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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.

ELHIVAtOttAN

Ebben az évben sem kerülte el a vá-
rost a török veszedelem! A nagy erejű 
csapat ismét a falak falai alá vonult, de 
ezúttal sem járt sikerrel.  Mindez per-
sze csak részben igaz, hiszen a többi 
civilszervezettel karöltve az áldozatos 
munka eredménnyel járt. „török” és 
magyar heteken át dolgozott, hogy a 
Kőszegre látogatók jól érezzék magu-
kat augusztus első hétvégéjén, az Ost-
romnapokon.
Új elemekkel bővült a játék forgató-
könyve, melynek kialakításában Lőkös 
Ildikó, a várszínház dramaturgja volt a 
szervezők segítségére.  A cselekmény-
sor átalakítása újdonságként szolgált 
a szereplők számára is (lásd a 12–13. 
oldalon).  A már meglévő rutin ered-
ményeként „nem a »de hiszen ezt már 
tudjuk, megcsináljuk lazán«, hanem a 
többletek létrehozása valósult meg” – 
összegezte Básthy Béla, amikor elem-
zésre került sor. 
Az évek alatt kialakult rutin mindany-
nyiunk – és a mintegy ezer fizető néző 
– örömére nem fásultságot és unalmat, 
hanem további tapasztalatot és elhiva-
tottságot eredményezett. Még akkor 
is, ha egyes megmozdulás mosolyt 
csalt az arcokra, és nyilvánvaló, hogy 
a programsor megkövetel újabb frissí-
téseket: sikerült valamiféle magasabb 
szintű „előadást létrehozni. 
A többlet tárgyiasult formájának leg-
tetszetősebb eredménye egy új ágyú 
létrejötte volt (lásd a Hírözönben). 
Ne feledjük, a felkészülés már hetek-
kel korábban megkezdődött, a három 
bohókás napot követően pedig nagy 
munkával járt a „romeltakarítás” is! 
Az ostromhétvégével természetesen 
még nincs vége a nyárnak. Következik 
a Hastáncfesztivál (aug. 16.), az ut-
cabál (aug. 19.) és az Ostrom Opera 
(aug. 29 – 30).

tóthárpád F.
Fotó: Németh Iván

AUGUSZTUS – OSTROMNAPOK!
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A bizottsági elnököket kérdeztük

Fogadóórák időpontjai
dr. ZALÁN GÁBOr jegyző: augusztus 13.
dr. NAGY EdINA aljegyző: augusztus 27.

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

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

www.sopronbank.huf

Aktív online 
számlacsomag
Elektronikus ügyintézés az Ön 
kényelme érdekében…

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

Most új számla 
nyitáskor 5.000 Ft 
értékû utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, mellyel 
idôt és pénzt takaríthat meg!

*A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános aján-
lattételnek. A betéti szerzôdés további 
szerzôdési 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. A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiókjaink-
ban tájékoztatjuk. Az akciót csak ter-
mészetes személyek vehetik igénybe, 
az ajándék ügyfeleink részére a Rész-
vételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.

A négyéves önkormányzati ciklus 
vége felé közeledve Kőszeg Város 
Önkormányzatának három bizott-
sági elnökét arra kértük, hogy – a 
terjedelmi korlátok figyelembe vé-
telével – számoljanak be a ciklus-
idő legfontosabb ügyeiről.

Simonits Zsolt – Pénzügyi, Jogi 
és Vagyonügyi Bizottság elnöke
A harmadik képviselői ciklusom 
végét járom, de ilyen pozíciójú 
költségvetést, mint a 2014. évi, 
még nem láttam. Nincs az önkor-
mányzatnak hitelállománya. Ki-
emelkedő jelentősége van annak, 
hogy a civil szervezeteinknek 20% 
többlettámogatást tudtunk adni, 
hiszen nélkülük nem működhet a 
város. Kétezer Ft-tal csökkentettük 
a kommunális adó összegét.
Mindezeknek előzménye is van. 
A 2008-ban kezdődő gazdasági 
válság, a megelőző években az 
önkormányzatok alulfinanszírozása 
károsan érintette Kőszeg városát, 
és a gazdálkodásunkra rányomta 
a bélyegét. Az önkormányzat az 
intézmények fenntartására norma-
tíva alapon kapott állami támo-
gatást, amely nem fedezte a valós 
költségeket. Ezért éves szinten 150 
– 170 millió Ft működési hiánnyal 
kezdtük az évet. A hiány pótlása 
céljából eladtuk az értékesíthető 
ingatlanokat azért, hogy megma-
radjon a város működőképessége, a 
diákokat tudják fogadni az iskolák, 
maradjon pénz a kultúrára, a terek, 
az utcák fenntartására, és legyen 
támogatása a civil szervezeteknek 
is. Az önkormányzat a működtetés-
re nem vett fel hitelt, de 2008-ban 
kibocsátottunk 500 millió Ft értékű 

