek!
Kedves Olvasó!
Egy igazán mozgalmas és ese-
ménydús időszak van mögöttünk, 
mely tartalmaz több kiemelkedő 
rendezvényt is. Úgy gondolom, 
hogy kijelenthetem; a VárOS jól 
vizsgázott, mindenki megtett min-

den tőle telhetőt a siker, a jó hírnév 
érdekében. Sajnos előfordultak – a 
legjobb igyekezetünk ellenére – ki-
sebb-nagyobb zökkenők, előre nem 
tervezhető problémák. Ilyennek 
látom a szüreti karneválon történt 
sajnálatos lovas balesetet, melynek 
kiváltója egy – eddig ismeretlen 
– gyermek volt, aki megriasztotta 
a menetben fegyelmezetten végig-
vonult lovakat. természetesen egy 
gyermek nem tudja mindig felmér-
ni a tettének a következményét, 
éppen ezért a szülőnek minden 
esetben és helyzetben előrelátó 
módon kell gyermekére felügyelni. 
Hálát adhatunk, hogy nem történt 
súlyosabb baj, vagy tragédia, mert 
sajnos ez is benne volt a lehető-
ségek között. A tanulság talán az 
lehet, hogy mindig figyeljünk egy-
másra is, és ha a környezetünkben 
olyan jelenséget észlelünk, ami ve-
szélyes lehet mások számára, akkor 
hívjuk fel erre a figyelmét annak, 
aki ezt nem látja át. 
Az előttünk álló hétvégén is egy 
nagy rendezvény lesz Kőszegen, az 
Orsolya-napi vásár, mely jó idő ese-
tén szintén ezreket fog vonzani a vá-
rosba. Őszintén bízom benne, hogy 
semmilyen kellemetlen esemény 
nem fogja megzavarni az Önök és a 
vendégek nyugalmát, szórakozását. 
Ehhez kívánok nagyon jó időt, sok 
vidámságot és a civil szervezetek-
nek pedig sok-sok támogatót!
 Huber László
 polgármester
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Füst és abortusz
Október 10-én kora reggel füst 
árasztotta el a város levegőjét. Er-
ről a képviselők még nem tudtak, 
amikor szeptember 26-án a város 
egészségügy helyzetéről tárgyaltak. 
A felszólalásokban többször kiemel-
ték a fűtés okozta füst jelenlétét. 
„Ki tudja, melyik házban, milyen 
tüzelőanyaggal fűtenek?” kérdés is 
elhangzott. Gumival, műanyaggal, 
vegyi anyagokkal szennyezett fával, 

bútorlappal fűteni emberiség elleni 
bűntett, ezzel a tevékenységgel a 
gyermekeink, az unokáink életét 
tönkre lehet tenni. 
A képviselők elé került Járási Nép-
egészségügyi Intézet részletes be-
számolója szerint a hegyek forrásvi-
zeit rendszerint ellenőrzi a hatóság. 
A Hörmann-forrás, a József-forrás, a 
Ciklámen-forrás nem ad iható vízmi-
nőséget, de erről már tavasszal tár-

gyaltak a képviselők. több „hegyla-
kó” szennyvize a hegyekben marad, 
aztán jön lefelé a tiszti forrásvízzel 
keveredve. A vízszolgáltató már két 
ilyen kutat kikapcsolt a város vízel-
látásából. Minden háznál kiépített 
zárt, kifolyásmentes szennyvíztározó, 
illetve a csatornázás lehet megoldás 
a problémára. A testületi üléseken 
elhangzott, hogy a lakossági bejelen-
tésekre reagál a hivatal. A dohányzás 
okozta egészségügyi károkról beszélt 
Giczy József. Az iskolák környéki do-
hányzás is sok veszélyt jelent. Dr. 
Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az 

önkormányzatnak lehetősége van 
dohányzási tilalmat megállapítani a 
város valamely területére. Kiss Péter 
szükségesnek látta a szennycsator-
nákban és csapadékvíz elvezetőkben 
a rágcsálók irtását. Dr. Mátrai István 
pozitív tendenciának minősítette, 
hogy 15 éves kor alatt nem volt 
abortusz az elmúlt évben. Csökkent 
a terhesség megszakítások szá-
ma, akik kérték, az indokok között 
anyagi, illetve egészségi problémát 
jelöltek meg. Fontos számadat, hogy 
a műtét előtti második beszélgetés 
után 27 nő vállalta gyermekét.

Kz

Igazi érték
Nemrég Kőszegen járt egy alföldi 
város építési szakembere, aki szinte 
„elájult” a város szépségétől, tör-
ténelmi értekétől. Csak egy pillan-
tást vetett az egykori SZOt-üdülő 
épületére, amit most fényképen 
bemutatunk. Lenyűgöző a szemnek 

az épület látványa, a hozzá tartozó, 
ősfákkal telitett parkban idilli lesz a 
pihenés a majdani „vendégeknek”. 
Kérdésünkre Kerekes Péter, a Fodor 
Invest & trade Kft. ügyvezetője (tel: 
70/772-2513) elmondta, hogy ér-
tékesítési szándék okán komoly tár-
gyalásokat folytatnak befektetőkkel, 
akik az egészségügyi, üdülési, és 
oktatási területen tevékenykednek.

feLHÍVás: A polgármesteri hivatal  ablakaiban adventi kalendá-
riumot alakítunk ki idén is.  A díszek nagy részét el tudjuk készí-
teni magunk is, de jó lenne a 24-es számhoz (ami a sikátor ajta-
ja mögött lenne) egy fából készült betlehemet elhelyezni. Ehhez 
kérünk hozzáértő, lelkes segítséget: Tel: 70/7737-506, E-mail: 
liza5204@gmail.com. Köszönettel: Katona Szilveszterné.
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az állítható szögmérő. Ma már modern gépeink 
vannak. Nélkülük nem lennénk versenyképesek. 
– Több mint negyven éve dolgozol magánvál-
lalkozóként, hogyan kezdődött?
– A mestervizsga után másodállásban kezdtem 
a maszek életet. Amikor már műhelyt tudtam 
építeni, egyéni vállalkozóként  folytattam 1974-
től. Eleinte egyedül voltam, aztán a fiam inas 
lett, a bátyám is itt volt egy darabig alkalmazott, 
de nem sokáig maradt, aztán cserélődtek a dol-
gozók is az eltelt időben. Akkoriban sok pénze 

volt az embereknek, azt befektették, keresett 
szakma lett a mienk. Ma is meg lehet élni belőle, 
mert van megrendelés  bőven, itthonról is, a ha-
táron túlról is.  Ha munka van, akkor nincs gond. 
Lehet létezni. Csak az a baj, hogy egyre több az 
elvonás, ezért nem tudtam megtartani az alkal-
mazottakat sem. Elmentek Ausztriába dolgozni.  
Hárman voltak. Az idők folyamán 12 tanulót is 
kiképeztem. Nekik ma már Velem, Kőszegpaty, 
Szombathely és Ausztria ad megélhetést. Amikor 
kezdtem, azért tudtam indulni külső segítség, 
támogatás nélkül, mert a város üdülői körzet 
volt, ezért  harminc százalékos  adókedvezményt 
vehettem igénybe. Az új adórendszer, meg az 
áFA bevezetésével ez megszűnt. 
– A jó alapanyag elengedhetetlen azokhoz 
a munkákhoz, melyek még száz év múltán 
is hirdetik szakmai tudásodat, a fa szeretetét 
és ismeretetét. Fontos, hogy miből készíted a 
megrendelt darabokat? 
– Ez az alapja a munkánknak.  Megbízható szállí-
tóim vannak. rendelés után másnap itt van a szá-
raz, használható anyag. Mindent garanciával adok 
ki a kezeim közül. Pillanatnyilag három hónapos 
határidővel vállalok megrendelést. De van jövőre 
teljesítendő vállalásom is. Prospektusból válasz-
tanak a kuncsaftok, azt csinálok, amit kérnek. 
– Mikor elégedett a mester saját maga az el-
készült munkadarabbal? 

KáVÉSZÜ
N

Et

Kávészünet Derdák Gusztáv asztalosmesterrel
 Makovecz Imrével is dolgozott…

Derdák Guszti neve fogalom a szakmában.   
A nagypapa mesterségét – akit nem is is-
merhettek – a két unoka, Guszti és Vili vitte 
tovább. Kőszegen a Müller-telepen, közis-
mert nevén az Asztalos Ktsz-ben ismerke-
dett aranykezű mesteremberek mellett a 
szakma fogásaival. Olyan emberek voltak 
ők, akik a háborúig maszekként működtek, 
majd az utána létrejött kisipari termelőszö-
vetkezetbe tömörültek, hogy szakmájukban 
maradva dolgozhassanak. Idős, koros em-
berek, akiktől volt mit és lehetett tanulni. 
Derdák Guszti a mestervizsgát 27 évesen, 
1972-ben Zalaegerszegen tette le. Olyan 
megbízások őrzik keze munkáját, mint az 
Ibrahim Kávézó belső tere, berendezése, a 
Kuntner-üzlet portálja, a Jézus Szíve Cuk-
rászda berendezése, a Soproni Pékség por-
tálja, a Doroszlaiék butikja. Túlnyomórészt 
Sellyei Gábor tervei alapján dolgozott. A 
megyeszékhelyen fodrászüzletet, virágüz-
letet csinált meg, Tegzes Ottó álmait meg-
valósítva. Bükön cukrászda, Keszthelyen 
OFOTÉRT bolt enteriőrjét faragta meg. Ami 
fából elkészíthető, azt ők a fiával megcsinál-
ják. Az elődök apai ágon bejcgyertyánosiak, 
édesanyjuk a kőszegi. A nagypapa a 20. 
század első éveiben – szerencsét próbálni 
– kitelepült Amerikába, de beteg lett, és 
levegőváltozás miatt vissza kellett jönnie 
a családnak. Apja Kőszegre nősült, a me-
zőgazdaságban dolgozott. Guszti – hiszen 
őt mindenki így ismeri – mióta maszek, a 
Sáncárok utcai műhelyében dolgozik. Egy 
fia, egy lánya és hat unokája van. Felesége 
is nyugdíjas, a textiliparban, illetve a lánya 
ajándékboltjában dolgozott.

– Ebben a forgács és szintetikus festék illatú 
műhelyben éppen ajtók készülnek. Az utol-
só simításokat végzik rajtuk. Tömör fából 
vannak, csodálatos a felületük, hibátlanok a 
fillungok. Az ember kényszert érez, hogy meg-
érintse őket. A beszélgetésre készülve, azt 
mondták, tőled megtanulhatom egy életre, 
hogyan állapítom meg, hogy egy ajtó jobbos, 
vagy balos.
– Képesítésemet tekintve épület- és bútorasz-
talos vagyok. Az ajtóval szemben állva kapsz 
választ a kérdésedre. Amelyik oldalon látható a 
vasalás, az határozza meg  – az ajtót magad felé 
nyitva –  hogy jobbos vagy balos.  A  szerszámok 
nevét németül tanultuk meg a régiektől, mára 
már kezdenek kikopni az emlékezetemből, de 
ha a citlinget hallom, tudom, hogy az a kaparó 
acél, ha valaki a cánhublit kéri, a fogasgyalura 
gondol. A gírmaszk a gérvágó,  a sáskaláb pedig 

– Azt tanultam régi, tapasztalt mestereimtől, 
hogy az a jó, ha nekem tetszik, szemmel nem 
szabad hibát találni benne.  A derékszög is akkor 
derékszög, ha ránézel és az tényleg derékszög. 
Nagyon sokan rendelnek belső ajtókat, meg 
konyhabútort. Nagy tudást igényel az önhordó 
lépcső  elkészítése. Ez nagy kihívás. 
– Melyik a legemlékezetesebb munkád?
– Mindegyik. Arra azért nagyon büszke vagyok, 
hogy a méltán világhírű építésszel, Makovecz 
Imrével is dolgoztam együtt. Pasaréten építke-
zett valaki, akinek kőszegi rokona van, itt járva 
felfedezték a munkáimat. Lejött vele Makovecz, 
slágvortokban átbeszéltük, miről is lesz szó, majd 
budapesten a Váci utca egyik éttermében egyez-
tettük a pontos munkát, amit a világhírű építész 
tervezett. Egy kamion vörösfenyőt hoztak ide, 
amiből elkészültek a famunkák. De egy osztrák 
nyugdíjas kereskedelmi attasénak is dolgoztam 
Pulán! Ő is az Ibrahimban határozta el, hogy 
megkeres. Déri Karcsi irányította hozzám. Sellyei 
megtervezte, összekapott bennünket,  mi meg 
megcsináltuk a tetőteret, a bárszekrényt, a ka-
napét. A mai napig jó a kapcsolatunk vele, apja 
is faiparos volt, neki is mindene a fa. Magyarul 
beszél. Az Ibrahim sok osztrák kuncsaftot hozott.
– Fiad is mester, veled együtt dolgozik, a 
Derdák-műhely tehát beírta magát az iparos 
dinasztiák közé.
– Sőt, nagyobbik unokám Sopronban tanulja 
a szakközépiskolában a szakmát. Lehet, hogy 
tovább megy egyetemre, de itt meglesz a me-
gélhetése, harmadik generációsként folytathatja 
a szakmát.  
   Kiss János
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Mindig fókuszban
Életünk meghatározó pillanatai 
elmúlhatnak anélkül, hogy észre-
vennénk őket. Fontos, hogy tisztán 
lássunk távolra, közelre és ez által 
ne maradjunk le a rohanó világ 
eseményeiről. A mai modern tech-
nika és a szemüveglencse gyártó 
cégek fejlesztései lehetővé teszik, 
hogy minden távolságra éles lá-
tást biztosító, legújabb progresszív 
szemüveglencsék kristálytiszta, 
minden irányban és minden kö-
rülmények között stabil látómezőt 
adjanak, bárhol, bármikor. A prog-

resszív szemüveglencsék esetében 
ún. csatorna kerül kialakításra, 
melyben a távoli dioptria a pupilla 
előtt található és fokozatosan megy 
át a korrekció a keret alján lévő 
olvasó értékbe. Így lehetővé válik 
egy könnyed, megerőltetés nélküli 
fókuszálás, a lencse széli részeinek 
zavaró, torzító hatása nélkül. Érde-
mes tehát jó minőségű, széles látó-
mezővel rendelkező szemüveglen-
csében gondolkodni, mert itt már 
lehetőség nyílik az egyénre szabott 
tervezésre, az illető igényeihez, 
hobbijához, munkájához vagy akár 
kényelmes fejtartásához igazítva. 
Mindehhez speciális illesztő beren-
dezések állnak a szakemberek ren-
delkezésére, a pontosabb elkészítés 
és zökkenőmentes megszokás ér-
dekében. Ne kényelmetlenkedjenek 
tovább, próbálják ki és élvezzék a 
legújabb generációs progresszív 
szemüveglencsék előnyeit. 