kötvényt a fejlesztések megvalósítá-
sa érdekében. Ennek felhasználásá-
val 3,5 milliárd forintot meghaladó 
fejlesztés valósult meg hét év alatt.  
Kérem a kedves kőszegieket, vegyék 
számba az elmúlt évek eredményeit! 
Hosszasan sorolhatnám a felújított 
épületeket, tereket. Nem teszem. A 
változás óriási. Kérem, vigyázzanak 
a várost jellemző értékekre, és hasz-
nálják saját örömükre!
Az elmúlt évtől a kormány áttért a 
feladatalapú finanszírozásra, vagyis 
a kötelező feladatokhoz biztosítja az 
elvégzéshez szükséges összeget. A 
megelőző két évben (2012–2013) 
közel 700 millió forint pótlólagos tá-
mogatást kapott az önkormányzat a 
városvezetés kitartó tárgyalásának, 
illetve a kormány pozitív hozzáál-
lásának eredményeként. A magyar 
kormány Kőszeget a 759 millió 742 
ezer 254 forint adósságállományból 
maradéktalanul kiváltotta.
Az idei esztendőt nulla költségveté-
si hiánnyal indítottuk. Az adófizetők 
pénzével felelősen kell gazdálkodni. 
El kell látni az önkormányzatok szá-
mára a törvény által meghatározott 
kötelező feladatokat. A képviselő-
testület fontos feladatának tekinti a 
nehezebb körülmények között élők 
szociális biztonságának segítését. 
Minden jogos igénynek nincs meg 
a pénzügyi alapja. A rendelkezés-
re álló pénzből kell építeni az újat, 
vagy fel kell újítani a régit, és meg-
lévő épületeinket, intézményeinket 
fenn kell tartani. A fenntarthatóság, 
a működtetésből adódó vesztesé-
gek miatt szorult háttérbe a ’90-es 
években bezárt strand, mert, ahogy 
egyik politikusunk mondta: „a 
strandba be is lehet fürödni”.

Kiss Péter – Városfejlesztési, 
Idegenforgalmi, Környezetvé-
delmi és Rendészeti Bizottság 
elnöke.
A csapadékvíz elvezetése Kőszeg 
központi kérdése. Júniusban a 
képviselőtársaimmal döntöttünk a 
vízkár-elhárítási és védekezési terv 
elkészítéséről. Szakembereknek kell 
felmérni a kritikus pontokat, azokra 
megoldást javasolni, majd pályázati 
pénzekből valósulhat meg a terv. A 
májusi esőzés után gyorsan megtör-
tént a Nemezgyár melletti átfolyó és 
az út újjáépítése, de az itteni teljes 
szakaszon is végleges megoldást 
kell kialakítani. A Dr. Ambró Gyula 
utca magas talajvízszintje kritikus 
pont, mert veszélyezteti a pincéket, 