Kőhalmi-Szalay Mónika

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

Nemzeti gyásznap
Az aradi vártanúkra emlékeztünk 
október 7-én. Ez alkalomból dél-
után fél ötkor leleplezték az 50 
éves fennállását ünneplő bersek 
József általános Iskola névadójá-
nak felújított emlékművét.
„Ezernyolcszáznegyvennyolca-
dik évben letekintett az Úris-
ten a földre. Körülnézte egész 
Magyarországot, hol csatáznak 
a jó magyar huszárok…” – a 
tiszteletadás a városi temetőben 
folytatódott, ahol az árpád-házi 
Szent Margit általános Iskola 7. o. 
tanulóinak (a képen) megrendítő 
irodalmi összeállítására került sor.

Károlyi marad
A 65 percig tartó vita eredménye-
ként nem változik meg a Károlyi 
Mihály utca neve. 
A mostani – módosításra vonatko-
zó – akarat volt a második, amely a 
név megváltoztatását célozta meg. 
Hét éve ezért gyűjtött egy szerve-
zet aláírásokat, a mostani a január 
1-jén életbe lépett törvény alapján 
kezdődött. 
A törvény szavai szerint közterü-
let, illetve közintézmény nem vi-
selheti olyan személy nevét, aki a 
XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, ki-
építésében vagy fenntartásában 
részt vett. Kőszeg ez ügyben az 
egykori miniszterelnök Károlyi Mi-
hály okán érintett. A városvezetés 
által megkért akadémiai állásfog-

lalás a következőt rögzítette: 
„Nem állapítható meg minden 
kétséget kizáróan, hogy közvetle-
nül részt vett volna önkényuralmi 
rendszer megalapozásában, kiépí-
tésében, fenntartásában, de vitatott 
történelmi szerepénél fogva nem 
javasolt, hogy róla közterületet, 
közintézményt nevezzenek el.”
Még a napirendi pont tárgyalása 
előtt kapott szót az utca képviselő-
je, Kondics Istvánné: „Mi oda me-
gyünk haza, 40 éve ez a mi utcánk 
neve. Nem kötelező, csak ajánlott a 
névváltozatás. … Akinek vállalko-
zása van, annak végig kell futtatni 
a változást. Nagyon, nagyon szépen 
kérem Önöket, támogassák a kéré-
sünket.” A napirendi pont tárgyalá-
sára hosszú sorokban érkeztek az 
érintett lakosok, a képviselők vé-
leménye pedig megoszlott. Ehhez 
hozzájárult az a 153 aláírás, amely 

a név megtartását kérte. Kiss Zoltán 
szerint az utca lakói nem akarják 
az címváltozással járó procedúrát 
végigjárni. Az elhangzottak szerint 
a törvény biztosítja az állami hiva-
talokban az ingyenességet az ilyen 
esetekben. Giczy József szerint szé-
gyen, hogy még létezik ilyen politi-
kusról utcanév. rába László szerint 
„nonszensz a névváltoztatás beter-

jesztése, minden politikai rendszer 
elűzi az előzőeket, a Lenin-szobor 
is állhatna, hiszen része volt a tör-
ténelmünknek”. Huber László pol-
gármester szerint a képviselőknek 
döntést kell hozni. A szavazás ered-
ményhirdetését taps kísérte. 
A vita során a lakók kérték az utca 
burkolatának javítását.

Kz

Lukácsháza: Október 7-én a Közösségi Ház parkjában Szántó rita 
tanárnő felkészítésével a dr. tolnay Sándor általános Iskola 6. osztályos 
tanulói műsorral emlékeztek meg az aradi vértanúkról. A kopjafánál – 
a hősök iránti tisztelet jeléül – az önkormányzat nevében Virág János 
polgármester  koszorúzott.
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73 millió forint
Szeptember 26-án a köznevelési 
intézmények helyzetéről a képvi-
selőket tájékoztatta bánó Zoltán 
a tankerület igazgatója. Elmon-
dása szerint január 1. dátummal 
zökkenők nélkül, teljes létszámú 
dolgozóval vette át a tankerü-
let az iskolák működtetését és 
fenntartását. áprilistól a Dr. Nagy 
László EGYMI is hozzájuk tartozik. 
Az állami működtetés első félévé-
ben 73 millió forintot használtak 
fel a két általános iskola, a gim-
názium és a zeneiskolába járó 
diákok oktatására. A Pedagógus 

Szolgálati Emlékéremre a veze-
tőség öt fő kitüntetését javasolta, 
amit a tanév végén átvehettek az 
elismerést kiérdemelő pedagó-
gusok: balaton Igor, Cser Már-
ta, Pakusza Vilmos árpád, tóth 
Zoltánné Kelemen Mária, Vlasits 
rezsőné. Lejárt mandátum miatt 
két igazgatóválasztás is történt. A 
budaker Gusztáv Zenei AMI-ban 
két pályázó jelentkezett: Csukáné 
Szász Judit és Szilágyi Miklós. A 
béri balog ádám általános Isko-
lában csak a korábbi igazgató, 
Földesi János nyújtott be pályáza-

tot, aki – a tantestület 100%-os 
támogatásával – újra bizalmat 
kapott. A zeneiskolában is a régi 
vezető, Csukáné Szász Judit foly-
tatja a munkát a tanárok 93%-os 
egyetértésével.
Dr. Mátrai István elmondása 
szerint gyűjtik a működés során 
előforduló problémákat, amelyek 
alapvetően központi eredetűek. 
Ide tartozik az, hogy megszűnt 
a nyelvpótlék, minden tanár egy 
kategóriába tartozik teljesítmé-
nyétől függetlenül. A bersekben 
indult csak egy első osztálynak az 
is lehet az oka, hogy egyházi is-
kolában egy hónappal korábban 
tartották a beiratkozást. A kép-

viselő felhívta a figyelmet arra, 
hogy az ilyen eltérésekre ügyelni 
kell, különösen jövőre, amikor 
Kőszegen elkezdődik az oktatás 
az egyházi középiskolában. A 
képviselő-tanár külön köszöne-
tet mondott a tankerületnek az 
uszoda, az iskolai úszásoktatás 
újraindításáért, amelynek mű-
ködtetése az elmúlt években sok 
gondot okozott a városnak. bánó 
Zoltán hozzáfűzte, hogy a felme-
rült problémákat továbbadják. 
Jelentős eredménynek minősítet-
te azt, hogy a sérült iskolás gyer-
mekek szállítását megoldották 
Szombathelyre.

Kz

Loptak
Szeptember 26-án rába László 
arról beszélt a képviselő-testüle-
ti ülésen, hogy intenzívvé vált a 
városban a kerékpárokon történő 
vashulladékok szállítása. Elmondá-
sa szerin több helyen loptak fémet. 

A felvetést továbbítottuk a rendőr-
ség szóvivőjének, akitől a követke-
ző tájékoztatást kaptuk.
A Kőszegi rendőrkapitányság bűn-
ügyi Osztálya lopás bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárást indított két kőszegi 
lakossal szembe. Egy 28 éves és egy 
38 éves férfi megalapozottan gya-

núsítható azzal, hogy 2013 augusz-
tusában és szeptemberében az egyik 
kőszegi üzemből három, míg az 
egyik szombathelyi kft. telephelyéről 
egy alkalommal tulajdonítottak el 
színesfémet. A férfiakat a rendőr-
ségen gyanúsítottként kihallgatták, 
majd őrizetbe vették. Az elkövetőket 
a Szombathelyi Járásbíróság 2013. 

szeptember 28-án előzetes letartóz-
tatásba helyezte. 
A nyomozás során nem merült fel 
olyan adat, amely az ügyet a kő-
szegi színesfémet felvásárló telep-
pel összefüggésbe hozta volna. A 
kerékpárosok ellenőrzése pedig a 
közterületi állomány folyamatos 
szolgálati feladatát képezi.  

Még az idén
Már megvásárolták a Kastélykert 
lakópark negyedik épülettömb-
jét is, amelynek építése a 
befejezéshez közeledik. A 
munkák eredményét a fel-
vételünk mutatja. Az idő-
járástól függően még idén 
elkezdik az ötödik háztömb 
folyatódó építését. Azért 
folytatódó, mert a fel-
számolás alá került Pilis 

Invest a házakat tető alá hozta. Az 
egykori SZOt-üdülő területén 122 
lakást épít az új tulajdonos, a Fodor 
Invest & trade Kft. Kerekes Péter 
ügyvezetőtől (tel: 70/681-1168) 

megtudtuk, hogy még ebben az 
évben minden házba beépítik a 
nyílászárókat, így a téltől megvé-
dik az épületeket. Az elkészült a 
lakópark teljes közművesítése. A 

négy-hatlakásos 
lakótömbök la-
kásai egyben is 
megvásárolható-
ak, ugyanakkor 
jelentős az érdek-
lődés a lakások 
egyedi értékesí-
tése iránt.

Lukácsháza 
Szeptember 27 – 28-án a falu is 
részese volt az ÷Itthon vagy – Ma-
gyarország szeretlek!” országos 
programnak. A szervezést az ön-
kormányzat, a borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete, a Közössé-
gi Ház és a Polgárőrség vállalta, a 
szőlőhegyen nyitott pincés-kemen-
cés napot tartottak. A 11 helyszí-
nen megépült kemencékben kü-
lönböző finomságok és a csömötei 
hegy „leve” várta az érdeklődőket. 
Kóstolhattak itt langallót, kemen-
cés lángost, rakott káposztát, piz-
zát, sült csülköt, körmös csülök 
pörköltet, szilvás lepényt, rácsos 
süteményt, pogácsát és sós stang-
lit. A zenés est részeként az általá-
nos iskola néptáncosai is felléptek. 
Az esős vasárnap ellenére este fél 
tízkor fellobbant a Szt. Mihály-na-
pi tűz. Előtte a kőszegszerdahelyi 
férfiak énekeltek, Jónás Zsigmond 
harmonikázott.
A képviselő-testület döntése alap-
ján még az idén megvalósul a Kis-
posta utca aszfaltozása, valamint a 
posta melletti parkolók kiépítése. 
Az építési engedély jogerős.



 XXV I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2013 . OKtóbEr  16 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

9

AK
tU

áL
IS

ták be a forradalmi bizottságba, ezért 33 évig 
osztályidegennek számított. A „láncos kutya” 
időszakában töltötte le katonaidejét a déli ha-
tárvidéken. Utána ismét MáV-pályamunkás lett, 
a jobb élet reményében sem vállalta a beszer-
vezését az elhárításba. Életében megtanulta 
becsülni a keveset, a zsúptetős házat, a földes 
szobát. Nem kívánja ezt senkinek. Szerinte a mai 
ember a régi életet már nem érti meg, a mostani 
érték az autónál kezdődik. János bácsi szereti a 
családját, a faluját, kéri az embereket: „Segítsék 
egymást!”. Megtette ő ezt a falu előljárójaként, 
tanácstagként, önkormányzati képviselőként.

Kámán z.

János bácsi – ’56
bálint János (85) átélte a múltszázad törté-
nelmét. „A háború után nehéz volt embernek 
maradni” – mondta megfontoltan János bácsi 
Gyöngyösfalu lakója. Feleségével (Janzsó Erzsé-
bet) szeptember 27-én ünnepelték az 55. há-

zassági évfordulójukat. Három gyermek, nyolc 
unoka, három dédunoka közelében élnek. Itt a 
faluban, Seregélyházán született, amit később 
egyesítettek Ludad, Pöse településekkel. A há-
romból lett egy falu, de az ősi nevek azóta is 
élnek. János bácsi gyermekként a földeken dol-
gozott, maradandó élménye, amikor Húsvétra 
csokinyulat kapott ajándékba. A karácsonyfát 
egy-egy cukor mellett színes dió díszítette. A 
faluban a kántortanítónak volt először rádiója, 
amit az ablakba tett és ott hallgatták az olasz-
magyar meccset azon a csodadobozon át. Látta, 
amikor a kántortanító, Éliás Géza sírva borult le 
mise után az orgonára, mert a tanítóság mel-
lett már tiltva volt a templomi szolgálat. Ludad 
területén lévő malomban őrölték a búzát, a 
Gyöngyös-patak vize hajtotta a kerekeket, majd 
a generátort, amely áramot adott a falunak. A 
molnárt, Kunovics Mihályt a háború után ku-
láknak minősítették. Ezt követően rejtőző életet 
választott, a „befalazott házban” maradt, csak 
éjszaka jött ki a levegőre, a falubeliek pedig úgy 
tudták, hogy külföldre menekült. A nyilvánosság 
elé ’56-ban lépett. 
János bácsit ebben az időszakban választot-

Az idősekről szólt
Az idősekről szóló gondoskodást fémjelzi a 
Sartoris Szeretetszolgálat, amelynek tizenegy 
gondozója a kőszegi és a szombathelyi kistér-
ségben élő idős emberek napi problémáit oldja 
meg. A szolgálat szeptember 25-én negyedik 
alkalommal rendezte meg az idősek napját 
Nemescsón, a faluházban a Magyarországi 
Evangélikus Egyház diakónia napján.  
Ezen a napon 13 településről 110 idős ember 
vett részt a közös ünnepen. Az évek óta növekvő 
létszám mutatja a találkozó értékét. A szépko-
rúak kimozdultak a megszokott életritmusukból, 
alkalmuk volt régi ismerősökkel találkozni. Fe-
leségével tért vissza az egykori állomáshelyére 
Percze Sándor lelkész, aki verseket idézve be-
szélt az idős emberek helyzetéről, megbecsülé-
séről. Mindezt néma csend, meghatottság kísér-
te, az elhangzott lelkészi gondolatok könnyeket 
is kicsaltak a szemekből. A hitet erősítő áhítat 
után az ács Mihály Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei zenéjükkel oldották a hangulatot, 
délidőben az éhséget a finom ebéd csillapította. 
A „Sartoris nap” az idei évben sem jöhetett vol-
na létre összefogás, támogatások, felajánlások 
nélkül. Mindezért köszönetet mondanak a sze-
retetszolgálat dolgozói, maradandót jelentett 
számukra a résztvevők örömteli arca.

Kz

Ajándék
Október 1-jén a szépkorúakat zenés esttel kö-
szöntötték a Hevesi Sándor Színház művészei. A 
kezdet mintegy tíz évre nyúlik vissza. Az ötletadó 
a kőszegi születésű, dr. bánfalvi József dalszerző 
volt. (Ő zenésítette meg 2002-ben tóthárpád 
Ferenc: Édesanyám, Édesanyám című versét.) 
Az ajándékműsor az önkormányzat, a képvise-
lők és a JVMK támogatásával jön létre évek óta. 
Az idősek vendéglátását Soproni Zoltán és a 
borosgazdák vállalták idén is. A megjelenteket 

Huber László polgármester 
köszöntötte. A lovagterem 
megtelt, a jó hangulatot az 
operettslágerek és a közös 
éneklés biztosította. Alka-
lom nyílt a rég nem látot-
takkal egy jó beszélgetésre 
A szépkorúak köszönik az 
idei ajándékműsort, de 
néhányuk szíve visszavár-
ja a korábbi évek magyar 
nótáit.

Kz



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

2013. október 17 - október 20.

2013. október 24 - október 27.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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Viola Párizsi
Sajtos vagy Tavaszi Felvágott

(Viola-Hús Kft.)

Sir Morton Tea
Garzon vagy Ceylon

20x1,5 g
(Douwe Egberts Hungary Zrt.)

Sága Falni Jó! Pulykavirsli
140 g, 1492,86Ft/kg (Sága Foods Zrt.)

Danone Könnyű és Finom Joghurt 
Eper vagy Erdei gyümölcs ízű

125 g, 520,-Ft/kg (Danone Kft.)

Középfedeles
Műanyag Mécses

(Flexum-Lux Kft.)

Blend-A-Med Fogkrém
Anti-Cavity Mild Mint

100 ml, 3590,-Ft/l (Rafinanz Orbico Kft.)

Viola Sertés Oldalas
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

Tóth Hús Vagdalthús vf., Tóth Hús Tepertőkrém
(Tóth Hús Kft.)

199
       Ft/db

209
       Ft/db

359
       Ft/db

199
       Ft/db

1239
       Ft/kg

1799
       Ft/kg

65
       Ft/db

1599
       Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Nem viszik át …
A kőszegpatyi óvodások szeptember 26-án, egy 
napsütéses délelőtt, a falu Fő utcáján jókedvűen, 
hangos énekszóval hívták fel magukra a figyel-
met, amikor az egyik óvónő kertjébe indultak 
szüretelni. A szorgos kis kezektől gyorsan teltek 
a vödrök, miközben az apróságok kóstolgatták 
az érett szőlőszemeket. Ez a délelőtt is mara-
dandó élményt jelentett a gyermekeknek. Ami-
kor visszatértek az óvodába, az udvaron megte-
rített asztalok és bográcsban főtt ebéd várta „a 
három falu gyöngyszemeit”.
Valóban gyöngyszemek ők a három – Nemescsó, 
Pusztacsó, Kőszegpaty – településen, ők jelentik a 
jövő nemzedékét. Amikor egy-egy rendezvényen 
színpadra lépnek, garantált a siker. A két óvónő 
sajátjaként gondozza a kőszegpatyi óvodába járó 
16 gyermeket. A „nagyok” ősszel iskolába mennek, 
így szeptembertől 11 gyöngyszem marad a törté-
nelmi múltú épületben. Az érvényes rendelkezések 
szerint – több más feltétel mellett – 13 gyermek 
gondozása az egyik feltétele az óvoda működésé-

nek. A szülők döntése a jövőt szolgálhatja. 
A Közös Önkormányzati Hivataltól kapott tájé-
koztatás szerint az elmúlt évben egy gyermek 
óvodai helyének biztosítása évente közel 400 
ezer forint volt. A tájékoztatásból azt is megtud-
tuk, hogy a Gyöngyösfalu és Lukácsháza által 
közösen működtetett óvoda épületét pályázati 
pénzből jövő nyárig felújítják, bővítik, így be 
tudják fogadni a „kőszegpatyi gyöngyszeme-
ket” és a dolgozókat. Egy elképzelés szerint a 
gyermekek napi szállítása is biztosított lesz. Erről 
tudnak a szülők is, akik közül néhányan kijelen-
tették, hogy „nem viszik át a gyermeküket”. 

Kz

Kinek az érdeme?
Lukácsháza – Gyöngyösfalu: Szeptember 21-
én a szüretre készülve a két falut érintő felvonu-
lást tartottak. A hat különböző lovas kocsi és a 
nyolc feldíszített jármű a Nemzedékek parkjából 
kiindulva járta végig az öt állomást.
Sokan voltak a házak kapuiban a falubeliek, 
akik örömmel fogadták a felvonulókat. A me-
net élén a lovasok haladtak, őket követte a 
„gépesített” csapat. talán a biztonság kedvéért 
az egyik teherautót detoxikálónak rendezték 
be. Egy másikat elfoglalták az ifjú janicsárok, 
akik az aszfalton mutatták be a harci tudásu-
kat. Egyik „csatánál” a „buksza” elveszett, de 
a traktoros megtalálta. A játszótérnél a gyere-
kek még a hintáról is lemásztak, hogy lássák 
a díszes járműveket. A cigánylányok jósoltak 
annak, aki a tenyerét nyújtotta nekik. Az egyik 
szerencsésnek autója lesz, a másiknak pedig 
beszélő kiscicája. A felvonulók integetése 
mindenkinek szólt, azoknak is, akik a 87-es 

úton megállásra kényszerültek. Út közben öt 
helyen álltak meg. Az itteni vendéglátást pél-
damutatóan egy-egy lakossági csoport vál-
lalta magára, akik kínálták a „bőségtálakat”. 
Falatozás, poharazgatás közben az áMK diák-
jai táncoltak. A Szent Márton Kórus kitartóan 
énekelt menet közben, és nemcsak a hallga-
tók kedvéért, hanem saját maguk örömére 
is. Egyik énekes csak azért jött haza Pécsről, 
hogy a közös ünneplésben részt vehessen. A 
napot, az éjszakát bállal zárták a szüretelők. A 
jól sikerült programok szervezése a Közösségi 
Ház és a borbarát Hölgyek érdeme. 

Kz

Árkok tisztítása
Az elmúlt években a szélsőséges esőzések miat-
ti áradások szükségessé teszik a településeken 
található belterületi csapadékvíz-elvezető ár-
kok karbantartását. A vízkár elleni védekezés, a 
megelőzés érdekében a Szombathelyi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség október 24-én felülvizs-
gálja a vízelvezető árkok, átereszek állapotát, ha 
szükséges, felszólítja a tulajdonost, a kezelőt a 
tisztításra. Súlyosabb esetben pénzbírság is ki-
szabható.
Kőszeg Város Önkormányzatának 14/1994. (VII. 
1.) számú rendelete szabályozza a magántulaj-
donok előtt található közterületek tisztántartásá-
nak rendjét, melynek felelőse elsősorban az in-
gatlan tulajdonosa. Eszerint a tulajdonos vagy 

használó az ingatlana előtti árokszakaszt, 
valamint a járműbehajtók átereszét és a fo-
lyókákat köte les szükség szerint, de évente 
legalább egyszer tisztítani. Füves árok esetén a 
fű hossza a 25 cm-t nem haladhatja meg. Emel-
lett biztosí tania kell mind az úttest, a zöldterület 
felől a csa padékvíz szabad elfolyását.
A Malomárok, a zárt csapadékvíz-elvezetők, az 
úttest alatti átere szek, közforgalmú hidak alatti 
mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisz-
tításáról, továbbá a nyílt árkok kialakításáról az 
önkormányzat köteles gondos kodni. 
A város polgárai által végzett ároktisztítás so-
rán keletkezett iszap elszállítása ugyancsak az 
önkormányzat feladata. Az önkormányzat, a 
katasztrófavédelmi hatósággal együttműködve 
a jövőben fokozottan ellenőrzi a fenti rendelke-
zések betartását.

Dr. Medgyasszay László, a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat elnöke is részt vesz a 
Magyar Natúrpark Szövetség nyilvános 
vidékfejlesztési fórumán október 18-án, 
pénteken délután 14.00 órai kezdettel 
a Bechtold István Természetvédelmi Lá-
togatóközpontban. A fórum keretében 
bemutatkozik a Magyar Nemzeti Vidé-
ki Hálózat illetve tájékoztató előadást 
tartanak a formálódó Vidékfejlesztési 
Programról.
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Megtelt!
A szomorkásra forduló ősz háromnapos kősze-
gi vigadalmát ebben az évben is Huber László 
polgármester úr nyitotta meg. Elégedetten szól-
hatott arról, hogy „szeptember végén érdemes 
eljönni Kőszegre, mert itt csudajó dolgok tör-
ténnek”! Igaza van, ezt jól mutatja, hogy pén-
tek délutántól kiakaszthatták a táblát a városba 
vezető utak mentén: Megtelt! (Zárójelben meg-
jegyzendő: a nagy tömeg rengeteg szemetet 
hagyott maga után, amit azonban a városgond-
nokság rövid időn belül eltakarított.) 
Mint azt Huber László nyugtázta, sikeresen „át-
ment a vizsgán”, eleget tett kötelességének: a 
Szőlőtermelők és borértékesítők Szövetkezete 
által felajánlott hordót úgy verte csapra, hogy 
csak pár csepp veszett kárba. 

Mint az lenni szokott a jelenlévők meg is kóstol-
hatták a jókedvet megalapozó vörösbort. Akadt 
innivaló bőven, de annak híján is találhattunk 
volna „hangulatnövelő” programokat. A gazdag 
kulturális kínálathoz szokott kőszegiek ezúttal 
is élvezhették a nekik tetsző – természetesen – 
főként táncos-zenés produkciókat. A hivatásos 
előadók mellett, a külföldi együtteseket is fel-
sorakoztató gazdag programban, 
amatőr művészeti csoportjaink is 
szép sikereket arattak. Nehéz volna 
bárkit is kiemelni, azt azonban le kell 
szögezni: ismét megmutatkozott, 
hogy Kőszeg aktivitása, mozgató 
ereje leginkább az egyesületeknek, 
művészeti csoportoknak köszönhető.
tizennegyedik alkalommal válasz-
tott a zsűri borkirálynőt. „Az egyik 
legeredményesebb kőszegi szerve-
zet”, a borbarát Hölgyek Egyesülete 
szervezésében, Pataki Edit egykori 
borkirálynő konferálása mellett, két 
bátor vállalkozó, Nagy Alexandra és 
Nádasdy renáta lépett a színpadra, 
hogy felkészültségéről, ügyességé-
ről és szerencséjéről számot adjon. 
A feladatok végrehajtásában a ra-
jongótábor is részt vett. A közön-
ség tagjai bortotóval mérhették fel 
ismereteiket. A legsikeresebbek a 

borkirálynők boraival térhettek haza. 
A 2013/2014-es év borkirálynője Nádasdy re-
náta lett. (A képen: a leköszönő királynő mellett 
Huber László; az udvarhölgy Nagy Alexandra, a 
királynő Nádasdy renáta; és a zsűri két tagja 
Nagy Zita a borgőz borblog szerzője és Kampits 
László borász.)
A szüret hivatalos megnyitója előtti napon dön-
töttek a képviselő-testület tagjai arról, hogy 
mely kőszegi nedű viselheti egy éven át a Város 
bora címet. Az előnyök mellett a rangos elis-
merés mostantól kötelezettséggel is jár, hiszen 
ezentúl a nyertes pincészet borát kóstolhatja 
majd a nagyérdemű, miután – egy év múlva 
– polgármesterünk csapra veri a hordót. Város-
atyáink egyöntetű döntése alapján egy fehér és 
kilenc vörös közül a tóth Pincészet vörösbora ér-
demelte ki a VárOS bOrA címet. tóth Gábor, a 
sikeres gazda elmondta: A nyertes ital a 2012-es 
évjáratú Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc 
házasítása. Érdekessége, hogy olyan hordóban 
érlelik, amelynek az alapanyaga a kőszegi hegy-
ről származó tölgyfából készült. A tóth Pincészet 
idei győzelmével harmadszorra aratott sikert.
Nagy érdeklődésre tartott számot a szüreti felvo-
nulás. A városi elöljáróságot a Lovas bandérium, 
Kőszeg Város Fúvószenekara és a darabontok 
egysége vezette fel. Az újonnan megválasz-

tott borkirálynő, aki üdvözölte a jelenlévőket, 
Antalovics rita díszes hintóján érkezett. A me-
nettel közel negyven csoport vonult végig a 
városon, többségük valamilyen produkcióval is 
szolgált az érdeklődő nézősereg számára. 
Sajnos az élet kissé felborította a forgatókönyvet. 
A borbarát Hölgyek bevonulása előtt a közelben 
álló lovas kocsi, mely elé négy ló volt befogva, 
váratlanul nekilódult. A fogat a tribün közelében 
állt meg. A zaj hallatán sokan azt hitték, hogy 
leszakadt az emelvény. A szervezők uralták a 
helyzetet, a mentők pillanatok alatt megérkez-
tek. Mindannyiunk megnyugvására komolyabb 
személyi sérülés nem történt. Az ügyben sza-
bálysértési vizsgálat indult.
A Kőszegi Szüret szerepelt az Itthon vagy – 
Magyarország szeretlek! elnevezésű országos 
programsorban is. (Az önkormányzat sikeres 
pályázata eredményeként a maximális 650 
ezer forintot elnyerte a város, egyben meghí-
vást kaptunk a Nemzeti Kulturális Alapprogram 
pályázatára, melyben 1 millió 300 ezer forintra 
lehet pályázni.) Szeptember 29-én 16 órakor 
a Kossuth rádió élő körkapcsolásában Pócza 
Zoltán jelentkezett a kőszegi hírekkel, este fél 
10-kor pedig a várárokban fellobbant Szent 
Mihály tüze.  