az épületeket. Megkezdődött az 
utca dréncsövezése, amely elvezeti 
a talajvizet a tamás-árokba. Lénye-
gesen csökkennének a vízáramlás-
ból adódó károk, ha működhetne 
az utca felső végén lévő ivóvízkút, 
amit lezárt a szolgáltató a baktéri-
um-szennyezés veszélyeztetettsége 
okán. A hegyoldalban nincs kiépített 
szennycsatorna-rendszer, a 20 – 30 
évvel ezelőtt épített gyűjtőaknák 
már nem felelnek meg a köve-
telményeknek. A szennyvíz pedig 
áramolhat a hegyoldalba, veszé-
lyeztetve az ivóvízbázist. A képvise-
lő-testületi döntés eredményeként a 
városgondnokság vásárolt szennyvíz 
elszállítására alkalmas járművet. A 
szolgáltatás ára kedvező, a működ-
tetése veszteséges, és szükség van a 
technika további fejlesztésére is, va-
lamint a rendelet aktualizálására. 
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Köszönjük az érintettek pozitív hoz-
záállását, megértették a közös célt, 
az ivóvízbázis védelmét. többen 
azt kérték, hogy a Meszes-völgyre 
is vonatkozzon a szabályozás.
Ismerjük az utak állapota miatti 
jogos panaszokat. A korábbi évek-
ben több utcát tudtunk felújítani, 
az elmúlt években a szinten tartás 
valósulhatott meg. tavaly „dupla 
pénzt” biztosítottunk a városgond-
nokságnak, így több kritikus útsza-
kasz kapott új aszfaltfelületet, és 
nemcsak a kátyúzás történt meg. 
Útfelújítások kritikus pontja az 
útalapok gyengesége, az átépítés 
óriási költsége, a megpályázható 
pénzek jelenlegi hiánya. A kép-
viselő-testület által indítványo-
zott városbejárásokon felmérjük 
a beavatkozást igénylő pontokat. 
A lakosság is eljuttatja hozzánk a 
kéréseit. Jogos igények alapján a 
Bersek utca, és a Velemi út – kör-
garázsok mögötti – részén meg-
történt a közvilágítás kiépítése. 
Idei megvalósítással tervezzük a 
Várkör – Rajnis utca kereszteződé-
sénél a gyalogátkelő kialakítását. A 
megelőző ciklusban – 500 millió Ft 
értékben – bocsátottuk ki kötvényt 
a városfejlesztés céljaira. Az elmúlt 
hét évben 3,5 milliárdot meghala-
dó fejlesztés valósult meg a város-
ban. Ezzel előkészítettük – az akkor 
még nem ismert – KRAFt progra-
mot, amely az ISES Alapítvány nél-
kül nem valósulhatna meg. 

Dr. Mátrai István – Kulturális, 
oktatási, Szociális, egészség-
ügyi és Sport Bizottság
A Kulturális, Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizottság 
feladatkörének leírása kétszer ak-
kora terjedelmű, mint amekkora 
a most záruló ciklus alatt végzett 
munkáról szóló összefoglaló terje-
delmi lehetősége. Ezért a teljesség 
igénye nélkül, saját szempontjaim 
szerint tudom csak felvillantani, 
hogy a bizottság hatáskörébe tar-
tozó 5 területen mik voltak a ciklus 
legfontosabb eredményei. 

A kilenctagú bizottság az 50 bizott-
sági ülésen 250 napirendi pontot 
tárgyalt meg. Ezek közül több mint 
100 szociális témával foglalkozott, 
55 pedig általános, egyéb témát 
(költségvetés, munkaterv, SZMSZ, 
kitűntetés stb.) dolgozott fel. A kul-
túrával, oktatással illetve egészség-
üggyel 40, 20, illetve 25 alkalom-
mal foglalkoztunk, s méltatlanul 
kevés alkalommal, mindössze hat 
előterjesztés foglalkozott a sporttal. 
Az elért eredmények azonban nem 
arányosak e számokkal, hiszen sok 
előterjesztést többszöri, többórás 
egyeztetés előzte meg. Munkánk-
ban alapvető volt a hivatal dol-
gozóinak segítsége, a maximális 
együttműködés.
Közérzetünket alapvetően hatá-
rozta meg az, hogy a Kormány – 
elismerve hátrányos helyzetünket 
– jelentős összeggel támogatta 
Kőszeget 2012 és 2013 decembe-
rében is. Ilyen módon a városban 
működő intézményeknek, kiemelt 
egyesületeknek anyagi szempont-
ból nem kellett megoldhatatlan 
problémákkal szembesülniük.
A kulturális élet – amelyre méltán 
lehetünk büszkék – változatlanul 
kiemelkedő színvonalú. Hozzájá-
rult ehhez a művelődési központ, 
a könyvtár, a múzeum dolgozói-
nak elhivatottsága, munkabírása. 
Öröm, hogy visszaköltözhetett a 
Várszínház, s egy időre a művelődé-
si központ, s jórészt megújult a vár, 