Tóthárpád F.
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Szüret – fúvószene
A Kőszegi Szüret 1973 óta egy-
ben Nemzetközi Fúvószenekari 
találkozó is. (A kezdeményezés 
Szigeti Miklós javaslatát követően 
vált állandóvá.) A hagyományt egy 
1970-es külföldi szereplés alapozta 
meg, amelyen – mint bakos György 
elnök mesélte – még a 20 éves fi-
atalemberek is csak szülői felügye-
lettel vehettek részt, nehogy nyu-
gaton maradjanak. Azóta sok víz 
lefolyt a Gyöngyösön, és számtalan 
együttes szerepelt városunkban. 
Az idei szüret is fúvószenétől „volt 
hangos”. A meghívottak örömmel 
jöttek, hiszen Kőszegen szeretik 
ezt a muzsikát, a tradíció ered-
ményeként a koncertek számos 
érdeklődőt vonzanak, a közönség 
hálás! A találkozó rangját emelte, 

hogy jelen volt Dohos László, aki 
egy művet vezényelt is. Örömmel 
fogadta a kőszegi zenésztársa-
dalom, hiszen „nem múlt el az ő 
kilenc hónapos kőszegi tevékeny-
sége nyomtalanul”. Jól szerepelt 
Pilgersdorf csapata, és ismét itt 
voltak a csepregiek, akik szinte 
hazajárnak Kőszegre. Várhatóan 
a következő szüreten vagy a sze-
renádon vagy a show-ba – mint 
meghívott közreműködők – újra 
Kőszegen szerepelnek. 
A három nap kelle-
mes színfoltja volt a 
táplánszentkereszti ze-
nekar bemutatkozása. 
Jól szólt a csoport, és 
„aranyosak voltak”! 
Nagyszerűen szerepelt 
a zalaegerszegi együt-
tes. Szentgotthárd Vá-
ros Fúvószenekarát rit-
kábban halljuk, kitűnő 

produkciójukra sokáig emlékezünk 
még. A sárváriak máshol is zenél-
tek, ezért az együttes csak hiányo-
san tudott itt lenni, de a tapsot ők 
is kiérdemelték. A szlovák együttes 
az utolsó pillanatban lemondta a 
fellépést, de itt volt és nagyszerű 
volt a karintiai Flattach. Produk-
ciójuk kapcsán megállapítható – 
nyilatkozta bakos György –, hogy 
az osztrák zenekarok az elmúlt 
40 évben olyan magas szintre 
jutottak, amilyen magas szintű a 
demokráciájuk! A minőségi meg-
szólalás a szakmai tudás mellett a 
rendkívül jó hangszerellátottság-
nak tudható be. „Nagy szükségünk 
volna nekünk is három szárnykürt-
re, szárnykürtösökre és tenorkürt-
re” – jegyezte meg az elnök.

Három év múlva 150 éves lesz a 
zenekar. Elhatározták, hogy ez al-
kalomból könyvet jelentetnek meg. 
Szponzorokat keresnek, de addig 
is az Orsolya-nap következik, s a 
zenekar készül a mindenszenteki 
koncertjére: „Nagyon sajnáljuk, 
hogy a Concordia nem vesz részt 
rajta” jegyezte meg bakos György. 
Aztán újra láthatjuk az együttest 
adventkor.

Tóthárpád F.

A királynő
Nádasdy renáta huszonnégy éves, 
tanult marketinget és szociális 
munkás egyetemi végzettséget 
szerzett. borkirálynőnk kutyakoz-
metikusként is tevékenykedik.
A Dr. Nagy László EGYMI leány 
gyermekotthonában nevelőként 
dolgozik. „Imádom a munkámat, 
a gyerekeket, ezzel 
is akarok foglalkozni 
ameddig, csak lehet” 
– vallotta be. Amikor 
a borászatról kér-
deztük, így válaszolt: 
„Mindig is »boros« 
voltam. Négy-öt 
éve a vendéglátás-
ban ismertem meg 
a borokat. Őszintén 
szólva, nem vagyok 
profi borszakértő, de 
az alapokkal rendel-
kezem, és szeretnék többet tudni a 
helyi borkultúráról.
Nagyon örülök a győzelmemnek, 
már néhány éve fontolgattam, 
hogy jelentkezek a versenyre, de 
mostanra gyűjtöttem annyi önbi-

zalmat, hogy nevezzek is. Sokat ké-
szültem rá, akár egy vizsgára! részt 
vettem borkóstolón, utánanéztem 
a kőszegi pincéknek, felkerestem 
személyesen is egy boros gazdát. 
Hogy mennyire felkészült voltam, 
az tipikus. Aki ismer, annak nem 
meglepő szerintem. És ezt nem 
nagyképűségből mondom. A régi 
osztálytársaim mindig azzal vicce-
lődtek, hogy „stréber vagyok”.

renáta szereti a jó könyveket, 
de állandó hobbija nincs. Hol az 
úszásért, hol a spinningért rajong. 
Jelenleg lovagolni tanul. Hallunk 
még róla!

táf
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AsszonyfarsangÖrökségünk
Szeptember 20-a és 22-e között 
országos jelentőségű esemény hely-
színe volt Kőszeg. Szombaton díszlö-
vés hangjára kezdődött az ünneplés. 
Neves vendégek, Dr. Csonka-takács 
Eszter, V. Németh Zsolt és Kovács Fe-
renc is jelen voltak. 
A téren képviseltették magukat a 
mohácsi busók, a kalocsai hímző 
asszonyok, a mezőtúri fazekasok, 
a solymászok, a dunai halászok. 
Pavilont kapott a matyó és a mező-
túri népművészet, a mendei temp-
lomdíszítés, a mohai tikverőzés, a 
tápéi gyékényszövés, a bukovinai 
csobánolás; megkóstolhattuk a 
borsodnádasdi molnárkalácsot, a 

Szatmár-beregi szilvalekvárt és a 
karcagi birkapörköltet is. 
A jelenlévők köszöntése után Huber 
László polgármester tett bejelentést 
arról, hogy A kőszegi ÷Szőlő Jövés” 
ünnepe felkerült a Szellemei kul-
turális örökség nemzeti jegyzéké-
re, melyen így már 18 örökségelem 
található. Az igazoló oklevelet balog 
Zoltán miniszter írta alá.
A helyi borásztársadalmat Láng 
József képviselte. „Sikerült a sző-
lőinket a betegségtől megvédeni” 

– mondta. „Most már azon imád-
kozunk, hogy ne essen több eső!” 
– tette hozzá. 
Az áprilisban bemutatott „gyapjas 
rügyekből” gyönyörű termés fejlő-
dött ki. A gazda kérte, hogy ebben 
az évben – a jegyzékbe kerülés 
alkalmával áprilist követően szep-
temberben is –, legyen berajzolva 
a szőlő állapotát megörökítő be-
jegyzés. Huber László elrendelte 
a 2013. szeptember 21-i állapot 
rögzítését.
A hagyomány nem rab, hogy őrizni 
kell, „és nem is beteg, hogy ápol-
ni kelljen. Akkor maradhat meg 
csak, ha élővé tesszük” – mondta 
V. Németh Zsolt államtitkár, aki már 
megtapasztalta, hogy miként érhe-
tő tetten Kőszegen a hely szelleme, 

a „genius loci”. „Ez a különleges ér-
zés, csak különleges helyeken érint 
meg bennünket” – mondta.
A Jurisics téri bemutatót Csonka-
takács Eszter nyitotta meg. Hang-
súlyozta, hogy azokat a kincseket, 
amelyek ezeknek a közösségeknek 
a birtokában vannak, nagyon fontos 
megismerni, fenntartani! Szavainak 
hangsúlyt adott a közreműködő 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Du-
nántúli ropogós és Délalföldi tánca.

táf

A Kőszegi Szüret „árnyékában” 
Asszonyfarsang címmel nagysze-
rű kiállítás nyílt a tábornokházban 
szeptember 28-án délelőtt. A há-
rom évszázados múltra visszatekin-
tő Kőszegfalva történetét feldolgozó 

válogatás révész József múzeum-
igazgató és munkatársai, a kollégák 
és a kőszegfalviak összefogásával 
készült. Az összeállítással nagysze-
rű példáját láthatjuk annak, miként 
lehet mindannyiunk kincsévé tenni 
közgyűjteményeinkben megbúvó 
helyi értékeinket. Az összeállított 
anyag bemutatja a kőszegi német-
séget és az 1712 – 13-tól datálható 
Schwabendorf életének egyes ele-
meit. A falu (1896-től Kőszegfalva) 
lakói 1724-től már 72 forint adót 
fizettek, 1853-ban megépítették 
templomukat… 
Ez az első kiállítás, amely az új 
fenntartó, a város égisze alatt szü-
letett. „Szándékunk az, hogy abból 
a gazdag történelemből, amellyel 
rendelkezünk, évről-évre kiemel-
jünk egyet-egyet” – mondta básthy 
béla alpolgármester. A németség 
történetét Horváth Sándor néprajz-
kutató ismertette.
A település története szomorú ese-

ményeket is megőrzött. Az egyik 
falon olvasható annak az 539 em-
bernek a neve, akikről 1945-ben 
kimondták: „Ki kell telepíteni!” 
1946. május 20-án Kőszegről és 
Kőszegfalváról összesen 448 lakos 

kényszerült otthona elhagyására. 
Emlékművüket 2002. június 8-án 
avatták.
Voltak, akik – valamilyen oknál 
fogva – itt maradtak, itt marad-
hattak. Közéjük tartozik a meg-
emlékezésen részt vevő Német 
Nemzetiségi Önkormányzat veze-
tőjének, Kőszegfalvi ágnesnek az 
édesapja is. 
A kiállítás ez év decemberéig 
megtekinthető, utána a budapesti 
Németek Házában is bemutatják. 
A megnyitó alkalmával tetszetős 
ismertető és játékos feladatokat 
tartalmazó kiállítás-vezető füzet is 
készült, amely főként az iskolások 
számára segíti az anyag megértését, 
feldolgozását. A múzeumpedagógi-
ai programokra a 94/360-240-es 
telefonszámon való előzetes beje-
lentkezéssel, hétfőtől csütörtökig, 
8.00–16.00-ig, pénteken 8.00–
13.00-ig van lehetőség.

Tóthárpád F.
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Jubilantni jačkarni zbor ÷Peruška Marija” 
po svetačnoj svetoj maši 

Jačkarni zbor „Peruška Marija” slavio svoj 20. rodjendan
„Zviranjak” iz susjedne 
Prisike, hor„Danica” iz 
bika  i sastav„ Zora” iz 
Kisega su sa svojimi pro-
grami upeljali gledatelje 
u raspoloženje „festivala 
glazbe”. Domaće kultur-
ne grupe tamburaši „Ži-
danski bećari” i plesaći 
KUD „Čakavci” su bili 
pravi doživljaj. Usput je 
peljačica „Peruške Mari-
je” Žuža Horvath primila 
dare i dobre 
želje. Kroz cijeli 

program se jeuspješno trudila i na tom 
da dobru volju, s radošću i s humorom 
naprikdaje i gledateljem.Spomenute 
mjesne kulturne grupe i načelnik sela 
Štefan Krizmanić su zahvalili jubilan-
tom na djelovanju s kim obogaćuju ne 
samo svoje rodno mjesto, nego i cijelu 
našu gradišćansku, hrvatsku zajednicu. 
Uživajte i gajite nadalje ono kulturno 
polje koje ste si izibrali i našli! – s kojim 
morete ulipšati žitak Hrvatov od zipke 
do groba!

A horvátzsidányi ÷Peruska Mária” énekkar 
szeptemberben ünnepelte fennállásának 20. 
évfordulóját. Az énekkar rendszeres szereplője 
a község vallási és kulturális eseményeinek. 
A helyi horvát dalokat is kutató és bemutató 
csoport  tevékenységével hozzájárul a horvát 
nemzetiség örökségének gazdagításához. 
÷Az ősi külső-belső szépséget nem foghatja 
meg az idő” – nyilatkozta az együttes veze-
tője Horváth Zsuzsa. E dalkincs szépségének 
megőrzéséhez és átadásához kívánunk még 
sikeres éveket! 

Huljevné Fülöp Mária

Više krat sam bila u mogućnosti da slu-
šam naše gradišćanske pjevačke zbore 
pri razni priredba. Židansko pjevačko 
društvo „Peruška Marija” mi  se je već 
prvim putem zavidilo zbog njegovih do-
maćih jačkov, ke još ni nisu bile toliko 
poznate za naše uši. Doznala sam da se 
uz svoje nastupe uspješno trudu i s istra-
živanjem svojega mjesnoga pjevačkoga 
jerba, i ove pjesme u njihovoj interpre-
taciji pofriškaju, usvježu, obogaćuju re-
pertoar gradišćanskih jačkov.
Pjevački zbor „Peruška Marija” 7-oga 
septembra svečevao je 20. rodjendan 
svojega postojanja. Svetačnu svetu 
mašu – ku je celebrirao farnik Štefan Dumović 
– muzički su jubilanti oblikovali, a na kraju mise 
primili su čestitke i dare. U ime mjesne crikvene 
stolice Ivan Štefanić, u ime DGH Andrija Handler 
je čestitao slavljenikom. Zbog redovitoga sudje-
lovanja na  vjerski priredba jubilantom je gratu-
lirao ratištofski  duhovnil dr.Ante Kolić. Svečeva-
nje se je nastavilo u mjesnom kulturnom domu, 
kade se je publika divila u raznimi programi. 
Osnovnoškolci Hrvatskoga Židana su počeli 
programsku čestitku. Zbor „Janković” iz Čepre-
ga, pjevačka grupa „Sv.Cecilija” iz Sambotela, Jubilantni jačkarni zbor ÷Peruška Marija” 

„Zviranjak” iz susjedne 
Prisike, hor„Danica” iz 
bika  i sastav„ Zora” iz 
Kisega su sa svojimi pro-
grami upeljali gledatelje 
u raspoloženje „festivala 
glazbe”. Domaće kultur-
ne grupe tamburaši „Ži-
danski bećari” i plesaći 
KUD „Čakavci” su bili 

Peljačica zbora Žuža 
Horvat je i kantorica 

mjesne katoličanske crikve

Német nemzetiségi hírek
Die Pläne des Deutschen Nationalitätenunterrichts in der Béri Balog Schule
A 2013/14-es tanév tervei a Béri Balog Ádám Általános Iskola német 
nemzetiségi oktatásában
Ebben a tanévben is megrendezésre kerülnek a 
német nemzetiségi oktatás hagyományos verse-
nyei: a vers- és prózamondó, valamint a ta-
nulmányi versenyek. A tanulók már elkezdték a 
folyamatos felkészülést nyelvtanáraik segítségé-
vel és irányításával.
A sort a német nemzetiségi vers- és próza-
mondó verseny iskolai fordulója nyitja meg, 
amelyet 2013 októberének második felében 
tartanak a balog iskolában. Elsőtől nyolcadik 
osztályig négy kategóriában nevezhetnek a 
megmérettetést lelkesen vállaló diákok. A részt-
vevők közül a 14 legjobbnak bizonyuló versmon-
dó produkciója képviseli az iskolát a novemberi 
megyei fordulón, Szombathelyen.
A vállalkozó kedvű 7. és 8. osztályosok nyelv-
vizsga-előkészítő, tehetséggondozó szakkörre 
járhatnak. Az előző évek eredményei igazolják, 
hogy a szorgalmas nyelvtanulásnak, a rend-
szeres és kitartó munkának mindig megvan a 
jutalma. reméljük, hogy így lesz ez ebben a 
tanévben is!
Idén kiemelten fontos feladatuknak tekintik 

olyan nemzetiségi, népismereti tartalmak feldol-
gozását, amelyek által a tanulók életkoruknak 
megfelelő szinten megismerhetik a nemzetiségi 

kultúra értékeit, történelmi és népi hagyomá-
nyait, s a maguk módján ápolhatják azokat. A 
népismereti órák, a tárlatlátogatások (pl.: „Asz-
szonyfarsang” – svábok a németek között, Városi 
Múzeum), valamint a különböző nemzetiségi 
programokon (pl.: Olvasótábor) való részvétel 
hatásosan segíthetik a német nemzetiségiek 
szokásainak feltérképezését, megértését, ezáltal 
a nagyobb közösséghez tartozás érzésének ki-
alakítását. 

Német népviselet
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Farkas Ágnes világbajnok 
ezüstérmes kézilabdázó, mint fő-
védnök vett részt a bersek iskola
jubileumi 50 órás Sportmaratonján. 
Vetítéssel színesített élménybe-
számolója után „útjára indult
a labda”, az osztályok összemérték 
tudásukat.  

Délután került sor a tanár-diák 
viadalokra. terjék beáta aerobicos 
bemelegítése után pedig kezdetét 
vette a versengés. Sakkban, kido-
bóban, asztaliteniszben, fociban 
és lábtengóban is összemérték
tudásukat tanárok és diákok” – 
tudtuk meg  terplán Zoltántól, 
a testnevelés munkaközösség
vezetőjétől.  A péntek reggel 8 
órától vasárnap 10-ig tartó non-
stop sport kavalkád minden izmot
megmozgatott, még kerékpá-
rozás, úszás, teke és spinning 
is szerepelt a programban. Az
éjszakai órákat a kosarasok, a 
rendőrök és a bokszolók focicsa-
patai vállalták be. A nagy sikerű
ötvenórás sportmaratont ered-
ményhirdetés zárta, melyen a 
kiérdemelt díjakat Huber László
polgármester úrtól, bánó Zol-
tántól, a Kőszegi tankerület ve-
zetőjétől és Kovácsné Szabó Éva
igazgatónőtől vehették át a lelke-
sen sportoló diákok, szülők és ta-
nárok.
Újabb makettes sikerekről szá-
molhatunk be: az egyesület tagjai 
augusztusban a 8. Crna-Kraljica 
makett versenyen (Zágráb) megint 
„arattak”: Fodróczi ádám  arany, 
bronz;  Fodróczi Márk  aranyérem, 

ezüst  és kettő bronzérem nyertese 
lett. Kiss Gábor aranyérem, ezüst 
és bronz, továbbá kettő különdíj 
nyertese (a képen az ő munkája 
látható).
Ausztriai táborozást nyert a 
bersek iskola 2013. május végén 
a kőszegszerdahelyi tagiskolával 
közös pályázaton. A bersekes di-
ákok „A víz ereje” című sikeres 
pályázattal jutottak ki a „Zöld 
hét Bécsben…” elnevezésű 
programra. Huszonegy fővel az 
ötnapos sátortáborban vehettek 
részt a CampLobau Nemzeti Park-
ban július 15-e és 19-e között. 
„Voltunk a bécsi Gansehaufel 
strandonban, készítettünk bátorság 
követ, amit elrejtettünk a közeli er-
dőben, majd késő este a korom sö-
tétben meg is kerestünk. Fürödtünk 
a Duna holtágában, hangulatos esti 
sétákat tettünk az ártéri erdőkben, 
alternatív környezeti programokon 
vettünk részt minden nap, készí-
tettünk labirintust és állatkuckót, 
esténként a tábortűz mellett be-
szélgettünk…” – tudatta lapunkkal 
Kovácsné Zsolt Andrea szaktanár.
Kétéves nemzetközi képzések 
indultak szeptember 30-án a kő-
szegi társadalomtudományok és 
Európa-tanulmányok Intézetében. 
Az ISES–Corvinus UNESCO tanszék 
kulturális örökség menedzsment és 
fenntartható fejlődés szakán elmé-
leti és gyakorlati képzésben része-
sülnek a világ számos országából 
érkezett hallgatók, többek közt a 
visegrádi országok legjobb gya-

korlatai témájában. A megszerez-
hető képesítés: felsőfokú kulturális 
örökség menedzser és fenntartható 
fejlődés szakmenedzser diploma. 
Mesterszakos diplomával zárul 
majd a nemzetközi gazdasági 
kapcsolatok és európai integrációs 
tanulmányok szakra beiratkozott 
hallgatók képzése.
A résztvevő hallgatók számára no-
vember elején ösztöndíj felhívás je-
lenik meg, amelyről előzetes infor-
máció található az ISES honlapján. 
„Célul tűztük ki, hogy a külföldi di-
ákok mellett helyi, a szűkebb régiót 
képviselő szakemberek, hallgatók is 
bekapcsolódjanak programunkba, 
ily módon erősítve intézetünk kap-
csolatát a helyi szakmával” – nyilat-
kozta Kovács Mariann koordinátor. 
Kőszeg újabb képeivel bővült a 
Google utcanézete. tizennyolc kilót 
nyom, és tizenöt objektívvel dol-
gozik az a kamera, amely Kőszeg 
autóval nehezen megközelíthető 
helyeiről készített panorámaképet. 

25. alkalommal került meg-
rendezésre szeptember 14-én a 
gyöngyösfalui Dr. tolnay Sándor 
általános Iskola hagyományos 
sportnapja. A tolnay-nap a névadó-
ra – az állatorvosi egyetem alapító-
jára, Lukácsháza szülöttére – való 
emlékezés mellett, sportolási lehe-
tőséget biztosított a térség iskolásai 
számára. A jubileumi rendezvényt 
bánó Zoltán, a kőszegi tankerület 
igazgatója nyitotta meg. 
A kőszegi városi strand története 
volt a témája az Európafórum-Vas 
megye Egyesület legutóbbi szep-
tember 17-i találkozójának. Kovács 
István városgondnok tartott érde-
kes előadást. Azt követően „kisebb 
vita alakult ki arról, hogy kinek a 
feladata lenne a strand létesítése. 
Egy dologban egyetértettek a fó-
rum résztvevői, a kőszegi lakosokat 
továbbra is intenzíven foglalkoztat-
ja ez a kérdés.”

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: 6,3 millió forint. 
telefon: 06-30/389-5101.
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Green Mountain találkozó: hálózatépítés és hosszabbítás
Szeptember 24-25-én budapesten 
került sor az idei utolsó projekt-
találkozóra. Az első nap témája a 
hálózatépítés volt, ezen a partnere-
ken kívül részt vettek külsős tagok 
is más projektektől, illetve szer-
vezetektől. Felmerült korábban az 
igény egy együttműködési hálózat 
létrehozására, melynek keretében 
a tagok továbbra is kapcsolatban 
maradnának és együtt dolgozhat-
nának egy-két újabb közös projekt 
elnyeréséért. A hálózat továbbá egy 
olyan felület lenne, amelyen ke-
resztül egységesen képviselhetnék 
a térség hegyvidéki területeinek 
érdekeit és fejlesztési céljait (pl. 
fenntartható turizmus). Mivel már 
létezik egy európai szintű hegyvi-
déki hálózat, az Euromontana, ezért 

több szempontból célszerű ehhez 
alrendszerként csatlakozni, mintsem 
egy különálló hálózatot létrehozni. 
A második nap egyeztették a tagok 
a projektben még hátralévő fel-
adatokat. Októberben hosszabbí-
tásért folyamodnak, így várhatóan 
2014. március végén zárul majd a 
projekt. Ennek megfelelően a záró 
konferenciát februárban tartanák 
brüsszelben, melyet más, hasonló 
tematikájú projektekkel közös ese-
ményként rendeznek majd. Idén év 
végéig lezajlanak a nagyobb ese-
mények, jövő évre várhatóan már 
csak a konferencia, a hálózatépí-
tés és az ehhez kapcsolódó közös 
online platform kialakítása marad. 
Kőszegen és környékén október 11-
én tartották a „történelmi épületek 

felújításának lehetőségei a Kőszegi 
kistérségben” című előadássorozat 
utolsó részét, melynek helyszíne 
a nemescsói Weöres-kúria volt. Az 
érdeklődők a témához kapcsolódó 
gyakorlati információkat kaphat-
tak, valamint a program része egy 
mentorálási időszak is, amely alatt 
szakemberek segítik a hozzájuk 
fordulókat. 

további információ: 
Kőszeg Város és térsége társulása
E-mail:
titkarsag@koszegikisterseg.hu 
http://www.koszegikisterseg.hu
http://www.greenmountain-see.eu/
Facebook: Green Mountain SEE 
Project és Green Mountain kam-
pány 2013

Újrakezdés
Két korábbi számunkban már be-
számoltunk a SAVArIA rEHAb-
tEAM Nonprofit Kft. és a Szociális 
Gondozási Központ konzorciumi 
együttműködésének keretében a 
táMOP-5.3.3-11/2-2011-0005 
„Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának elősegí-
tése, sikeres munkaerő-piaci in-
tegrációjának megalapozása” című 
pályázati felhívásra benyújtott és 
támogatott „Újrakezdés” című pro-
jektről. A program 2013.11.30-án 
fejeződik be véglegesen, azonban 
egyes támogatási formái már idő-
közben lezárultak. A célcsoporttagok 
számára 2013. áprilistól 3 hónapig 
az elhelyezkedést segítő munka-
vállalói szerepre felkészítő csoport-
foglalkozások zajlottak, jelenleg a 
szenvedélybetegséggel küzdők te-
rápiája és az önkéntes foglalkozta-
tás zajlik egészen november 30-ig. 
Albérleti támogatás nyújtására az 
ütemterv szerint 2013. augusztus 
hónapban került utoljára sor. Idő-

közben az egyéni fejlesztési terveket 
is szükséges volt felülvizsgálni és a 
megvalósult célok szerint egyén-
re szabottan átdolgozni. Az eltelt 
időszak alatt a bevont személyek 
vonatkozásában változás nem volt, 
senki sem szakadt le. Sikerként szá-
molhatunk be arról, hogy az albér-
letben elhelyezett 6 személy közül 
időközben 5 fő elhelyezkedett, egy 
fő pedig tanul. Négyen közülük az 
eredeti albérletben élnek jelenleg is, 
egy család másik albérletbe ment, 
egy fő pedig élettársi kapcsolatot 
létesített és nem maradt a bérelt 
lakásban. további jelentős ered-
mény, hogy a lakhatási támogatás 
nyújtásának befejezését követően 
szeptember hónapban minden-
ki fizetni tudta a lakásfenntartás 
költségét, és többen a téli tüzelőt 
is megvásárolták. Az átmeneti szál-
lásra került 4 fő közül ketten járnak 
viszonylag rendszeresen alkalmi 
munkába. Az ő esetükben nagy 
szerepe van annak, hogy egészsé-
gi állapotuk javításában nagyon 
közreműködőek voltak, őszintén be-
széltek problémáikról és elfogadták 
a megoldáshoz nyújtott segítséget. 

A célcsoporttagok vonatkozásában 
szoros volt az együttműködés az 
önkormányzattal, munkaügyi köz-
ponttal, munkáltatókkal, háziorvo-
sokkal, védőnőkkel, a családsegítő 
és a gyermekjóléti szolgálattal, tu-
lajdonképpen minden olyan szerve-
zettel, akik a pályázat lejártát köve-
tően is segíteni tudják őket akár az 
önálló életvitel, akár az intézményi 
elhelyezés fenntartásában. A prog-
ram teljes időtartama alatt 6 főnek 
biztosítottak önkéntes 
munkavégzésre le-
hetőséget, és nagyon 
pozitív visszajelzés-
ről számolhatunk be 
mind a résztvevők, 
mind a munkatársak 
részéről.
A pályázat eddigi idő-
tartama alatt sikerült 
mindent az előzetes 
terveknek megfelelő-
en teljesíteni. bízunk 
benne, hogy a projekt 
támogatásával elért 
eredmények hosszú 
távon is fenntartható-
ak lesznek.

A projektek az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak 
meg.

Lakossági apró
• ASAN eljárással kémény-
bélelés és felújítás gáz és 
vegyes tüzelésre. 
telefon: 06-70/612 06 45. 
18 óra után: 06 99/789-289.
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Gyermekmosoly a várban
A Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház „KŐ-KÖZ-MŰ (KŐszegi 
KÖZművelődési és MŰvészeti) 
program keretében benyújtott pá-
lyázata önerőt nem igénylő nettó 
24 999 500 Ft összegű támoga-
tásban részesült. A fantasztikus 
lehetőségnek köszönhetően, októ-
ber 4-én az óvo-
dák kicsinyei már 
„el is foglalták” a 
várat. A „Zeneovi-
Zenevár” élményét 
le is rajzolták. Az 
első foglalkozást, 
melyet Huber 
László is meglá-
togatott, Scheer 
Uwe és felesége 
bernadett tartotta. 
A program belső 
szakmai megvaló-
sítói Gelencsér Il-
dikó és bakos Zol-
tán voltak. 2014. 
június 15-ig még 
számos gyermek 
élvezheti majd a 

felkínált szórakozva tanulás lehető-
ségeit. Várják őket a képzőművész, 
a néptánc, a népi ének, a kamara-
zene, a modern tánc és a zeneovi 
foglalkozásai, illetve a két témahét 
a várban.  Művészeti versenyeket is 
szerveznek a Művelődési Központ 
munkatársai a projekt keretében.