ugyan megoldásra vár a Concordia 
próbaterme. Kisebb csoda, hogy az 
állandó költözések mellett is városi 
fenntartásba kerültek a múzeumok, 
(sőt rangjuk is megnőtt). Hamaro-
san már három új köztéri szobrunk 
lesz, de nem megoldott a Kodolányi 
alkotások méltó elhelyezése. Ké-
szülőben van a városi értéktár is. 
Az oktatás terén a legnagyobb vál-
tozást az intézmények fenntartójá-
nak és működtetőjének változása 
jelenti, hiszen kistérségi/városi 
(óvodák), kistérségi/állami (általá-
nos iskolák és zeneiskola), városi/
állami (gimnázium) és megyei/
állami („gyógy”) cseréket kellett 
levezényelni. Bár a helyi KLIK-kel 
jó a kapcsolatunk, mindenben se-
gítőkészek, a rendszer nem igazán 
működik olajozottan. 
Az egészségügy terén lényeges, 
hogy elkészítettük az egészségügyi 
koncepciót, végre külön helyen 
működik az orvosi ügyelet, jó mi-
nőségű önkormányzati lakásokat 
tartalékolunk orvosok idecsábítá-
sa céljából, s tudjuk finanszírozni 
a szakrendeléseket is. Épül az új 
egészségház, de csak akkor örülhet 

mindenki ennek, ha buszközleke-
dés is lesz! 
A sport terén óriási eredmény, 
hogy több előkészítő megbeszélés, 
egyeztetés után elkészült a sport 
koncepció, megépült a tenisz klub-
ház, részben megújult a Lóránt 
Gyula Sporttelep, új sportágak 
is hódítanak városunkban. Nagy 
öröm, hogy az uszoda működése 
jelenleg megoldott. 
Szociális területen nehéz jó dön-
téseket hozni: A kevés (sokszor 
nagyon lelakott) bérlakásra ki az 
a leginkább rászoruló, aki fizeti is 
majd a lakbért, nem is teszi tönkre 
a lakást, és be is tartja az együttélés 
szabályait? A környezettanulmá-
nyok megrázóak voltak: elképzel-
hetetlen körülmények között lak-
nak néhányan.
A tv-közvetítések ugyan alkalom-
szerűek, a Kőszeg és Vidéke viszont 
közmegelégedésre tudósít a ren-
dezvényekről, közérdekű informá-
ciókról, kiemelkedő tanulmányi, 
művészeti és sport eredményekről, 
a jövőbeli, Kőszeg fejlődését szol-
gáló terveiről. Reméljük, hogy e 
tervek valóra is válnak!
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Múzeumi azonosító számmal el-
látott „Várkapitány kardja” volt az 
asztalon, amikor az Ostromtanács 
ülése előtt Huber László polgár-
mestert kérdeztük az önkormány-
zat elmúlt négy évéről. „Hogyan 
kezdődött?” – tettük fel a kérdést. 
– A mostani képviselő-testület 2010 
októberében kezdte meg működé-
sét súlyos pénzügyi problémákkal 
– mondta Huber László polgármes-
ter. – A szocialista kormányok tu-