Évforduló 
Velem: Szeptember 28-án ünne-
pelték a Velemi Önkéntes tűzoltók 
és a Jabingi Freiwillige Feuerwehr 
baráti együttműködésének 25. év-
fordulóját. Ennek a kapcsolatnak a 
létrehozásában török István és Fritz 
Engelmayer egykori parancsnokok 
is aktívan közreműködtek. Az első 

határátlépést az omladozó vasfüg-
göny is nehezítette. A tűzoltók ba-
ráti szálai most is élnek, amit aktí-
van ápol a két parancsok, Putyora 
roland és thomas Graf. A népes 
osztrák csapatot elkísérte velemi 

ünnepre Günter Valika Jabing 
polgármester, a magyar oldalról 
pedig teljes „arzenál” fogadta a 
barátokat. Az évforduló részeként, 
a kölcsönös tisztelet jegyében a 
parancsnokok a 25. éves jubileum 
tiszteletére készült emlékplakettot 
ajándékoztak egymásnak, amint 
ezt a felvételünk is mutatja. A 
Szent Vid kápolnában rostás Sán-
dor SVD atya és Matthias Platzer 

jabingi káplán 
celebrálta a 
szentmisét. bő-
séges volt az ün-
nepi ebéd, amit 
kispályás labda-
rúgó mérkőzés 
követett az oszt-
rákok győzelmé-
vel. A házigaz-
dák bemutatták 
a falujukat, így 
a nevezetes pá-
linkafőzőt, han-

gulatos volt a lovas kocsikázás is. A 
hajnalig tartó bál garantálja, hogy 
tovább erősödnek a két tűzoltó csa-
pat baráti kapcsolatai.

KéV
fotó: császár István 

jabingi káplán 
celebrálta a 
szentmisét. bő-
séges volt az ün-
nepi ebéd, amit 
kispályás labda-
rúgó mérkőzés 
követett az oszt-
rákok győzelmé-
vel. A házigaz-
dák bemutatták 
a falujukat, így 
a nevezetes pá-
linkafőzőt, han-
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A Szűzanya-kápolna
„Horváth Mihály újkéri lakos élet-
veszélyből való szerencsés meg-
menekülését követően” állította 
1868-ban a Horvátzsidányba ve-
zető út mellett – a falu határához 
közel – a Szűzanya-kápolnát. A 
magára maradt épületet néhány 
barát segítségével az építtető ük-
unokái újították fel. Az emlékhelyet 
meghitt összejövetel keretében, 
145 év elteltével, szeptember 14-
én Dumovits István plébános és 
Kovács Pál atya szentelte fel újra. 
A „családi mondatár” őrzi a megme-
nekülés történetét: Az üknagyapa 
Kőszeg felől hazafelé vezette fával 
megrakott szekerét. A dombon lefe-
lé megbokrosodtak a lovak, a rako-
mány felborult, a szekér összetört. A 
gazda csodával határos módon élte 
túl a balesetet. Horváth Mihály há-

lából, a Szűzanya tiszteletére kis ká-
polnát állított. A nevezett esztendőt 
a padozatba beépített négy évszá-
mos tégla is megörökítette. (Az első 
felszentelés napja szeptember 13-
án volt.) De fennmaradt az alapító 
okirat is, amelyből kiderül, hogy a 
gazdának 50 forintot kellett lerónia 
biztosítékként. A Historia Domus 
rögzíti, hogy a házára jelzálogot íra-
tott, de az összeget végül „rendben 
le is fizette”!
A felújítás szándéka már évekkel 
korábban megfogalmazódott. Hogy 
a jubileumra megszépült a kápol-
na Petkovits Sándornak – akinek 
a felesége az ükunokák egyike – 
és a családjának köszönhető, de 
akadtak önzetlen segítők is: az 
oldalfalakat szentképek díszítik, a 
kőművesmunkákat Mersich József 

végezte, a másfélszáz éves két an-
gyal- és  Mária-szobrot tóthárpád 
Ferenc restaurálta. Új ajtó került 
a bejáratra, amely Stajrits Ferenc 
keze munkája. A tereprendezés 
eredményeként az emlékhely job-
ban látható az útról, és a megkö-

zelítése is könnyebb. 
A nagy ünnepre a Svédországban 
élő rokonok is hazajöttek, s az egy-
begyűltek együtt énekelték: „Van 
egy jó hely, oda megyek, lerakom 
ott a terheket.”

Tóthárpád F.

Emlékezzünk!
Vágvölgyi Antal (1924-2013)
Amilyen csendesen élt, olyan csen-
desen hagyott itt bennünket, a 
kőszegi ökölvívás nagy „öregje”! A 
II. világháború alatt a leventefog-
lalkozásokon ismerkedett meg a 
bokszélettel. Gyorsan fejlődött, fia-
talon kitűnt tervszerűségre törekvő 
mozgásával. Valójában 1946 után 
a Nemez-időszakban ért a csúcsra. 
Éveken keresztül sok-sok örömet 
szerzett a kőszegi bunyó rajongói-
nak technikás, okos versenyzésével, 
de repertoárjából nem hiányoztak a 
jól előkészített kemény ütések sem! 
Az aktív ökölvívást befejezve nem 
vállalt rendszeres és állandó edzői 
feladatokat, de a trénerek mellett, 
vagy azok hiányában különösen so-
kat segített a kezdők oktatásában, 
képzésében. Gazdag tudástárából 
szívesen adta át tapasztalatait, ezért 

sok helyi fiatal neki köszönhette ké-
sőbbi sikereit. Ők mindig tisztelet-
tel és előszeretettel hasznosították 
„tóni bácsi” tanácsait. teljes mun-
káséletét kora ifjúságától kezdve a 
Posztógyárban töltötte, a techno-
lógiai osztályról ment nyugdíjba. A 
későbbiekben, míg ereje engedte a 
„hegyben” dolgozott, és gondosan 
ügyelt arra, hogy a kapujuk előtti 
„becsületkassza” mellett mindig le-
gyen gyümölcs és zöldség. 
tóni! Városunk sportemberei meg-
őrzik emlékedet. Kérjük, hogy 
az égi ring mellett – testi-lelki jó 
barátoddal –, Horváth Lajossal is-
mét együtt kísérjétek figyelemmel 
a kőszegi sportot, és aggódjatok a 
kőszegi sikerekért!
Nyugodjál (csendesen) békében!

Jenkei Ede

Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Gyöngyösfalu: Kóbor Zsolt és Kovács Anna Júlia lá-
nya: Dóra Anna. Kőszeg: Abajkovics tamás és Neuwirth Szilvia lánya: 
Flóra; Csoknyai József és Németh Krisztina lánya Kata; Jagodits Pé-
ter és Lénárd Gabriella fia: Péter; Kiss József és Csehi Noémi lánya: 
Noémi; Molnár Krisztián és rostás Ivett Zsanett lánya: Amina; Maier 
róbert és Kiss Hajnalka fia: Patrik. Lukácsháza: Menyhárt Dezső Zsolt 
és tamaskó Edit lánya: Dorina.
HázassáG: bangó Enikő – rimányi Péter, baumgartner Eszter – 
bethlen bálint, tomanicz Hajnalka – rusznyák István.
HaLáLOzás: boros Jánosné szül: Lanczkor Angéla, Horváthné Szeibel 
Márta, Gróf Ferenc, Hollósi Szidónia, Pónácz Istvánné szül: Pöltl teréz 
Gyöngyi, bruckner Lajos, Déri Imre.

Vállalkozók 
A Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara ügyfélfogadást tart 
november 22-én,  9 – 12 óra; 
december 6-án,  9 – 12 óra. 
Helyszín: Kőszeg, Jurisics tér 8.
Információ: Szigethy Péter, 
www.vmkik.hu, tel.: 94/506-
640, mobil: 06 30/9589-509.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber László 
képeslappal köszöntötte születés-
napjukon: Seper Jánosné Molnár 
Margitot (92), Kosztra Pált (99), 
Szakály Istvánné Hende Máriát 
(93), Kiss Józsefné Horváth teréziát 
(92), bander Józsefné Vigh Erzsé-
betet (91), riba Györgyné Szili Er-
zsébetet (90) és tóth Istvánt (99).

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

NÉPSZAVAZÁST tartanak Velem-
ben november 10-én a következő 
két kérdésben.
– támogatja-e Ön Velem, rákóczi 
F. u. 96. alatti (volt Stirling-villa),  
Velem, Kossuth L. u. 1. alatti ingat-
lan (volt gyermeküdülő) és Velem, 
Petőfi S. u. 16. alatti ingatlan (volt 
Avar-szálló) ingyenes önkormány-

zati tulajdonba vagy használatba 
adásának kezdeményezését a kép-
viselő-testület által?
– támogatja-e Ön, hogy a falu a 
Gesztenyeünnepet ezentúl Velemi 
Gesztenyenapok néven, a község 
közterületére vonatkozóan más 
szervező bevonása nélkül, önállóan 
rendezze meg?

Hadijáték 
Október 20-án 14 órakor a Csó-
nakázótónál ingyenes hadijáték 
bemutató lesz.  A II. világháborús 
történelmi csatákban magyar, né-
met és szovjet katonákat szemé-
lyesítnek meg a soproni hagyo-
mányőrzők vaklőszeres fegyverek-
kel, járművekkel.
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Könyvtári hírek
Az Európafórum-Vas Megye Egyesület felajánlása jóvoltából sor került 
a városi könyvtár vizes blokkjainak teljes körű festési munkálataira közel 
100 000 Ft értékben. A kezdeményezés Pfeiffer Tibor elnök úr nevéhez 
fűződik, de köszönet illeti Soproni Zoltán nagylelkű adományozót is, aki 
az anyagköltséghez járult hozzá. Az így elvégzett munkák következtében 
a Kőszeg Város Önkormányzata által a könyvtárnak adott idei fejlesztési 
támogatás egyéb könyvtári fejlesztésre fordítható. Jó dolog, hogy a civil 
szervezet feladatköre ilyen sokrétű, a kőszegi polgárok életének színeseb-
bé tételén fáradozik, és ha szükséges, a cselekszik köz érdekében. Lajos 
tiborné könyvtárigazgató köszönetét fejezi ki, és további sok sikert kíván 
az egyesületnek!
Weöres Sándor emlékkiállítás nyílt a könyvtár olvasótermében a költő 
születésének 100. évfordulója tiszteletére. A teljesség felé címmel össze-
állított anyag december 8-ig tekinthető meg.

A barátság téma-
körében Irány 
a Könyvmoly-
galaxis! cím-
mel könyves 
a k a d á l y v e r -
senyt rendezett 
a könyvtár alsó 
tagozatosoknak. 
Az olvasásnép-
szerűsítő játékban 
három iskolából 
tíz négy fős csa-
pat versengett. A 
2–3. osztályosok 

között I. Négylevelű lóhere (Balog, 2.a), II. állatbarátok (Árpád-há-
zi, 2.a), III. Brumi (Balog, 3.a). A negyedikes csapatok versenyében I. 
Könyvfalók (Balog, 4.a), II. rókák (Árpád-házi, 4.a), III. Vadrózsák 
(Bersek, 4.b). Köszönet illeti a gyerekek színvonalas felkészülését segítő 
pedagógusokat és szülőket!
A „Mindannyian mások vagyunk” című rajzpályázatra érkezett gyer-
mekmunkákat Márffyné bardócz Emília, tálas ágnes és trifusz Péter érté-
kelték. Az 5–6. osztályosok között I. Hankó Elizabet (Balog, 5. oszt.), II. 
Vert Petra (Balog, 5. b) III. Unger Liza, (Balog, 5.a). A 7–8. osztályosok 
kategóriájában I. Gombos Miklós (Árpád-házi, 7.b), II. Madász Lau-
ra (Balog, 8.a), III. Tratner Napsugár (Balog, 8.b). A más nemzetiségű, 
más kultúrájú, vagy egészségkárosodással élő embertársaink befogadását, 
elfogadását ábrázoló legjobb munkák a gyermekrészlegben láthatók kiál-
lítva október végéig.
A már hagyományosan a népmese napjához kapcsolódó szeptember 
havi alsós rejtvény (Arany mesekönyv) nyertese Kumánovich Ale-
xandra (Balog, 4.b). A felső tagozatosoknak összeállított évfordulós rejt-
vény (Kőszegfalva 300 éves) megfejtési határideje október 31.
 Az Unaloműző 1. számának megfejtési határideje október 26.
Újra KÖNyVVásár lesz a könyvtár gyermekrészlegében! November 
5–9-ig keddtől péntekig 8.30–17.00 óráig, szombaton délig válogathat-
nak az érdeklődők a selejtezett könyvekből.
Végéhez közeledik az idei Könyvtári kultúrkaptár pontgyűjtő játék. Az 
aktuális pontgyűjtő füzetet november 16-ig kell leadni a gyermekrész-
legben. Eredményhirdetés november végén, az Országos gyermekkönyv-
héten lesz.
Rendezvény: Az októberi Baba-mama játszóház egy héttel eltolódik! A 
következő alkalom: november 6. (szerda) 10.00 óra!
November 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub.

    Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna

A barátság téma-
körében 
a Könyvmoly-
galaxis!
mel 
a k a d á l y v e r -
senyt
a könyvtár alsó 
tagozatosoknak. 
Az olvasásnép-
szerűsítő játékban 
három iskolából 
tíz négy fős csa-
pat versengett. A 
2–3. osztályosok 

Programajánló
Október 19 – 20. Orsolya-napi vásár a várudvaron. Főzőverseny 

(nevezés okt. 16-ig.). Együttesek, művészeti cso-
portok fellépései. A Natúrpark Ízei – Gasztro-
nómiai Fesztivál sütemény és lekvárversenye 
(nevezés okt. 20-án 9–11 óra között). további 
információ: www.naturpark.hu; www.koszeg.hu.

 Örökbefogadó Napot tart a Fekete István állatvé-
dő Egyesület!

Október 22.  17.00 Nemzeti ünnep. Megemlékezés az or-
szágzászlónál.

Október 25. 09.00 KŐ-KÖZ-MŰ 2013-14 – Zeneovi
November 2.  19.15 óra Kőszeg Város Fúvószenekarának min-

denszenteki hangversenye a Jézus Szíve Plébá-
niatemplomban.

November 6.  09.00 óra Királyi Városnap a Jurisics-várban. 
11.00 Liszt Ferenc szobrának felavatása a 
Jurisics téren. 11.30 A Nyitok Tanulási Központ 
avatója a Jurisics-várban. 18.00 ünnepi hangver-
seny a Jurisics-várban.

November 9.  Horvát nap a várban.
November 11-17. Hüllőkiállítás kicsiknek és nagyoknak a KIKÖt-Ő 

Ifjúsági Klubban.
November 11-15. KŐ-KÖZ-MŰ 2013-14 – témahét.

A Visegrádi globál lokál című fotókiállítás október végéig tekinthető 
meg a Chernel utca 14. alatt található épületben. 
Katyin címmel nyílt kiállítás a lovagteremben, szeptember 17-én. 
Megtekinthető az év végéig.

         

 

További információ: www.naturpark.hu; www.koszeg.hu 
 

A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:  
- Sütemények esetében 1 tálca (legalább 12 db, 

szelet, stb.) sütemény,  
- Lekvárok, dzsemek, ízek, befőttek, kompótok 

esetében 1 kisüveg finomság (2 dl),  
- gyógybor, gyógylikőr, borecet stb esetében 1 

kisüveg (2 dl),  
- aszalék esetén 1 tálca (legalább 20 db) leadása 

-   
Az elkészített finomságok receptjeit kérjük a süteményekkel 

együtt leadni (jurisics@koszeg.hu). A kiváló ízek továbbadása 
céljából a koszeg.hu oldal fórumában külön fejezetben 

cserélünk recepteket.  

Í Z E K  A Z  
A L P O K A L J Á R ÓL 

 

 
-

Eredményhirdetés 
október 20-án, 

 15 órakor a Vár 
belső udvarán 

 
belső udvarán

Az értékelést követően – 
kóstolójeggyel – a 
helyszínen lehetőség 
lesz a finomságok 
megvásárlására!  

 

A L P O K A L J Á R
Sütemény és 

lekvár verseny  
a Natúrpark Ízei - 

Gasztronómiai Fesztivál,  
Orsolya napi vásár 

 ideje alatt 

 
 

NEVEZNI 
2013. OKTÓBER 20-ÁN 
(vasárnap) 09-11 óráig 
lehet  
JURISICS-VÁR, KIKÖT-Ő, 
KŐSZEG, RAJNIS U. 9. SZ. 
ALATT 

A helyi praktikák, ízek 
megőrzése, megismerése 
céljából LEKVÁROK, DZSEMEK, 
ÍZEK, BEFŐTTEK, ASZALÉKOK, 
BORECETEK, GYÓGYBOROK, 
GYÓGYLIKŐRÖK és egyéb 
módon feldolgozott 
gyümölcsök között is versenyt 
hirdetünk! 

 

 

LEKVÁROK, DZSEMEK, 
ÍZEK, BEFŐTTEK, ASZALÉKOK, 

SÜTEMÉNY ESETÉBEN AZ 
ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN 

LEHET NEVEZNI:  

édes sütemény, sós sütemény 
mindkét kategóriában külön kerül 

értékelésre a lakossági, 
azaz  házi  sütemény  és a 

kereskedelmi,  
 azaz hivatásos készítők által sütött 

sütemény. 
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Több, mint ami látszik
Egyhetes tánctáborral kezdte a 
szezont a Dance Jam. Vendégokta-
tó bevonásával, napi két „edzés” 
volt a fő program, de jutott idő a 
strandolásra is. A gyerekek hamar 
„formába jöttek”, így aztán a szep-
temberi iskolakezdés is gördüléke-
nyebben indult. 
A felkészülésre nagy szükség 
volt, hiszen már az első hétvégén 
Vaihingenbe utazott a csoport, ahol 
aztán – várható volt – fergeteges 
sikert arattak. 
A produkciók 
láttán küldött-
ségünk tagjai 
is megtapasz-
talhatták, hogy 
„jó magyar-
nak lenni!” Mi 
sem mutatja 
ékesebben a 
sikert, mint 
hogy voltak 
jelentkezők a 
német gyere-
kek között, akik a Dance Jam tán-
cosai szerettek volna lenni. 
Három középiskolás és több álta-
lános iskolás csoportot foglal ma-
gába a Dance Jam név.  táncosaik 
legidősebbjei jelenlegi iskolájuk, 
a gimnázium számára is „gyűjtik” 
a sikereket. Nagy verseny vár rá-
juk. Világbajnokságra készülnek, 
melynek helyszíne Veszprém lesz. 
Négy csoporttal mérettetik meg 

magukat ez év novemberében. 
„A jó eredményhez sok más mel-
lett elszántság és alázat is szük-
séges” – mondta Földesiné Né-
meth Csilla művészeti vezető.  Az 
eredményről legutóbb a szüreti 
rendezvénysátorban győződhet-
tünk meg.
Esténként, néha még vasárnap is, 
benépesül a próbaterem. A gye-
rekek kitartó gyakorlása mellett a 
biztos szülői háttér segíti a munkát. 

A busz megszervezésétől, a parko-
lásig mindenben számíthatnak a 
családtagok támogatására. többről 
szól mindez, mint a „táncikálás”! 
Produkció, közösség… lélek épül a 
verejtékes mozdulatok mögött, de 
csak így érhető el, hogy ha felgör-
dül a függöny, játszi könnyedséggel 
mozogjon a mintegy száz táncos a 
színpadon.

táf

Gesztenyeünnep
Október 12 – 13-án rendezték meg 
Velemben a Gesztenyeünnepet. 
Szombaton délben még lépésekben 
lehetett haladni a főutcán, délután 
már csak araszolva. rövid meg-
nyitó beszédében Kovács Ferenc a 
megyei közgyűlés elnöke és ágh 
Péter országgyűlési képviselő szólt 
a hagyományt őrző ünnep fontossá-
gáról. A legkisebb helyre is árusok 
telepedtek le, a falubeleik pedig a 
házaik előtti területet foglalták el. 
Ezúttal is a kézművesség és a ha-
gyományőrzés mellett a  gasztronó-
mia kapta a főszerepet. A vendégek 
megismerték a gesztenyéből készült 
ételkülönlegességeket, a  velemi 
sütemények voltak a legnépszerűb-
bek. Aki nyílt lángon sütötte a gesz-
tenyét, arról tudni lehetett, itt él a 
faluban. Az idei terméssel elégedet-
tek a „gazdák”. A szeptemberi eső 
jót tett a termésnek, a nagy sürgés-
forgásból ítélve forgalom is volt az 
árusoknál, akik a számlát azonnal 
kiállították. Az elterjedt hírek szerint 
egy NAV-csapat erre a két napra 
egy szállodát foglalt le Kőszegen. 


A Gesztenyeünnep szombati nap-
ján, a főutca egyik kapubejáratá-
nál a Nemzeti Művelődési Intézet 
főosztályvezetője, Dombi Ildikó a 
következő nyilatkozatot adta a Kő-
szeg és Vidéke számára:
– Az MMIK a „Gesztenyeünnep” ne-
vet levédette jogutódlással, mostan-
ra a megyei értéktár része lett. Így a 
szervezés joga a Nemzeti Művelő-
dési Intézetre szállt át, mint ahogy 
egyéb kötelezettségek is, amelyek 
együtt jártak az MMIK-nak az inté-
zethez történő csatlakozásával. Azt 
gondoljuk, hogy ez egy lehetőség, 
ugyanis a Nemzeti Művelődési In-
tézet nevesítve van a hungarikum 
törvény végrehajtási rendeletében 
a helyi értékek vonatkozásában. 

Feladataink közé tartozik, hogy fel-
vállaljuk a helyi értékeket őrző te-
lepülések munkájának a segítését. 
A Gesztenyeünnep egy helyi érték, 
egy helyi tradíció. A gesztenye Vas 
megyében egy emblematikus ter-
mék, gyümölcs, amelynek megis-
mertetését fontosnak tartjuk. Amit 
az MMIK felvállalt, azt mi tovább 
visszük, segítjük a megvalósítását. 
A Gesztenyeünnep olyan méretű 
rendezvény, amelynek a megszer-
vezéséhez összefogás szükséges.  Itt 
nemcsak a velemiek, hanem a ha-
táron túlról is jelen vannak. bemu-
tatnak itt több magyar értéket. Egy 
ekkora programot, ahol egyidőben 
több ezer ember van jelen, csak 
óriási összefogással, jelentős szak-
mai háttérrel lehet megvalósítani. A 
nyílt, utcákon megvalósuló rendez-
vény viseli az időjárás, a gazdasá-
gi működőképesség kockázatát. A 
vendégeknek kulturális programok-
ra is szüksége van. Az intézet nyitott 
minden partnerségre, keressük a ci-
vil szervezeteket, az önkormányza-
tokat a helyi értékek közös megőr-
zése érdekében. Minden megyében 
jelentős összeget fordítunk erre a 
célra, szakembereket adunk, kultu-
rális programokat viszünk oda, ahol 
nincsenek. Velem is olyan település, 
amelynek a kulturális életét segíteni 
kell. A Gesztenyeünnep lehetőséget 
ad a helyi gasztronómia megismer-
tetésére, az itt élőknek pedig segíti 
a megélhetését. Intézetünk nem 
akar innét értéket elvinni, csak a 
hagyományokat megőrizni.

Kámán z.

Motorfűrész csere akció, használt, akár üzemképtelen gépét a 
helyszínen beszámítjuk. 
Motorfűrészek, motoros kaszák, fűnyírók, kapálógépek, áram-
fejlesztők gyors szakszerű javítása garanciával. 
Vezetőlemezek már 3.900,- Ft-tól, láncok 2.500,- Ft-tól /a kész-
let erejéig/, olajok, Husqvarna, Stihl, McCulloch, Partner, MTD, 
Einhell, és Kinai fűrészgépekhez.

Szombathely, 11-es Huszár út 196.
Tel: 94/327-496   Nyitva H-P: 8.00–17.00
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Asztalitenisz
A Kőszegi SK első és második 
csapatával a mezőnyben el-
rajtolt az asztalitenisz Nb III, 
Nyugat-Dunántúl csoport őszi 
szezonja. A két csapat egymás 
elleni mérkőzésén döntetlen 
eredmény született. Az első 
csapat Győrben az Elektromos 
ellen sikerrel folytatta, amit 

egy szoros vereség  követett a Celldömölk IV. ellen. A második csapat se 
Cellben se a győri Széchenyi  ellen sem járt sikerrel.

Eredmények: Kőszegi SK I-Kőszegi SK II 9:9, Győri Elektromos Vasas SE II-
Kőszegi SK I 7:11, CVSE IV-Kőszegi SK I 10:8, CVSE IV-Kőszegi SK II 12:6, 
Kőszegi SK II-Széchenyi I. Egyetem SE I 5:13.
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Labdarúgás: Gödör vagy szakadék?
Csalódást keltően kezdte a szezont a Kőszeg. A csapat szeptemberben 
még rátett egy lapáttal: pont nélkül zárta a hónapot. Két súlyos vereségbe 
is belefutott az együttes. A magyarszecsődi mérkőzés adta meg az alap-
hangot. A tavaly még a megyei II. osztályban játszó ellenfél úgy győzte le 
a kőszegieket, hogy szépíteni is csak háromgólos hátránynál sikerült. Az 
előző bajnokságban még Nb III-as Sárvár esélyesként érkezett Kőszegre, 
de ők sem gondolták, hogy hatot rúgnak a hit nélkül játszó házigazdáknak. 
rábapatyon kiegyenlített volt a küzdelem, de mivel gólt csak az ellenfél 
ért el, innen is pont nélkül tért haza a KSK. Újabb hazai vesszőfutás követ-
kezett. A hat forduló alatt összesen három pontot gyűjtő Haladás 6:1-gyel 
átgázolt a Kőszegen. Jánosházán a 66. percig egyenlő volt, de végül a há-
zigazda négyig jutott. Fejreállt a tabella: A szezon felénél a tavalyi bajnok 
Kőszeg a mezőny legvégén szerénykedik. A bajnokság vége még messze 
van, de a hét forduló alatt rúgott négy és kapott huszonöt gól azt mutatja, 
nem lesz könnyű a kilábalás. A nyáron igazolt játékosok nem épültek be a 
csapatba, így a távozók nagyon hiányoznak. A keret a télen mindenképp 
megerősítésre, bővítésre szorul, mert eddig nemegyszer a rövid kispad is 
gondot okozott.

Eredmények: Magyarszecsőd SE-Kőszegi SK 3:1 (2:0) gól: Korényi, Kőszegi 
SK-Sárvár FC 0:6 (0:3), rábapatyi KSK-Kőszegi SK 1:0 (0:0), Kőszegi SK-
Haladás VSE 1:6 (0:2) gól: Varga b, Jánosháza KSK-Kőszegi SK 4:0 (0:0).

A második számú kőszegi csapatnak sem sikerült az áttörés a szeptemberi 
mérkőzéseken. Egy döntetlen mellett három vereség a mérleg. Felsőcsa-
tár ellen az ellenfél hamar előnybe került, a kőszegiek végig futottak az 
eredmény után. Sikertelenül. Felsőcsatáron a hajráig meddő küzdelem 
folyt a pályán. A hazaiak a 70. percben jutottak előnyhöz, amit Gugcsó a 
87. percben egyenlített ki. Vasszécseny ellen 0:2-ről sikerült visszajönni a 
meccsbe, de a vendégek a 86. percben lezárták a nyitott kérdéseket. to-
ronyban egyszer sikerült egyenlíteni, de az öröm csak négy percig tartott. A 
házigazda az utolsó negyedórában rúgott három góllal kiütésessé növelte 
győzelmét. A táplán egy félidő alatt rúgott hat góllal lerendezte a meccset. 
A szezon elején voltak bíztató jelek. de az utolsó két forduló nagy veresége 
az önbizalom elvesztését mutatja. Anélkül pedig nehéz lesz nyerni.