datosan finanszírozás nélkül adtak 
feladatokat az önkormányzatoknak, 
így rendszeresen százmillió forintot 
jócskán meghaladó költségvetési 
hiánnyal kellett indítanunk az éve-
ket. Az Orbán-kormány alapvető 
változtatásokat hajtott végre, és 
áttért a feladatalapú finanszírozás-
ra. Ez azt jelenti, hogy a kötelező 
önkormányzati feladatokhoz hoz-
zárendelték a szükséges pénzesz-
közöket is, a városi bevételek nem 
helyettesítik, hanem kiegészítik az 
állami forrásokat. Néhány pontosí-
tást még el kell majd ezen is végez-
ni, de a várost összességében pozi-
tívan érintette ez. ugyancsak ebben 
az időben történt meg a járási köz-
igazgatási rendszer kialakítása. So-
kat tettünk azért, hogy Kőszeg visz-
szanyerje régi rangját, és újra járási 
székhely legyen. Az állam 2013-tól 
átvállalta az iskolák fenntartását, 
a pedagógusok bérének fizetését. 
Mivel Kőszeg saját bevételei még 
mindig nagyon alacsonyak, a kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy a 
működtetés, a fűtés, a karbantartás 
feladatát is az államnak engedi át. 
Csak így láttuk biztosítva az iskolák 
zavartalan működését, amit az át-
alakulások idején kiemelten fontos-
nak tartottunk.
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– Tették ezt annak ellenére, hogy 
erre a feladatra az önkormányzat 
havonta 16,3 millió forintot volt 
köteles fizetni.
– Így igaz, ezt azonban mi vitattuk, 
nem értettünk egyet a költségek 
számításának módjával és kértük a 
hozzájárulás mértékének felülvizs-
gálatát. Ezt első körben elutasítot-
ták, de ebbe bele nem nyugodva 
harcoltunk igazunkért. Ennek érde-
kében minden kapcsolatot és segít-
séget kihasználtunk, melynek meg 
is lett az eredménye. A nagyon várt 
levél 2013 áprilisában megérke-
zett, mely havi 9,5 millió forintra 
csökkentette a hozzájárulás mérté-
két. A teljes finanszírozási időszakra 
vonatkoztatva ez a városnak 216,5 
millió forint megtakarítást jelent. 
Én úgy látom, hogy az akkori dön-
tésünk helyességét az idő igazolta, 
az oktatási intézmények egysége-
sen és stabilan működnek.
– Ennél több pénz is érkezett Kő-
szegre.
– A 2010-et megelőző évek alulfi-
nanszírozottságának maradtak ne-
gatív hatásai a város költésvetésére 
még 2012-ben is. Ezért kértem a 
képviselő-testület nevében a Mi-
niszterelnökséget az önkormány-
zat rendkívüli támogatására. Sok 
segítséget kaptunk országgyűlési 
képviselőinktől is. Valós eredmény 
a 2012 végén a kormánytól érkező 
350 millió Ft. Ez folytatódott 2013 
decemberében, amikor ismét 347 
millió Ft támogatáshoz jutottunk. 
Jórészt ez biztosítja a 2014. évben 
megvalósuló fejlesztések alapját. 
Például megoldjuk a dr. Ambró 
Gyula utca vízelvezetési problé-
máját, és elkészül az egészségház 
a Balog iskola mögötti területen, 
amely óriási változást jelent Kőszeg 
egészségügyi ellátásában. Ezután 
a kor követelményeinek megfelelő 
színvonalú helyen kapnak ellátást 
a kőszegi és a Kőszeg környéki 
betegek is, mivel a szakrendelő 
kistérségi ellátást is végez. termé-
szetesen az ott dolgozóknak sem 
lesz mellékes, hogy komfortosabb, 
jó körülmények között végezhetik 
majd gyógyító munkájukat.
– A helyszínnel kapcsolatban 
vannak negatív vélemények.
– Igen, ismerem az állásponto-

kat. Az északi városrészen élők a 
helyszínt tőlük távolinak tartják. 
tanulmány készült a lehetséges 
helyszínekről. Az érvényes előírá-
sok belvárosi területen történő épí-
tést nem tettek lehetővé. Csak egy 
szempontot emelnék ki: a parkolók 
területigényét. Hol van szabad te-
rület a belvárosban vagy annak 
környékén? A lakótelepen él a vá-
ros lakosságának jelentős része, ők 
– a kiépítendő úton – gyalogosan 
vagy kerékpárral könnyen elérhetik 
az új egészségházat. Kétségtelen, 
foglalkoznunk kell a helyi járatos 
buszközlekedéssel, amit augusztus-
ban már tárgyal a képviselő-testü-
let. A Balog iskola mögötti terület a 
város fejlődésére több szempontból 
is kiváló lehetőséget nyújt. 
– Kifejtené, mit ért az alatt, hogy „a 
város fejlődésére több szempont-
ból is kiváló lehetőséget nyújt”?
– Közép- és hosszútávon ez lehet a 
város egyik meghatározó fejlesztési 
területe, mert itt áll rendelkezésre 
szabad terület. A jégcsarnok meg-
építésével már folytatódik is a fej-
lesztés. Közeli terveink között szere-
pel a Rákóczi út végi körforgalomtól 
induló Pogányi út lakótelepig történő 
kiépítése. Gazdasági és lakóövezeti 
szempontból is meghatározó jelen-
tőségűvé válik ez a déli terület. Ipar-
telepítés céljára a Horvátzsidány felé 
vezető út környezetét jelöltük ki. Az 
ipari parkká nyilvánításához szüksé-
ges döntéseket a képviselő-testület 
meghozta, várjuk a minisztérium 
döntését. Az országban megindult 
gazdasági növekedés Kőszegen is 
meg fogja hozni az eredményt. A 
szakemberek szerint osztrák cégek 
határközeli iparterületeket keresnek. 
Az iparűzési adóbevétel növeléséhez 
munkahelyteremtő beruházásokra 
van szüksége a városnak, az ipari 