Eredmények: Kőszegi SK II-Honvéd Sé SE 3:5 (1:4) gólok: Slankovits, Sárdy, 
Horváth N.,  Felsőcsatári KSK-Kőszegi SK II 1:1 (0:0) gól: Gugcső P., Kőszegi 
SK II-Petőfi SE Vasszécseny – 1:3 (0:2) gól: Sárdy, torony KSK-Kőszegi SK II 
5:1 (2:1) gól: Horváth N, Kőszegi SK II-táplánszentkereszti FC 1:6 (0:6) gól: 
táncsics.

Kőszegfalván sem jutott öröm a hónapban: A Horvátzsidánytól ötöt kaptak 
hazai pályán. Váton még sikerült vezetést szerezni, de az ellenfél nagyon 
gyorsan megfordította az állást. A feketeleves csak ezután jött. a bucsu ven-
dégszereplésén és a perenyei mérkőzésen az ellenfelek hét gólig jutottak. 
Sovány vigasz, hogy Perenyében a kőszegfalviak is betaláltak kétszer. Cákon 
szorosabb volt a  meccs de az ellenfél mindkét félidőben gólt ért el.. 

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Horvátzsidányi SE 0:5 (0:1), Váti SE. Kőszegfalvi 
SE 2:1 (0:0) gól: Nagy M., . Kőszegfalvi SE-bucsu SE 0:7 (0:3), Perenye SE. 
Kőszegfalvi SE 7:2 (3:1) gólok:Vert, Wurst, Cák SE-Kőszegfalvi SE 2:0 (1:0).

Teke: Lendületben
A tÜKEr elleni sikeres bajnoki rajt után a folytatás is nagyszerűen alakult. 
Petőházán minden párban kőszegi siker született, a házigazda pontot sem 
szerzett. A csóriaknak sem sok sikerélmény jutott, de ők legalább becsü-
letpontig jutottak. A kőszegiek viszont új pályacsúcsot ünnepelhettek. (Új: 
2631, régi: 2629 Kőszegi SK 2011.) Jánossomorján rangadót játszott a 
két gárda. Kiélezett küzdelemben 4:4-es döntetlen született. Mint kide-
rült a Kőszeg nem veszített, hanem nyert egy pontot. Mivel a riválisok 
botlottak, pontelőnnyel vezeti a tabellát. A sárvári Kékgolyó ellen újabb 
kimagasló eredménnyel győzött a KSK. több mint ötven fával javították 
meg a csapat-pályacsúcsot, s Polgár Károly is egyetlen fával maradt el az 
egyéni rekordtól. November nyitányán, a Vasjármű ellen Szombathelyen 
sikeres kezdés után a pálya-mechanika meghibásodott. A mérkőzés 2_0-
ás kőszegi vezetésnél félbeszakadt. Folytatás október 23-án.

Eredmények Petőházi SE-Kőszegi SK 0:8 (5:7, 2390:2470), Kőszegi SK-Csór 
t-t FC 7:1 (18:8, 2631:2505) Új pályacsúcs! Jánossomorja SE-Kőszegi SK 4:4 
(7:5, 2678: 2654), Kőszegi SK-Sárvári Kinizsi Kékgolyó 6:2 (9:3, 2698:2525) 
Újabb pályacsúcs!

A 2013-2014-es bajnokságban a kőszegi SK még egy csapatot is indított. 
A második számú csapat a megyeiben indult. Öt forduló után két győze-
lem, három vereség mérleggel a 9. helyen állnak, de a mezőny rendkívül 
sűrű. Akármi megtörténhet.

Eredmények: bulcsú Vezér tK-Kőszegi SK II 1:7 (5,5:6,5, 2299:2456), Kőszegi 
SK II-Pecöl tK 2:6 (4,5:7,5, 2465:2485), Horváth-Gravitáció tK (női)- Kőszegi 
SK II 6:2 (9:3, 2321:2302), Kőszegi SK II-Körmendi teke SE 7:1 (8,5:3,5, 
2510:2388), Csempeszkopács SE-Kőszegi SK II 6:2 (5:7, 2356:2323);

Kosárlabda: Szoros vereségek
Két mérkőzés után még nincs győzelme a kőszegi kosarasoknak a Szom-
bathely Város-Városkörnyék bajnokság 13 csapatos mezőnyében. A 
Savaria Home ellen barabás távollétében a rövid kispad miatt a végén 
a végig hátrányban lévő ellenfél fordítani tudott. bükön viszont, szoros 
mérkőzésen, a házigazda nem engedte ki kezéből a győzelmet.

Eredmény: Savaria Home Ingatlan-Kőszegi SK 51:46 (12:20, 12:6, 12:13, 
15:7), büki tK-Kőszegi SK 52:45 (18:11, 4:8, 16:15, 14:11).

Birkózás: Gútai siker
tizenkét csapat több mint hetven versenyzője vett részt a szlovákiai 
Kolarovóban (Gúta) rendezett nemzetközi birkózó versenyen. Dorner ágoston 
a 76 kg-ban két szlovák és egy horvát ellenfelét legyőzve első helyen végzett. 
A legnagyobb skalpot a horvát kötöttfogású bajnok elleni siker jelentette.

Íjászbajnok a Jurisichban
Országos bajnoki címet szerzett a nyári szünetben Molnár Krisztina a 
Jurisich gimnázium kilencedik osztályos diákja. Molnár a Suli Íjász baj-
nokságon, kadet korcsoportban az irányzék nélküli reflex kategóriában 
végzett az élen.
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História Futás
A szép idő is segítette, hogy a harmincadik His-
tória Futás méltó legyen a hagyományaihoz. A 
„tömegversenyre” 422 rajtlap fogyott, de sokan 
teljesítették nevezés nélkül is az 1532 m-es 

történelmi távot. A délutáni időponttal a hagyo-
mány ugyan kissé megbicsaklott, de a délutáni 
rajt kedvezett a résztvevőknek és az érdeklődők-
nek is. A „körös futásban” 375 diák versenyzett, 
a 9 km-t 95-en teljesítették, köztük a béri balog 
Futó Kör 30 indulója. Az emlékfutásban ábrahám 
Gergely tovább szaporította eddig is tekintélyes 
eredménylistáját. A 14-szeres győztes Kulcsár 
Ernő ezúttal is nehezen adta meg magát. Kiss 
Erik a Jurisich gimnáziumból némiképp megle-
petésre ért fel a dobogóra. A női győztes bors 
Fanni 2011-es sikerét ismételte meg. Dr. Hani 
Eszter tavaly óta egy helyezéssel előrébb lépett. 
Pálfi Nikolett a fiú harmadikhoz hasonlóan a 
gimisek sikereit szaporította. Jó versenyeket és a 
fiatalabb korcsoportokban szépszámú mezőnyö-
ket láthattak az érdeklődők. A 9 km-es versenyt 
mindkét nemben vérprofi utcai futó nyerte. A 
békéscsabai színekben induló néger atléták nem 
hagytak kétséget a győztes személyét illetően. A 
legjobb kőszegi versenyzőnek járó Stettner Ván-
dorserleget Hóbor Péter őrizheti egy évig.

Tömegverseny 1532 m – nők 1 bors Fanni Kő-
szeg 6:03, 2 Dr. Hani Eszter Kőszeg 6:05, 3 Pálfi 
Nikolett Jurisich gimnázium 6:22, férfiak 1 ábra-
hám Gergely Kőszeg 4:42, 2 Kulcsár Ernő Kőszeg 
4:53,3 Kiss Erik Kőszeg, Jurisich gimnázium 4:56; 
II. kategória győztesei (lány, fiú) Pici Weidl Mó-
nika bersek 2:35, Fábián Dániel balog 2:25, I. 
korcsoport Iker Natália balog 5:12, Lakotár be-
nedek bersek–Horvátzsidány 4:44, Gurisatti Jáz-
min balog 4:45, II. kcs. Németh Márk balog 4:30, 
III. kcs. Pilisz réka balog 4:29, Nemes bálint 
balog 9:19, IV. kcs. Hegyi Hanna Szentgotthárd-
Vörösmarty 4:34, IV. kcs. Horváth Martin bersek 
9:37, Pesti Dzsenifer Evangélikus szki. Kőszeg 
4:55, borbély Sándor Vossen, Szentgotthárd 8:55, 
VI. kcs. radanovits rebeka Jurisich gimnázium 
5:00, bartalos Dávid Jurisich gimnázium 8:38, 
III. kategória – 9 km abszolút dobogósok női 
1. Christine Chepkemei bUDA-Cash békéscsabai 
AC 36:20, 2. Kálovics Anikó Galaxy Fittnes Klub 
37:22, 3. Purgai Evelyn SZOESE 40:42, férfi 1. 
Julius Kiprono Lagat bUDA-Cash békéscsabai 
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AC 30:54, 2. Nemes Gergő béri balog Futóklub 
30:57, 3. Hóbor Péter Kőszegi triatlon és Úszó 
Klub 31:28, korcsoport győztesek I. kcs. Purgai 
barbara SZOESE 43:42, Nemes Gergő 30:57, II. 
kcs. Christine Chepkemei 36:20, Julius Kiprono 
Lagat 30:54, III. kcs. Kálovics Anikó 37:22, Hóbor 
Péter:31:28, IV. kcs. Major Ferenc Ipoly Walking 
38:29.

Boksz: Wurst Niki VB ötödik
32 ország 299 ökölvívója (149 ifjúsági) vett 
részt Albenában (bulgária) a II. Junior és Ifjúsági 
Női Ökölvívó Világbajnokságon. Ifjúsági 51 kg-
ban a nyáron korosztályában Európai Uniós baj-

nokságot nyerő 
Wurst Nikolett 
képviselte a 
magyar színe-
ket. A nyolc 
közé jutásért, 
az őt korábban 
legyőző norvég 
Hanne Aastad 
Ulvunddal né-
zett farkassze-
met. Szerencsé-
re ezúttal más 

forgatókönyv szerint zajlott a küzdelem. Kiéle-
zett csatában jól finiselt a kőszegi öklöző, maga 
mellé állítva a pontozókat. A magyar csapat első 
győzelmét szerezve, igaz osztott pontozással, de 
a legjobb nyolc közé jutott. A dobogóért a török, 
Neriman Istiket kellett volna legyőznie. Niki na-
gyot harcolt, de nem sikerült győznie. Elmaradt 
az érem, de teljesítménye így is minden elisme-
rést megérdemel.

Wurst Nikolett 

Citycross ötödször

Módosított, izgalmas, jobban követhető pályával 
várták a szervezők az ötödik Citycross résztve-
vőit és az érdeklődő nézőket. A veszélyesebb 
ugratóknál komoly tömeg gyűlt össze. Nem is 
kellett csalódniuk: színvonalas versenynek le-
hettek tanúi. Kevés defekt volt, de így is akadt, 
aki a végén már kerékpárját tolva, futva növelte 
a teljesített körök számát. Az élen Süle róbert a 
tavalyi győztest szorította le a dobogó csúcsáról. 
A legjobb kőszegi a 11. helyen célba érő Horváth 

balázs 1:10:03 alatt 18 kört teljesített, néhány 
másodperccel volt gyorsabb a 12. Poór Péternél. 
Az ifjúságiak eredményhirdetésén kőszeginek is 
gratulálhattak: both Martin harmadik lett. Négy 
hölgy is vállalta a nem mindennapi kihívást. 
Versenyüket a kőszegi Karácsony Ildikó nyerte. 
Külön értékelték az ugrálásra, trükközésre ter-
vezett, freerider kerékpárral indulókat. remek 
ugrásokkal hálálták meg a lehetőséget. A biego 
towmasyan által készített különleges díjat ennek 
a kategóriának a győztese vehette át. Egy kupát 
a verseny végén pódiumra szólított pályaépítők 
csapata is kiérdemelt volna, de a közönség tap-
sa mindenképp járt nekik.

Győztesek és a legjobb kőszegi: abszolút 
Süle róbert (Focus team) 19 kör-1:07:48, 11. 
Horváth balázs 18 kör-1:10:03, ifjúsági béres 
bence (ZKSE) 16 kör-1:09:15, 3. both Martin 
14 kör-1:13:10, felnőtt Süle róbert (Focus team) 
19 kör-1:07:48, 8. Poór Péter (Kőszeg) 18 kör-
1:10:18, szenior Filó András (bike4) 1:10:01, 
4. Horváth balázs 18 kör-1:10:03, freerider Filó 
László (ZKSE) 16-1:07:57, 7. ábrahám Norbert 
(Kőszeg) 13 kör-1:09:06, női Karácsony Ildikó 
(Kőszeg Canyon) 15 kör-1:12:23.

III. Kőszegi duatlon

A Kőszegi triatlon és Úszó Klub növekvő elismert-
ségét jelzi, hogy a III. Kőszegi Duatlon verseny 
bekerült a tri Kids Cup sorozat versenyei közé. 
A klub színvonalasan megrendezett versenyei, 
sportolóinak eredményes szereplései segítették, 
hogy rangos, a sorozat legjobbjait csatasorba 
állító rendezvény helyszíne lehetett a Főtér és 
környéke. A lebonyolítást segítő családtagok, 
barátok, szponzorok elismerése a verseny. Sokat-
mondó, hogy a trikids LtC Seewinkel (Ausztria) 
honlapján a „Verseny barátainknál” címmel ve-
zetik fel a tudósítást, melynek zárszava „Kőszeg, 
újra szívesen jövünk”. Az érdeklődők a szomor-
kás idő ellenére is lelkesen buzdították a fiatalo-
kat. Az erős mezőny ellenére szép eredményeket 
értek el a kőszegiek. Marton Levente megnyerte 
az ifjúsági korcsoport versenyét (32:34). Gódor 
béla a nyílt hobby kategóriában győzött.
A hazai versenyre a kőszegiek Pötschingben 
(Ausztia), a tri Kids Cup VII. fordulójával han-
goltak. Egy ezüst, két bronz és számos értékes 
helyezés került a klubtörténet könyvébe.

-haniti
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

SEMPALA
kombinált betét

(EBKM 8,00%)
8,00%

5 vagy 10 éves futamidejû, FIX HOZAMÚ GRAWE 
egyösszegû életbiztosítás

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 
6 hónapos lekötött 
betét esetén

• minimum 50%-a

A nem akciós 6 hónapos betéti 
kamat jelenleg: 3,10%, EBKM 3,10%

f

KÔSZEGI FIÓK, 
VÁRKÖR 6.,
TEL.: +36 94/562-030