park ehhez biztosít majd területet. 
A fogyasztás növekedése előrelé-
pést hozhat a turizmus területén 
is, hiszen a fokozatosan megújuló 
belváros vonzereje egyre nő. Ezt 
igazolja számos új belvárosi üzlet, 
terasz és szálláshely megnyitása is. 
Ezen a területen növekedést hozhat 
a KRAFt program, amely Kőszeg 
értékeire épülve az ISES Alapít-
vány hathatós közreműködésével 
valósulhat meg. Már az első körben 
teljes körűen felújítjuk a Chernel ut-
cát és olyan meghatározó műemlék 
épületek újulnak meg, mint a Feste-
tics ház (Chernel u. 10.), a Bencés 
Rendház vagy a Bálház. Az oktatási, 
tudományos, kutatási infrastruktúra 
magas szintre emelésével komplex 
térségfejlesztő program részese lesz 
Kőszeg. 
– Mennyire felkészült a KRAFT 
befogadására a város?
– Amikor erről még nem is tudtunk, 
már akkor megtettük az előkészü-
leteket. Az elmúlt években a város 
lakossága és a turizmus érdekében 
jelentős beruházások történtek Kő-
szegen. Fejlesztéseink megvalósítá-
sához 2007-ben 500 millió forint 
értékű kötvényt bocsátottunk ki, 
ebből biztosítottuk a pályázatokhoz 
szükséges önrészt. Az elmúlt hét-
éves (2007–2013) ciklusban 59 
fejlesztési célra 3,5 milliárd forin-
tot meghaladó támogatási összeg 
érkezett Kőszegre. Mindezek meg-
valósítása óriási feladatot jelentett, 
kitartó munkát igényelt. Köszönet 
mindazoknak, akik ebben részt 
vettek. A fejlesztések a kőszegiek 
érdekeit szolgálják. Azt kérem min-
denkitől, dolgozzunk közösen to-
vább, az értékeit okosan hasznosító 
otthonos város kialakítása, Kőszeg 
jövője érdekében!

kéV

Első kézből a négy évről
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Megkérdezik
A terveknek megfelelően zajlik az 
önkormányzat, a hivatal és intéz-
ményei működésének felülvizsgá-
lata az áROP-1.A.5-2013. számú 
„Szervezetfejlesztés konvergencia 
régiókban lévő önkormányzatok 
számára” című pályázati konst-
rukció keretében megvalósuló 100 
%-os támogatású projektben. Az 
idén záruló – 22 millió forint össze-
gű Európai uniós és állami forrás-
ból finanszírozott – vizsgálatsorozat 
a szervezetek gazdálkodásán túl 
górcső alá kerülnek a kiszervezett, 
és kiszervezhető feladatok, a köz-
szolgáltatások helyi rendszere, az 
intézmények szervezeti felépítése. 
A januári lakossági igényfelméré-
sen túl kikérték a helyiek vélemé-
nyét a Szociális Gondozási Központ, 
a Városüzemeltető Kft. működésé-
ről, valamint a közvilágítás, víz- és 
csatorna, az új szennyvízgyűjtési 
rendszer és az egészségügyi alap-
ellátás témakörében is. Megtör-

tént a hivatalban és 
az intézményekben a 
munkanap-fényképe-
zés, a CAF kérdőívek 
kitöltése. A közbeszer-
zés nyertese, a Controll tanácsadó 
Zrt. egy szakmai projekt-team tá-
mogatásával végezte a vizsgálato-
kat. Megállapítható az intézmények 
jó színvonalú működése, komoly 
hiányosság nem tapasztalható. A 
lakossági kutatások eredménye, az 
elkészült tanulmány megtalálható 
a honlapon www.koszeg.hu/hu/
onkormanyzat/hirek/ (Kőszegi pro-
jektek) alatt. Várhatóan az összes 
dokumentum szeptember közepéig 
elkészül, a megfogalmazott javas-
latokról a képviselő-testület dönt. 
Szeptemberben még megkérdezik 
a kőszegieket az eddig kevésbé 
érintett területekről (közbiztonság, 
óvodai és bölcsődei ellátás, sport és 
ifjúság. A lakossági kutatás elekt-
ronikusan a városi honlapon, az 
intézményekben kihelyezett kér-
dőívek, valamint kérdezőbiztosok 
segítségével történik.

Gazdaságról 
A június 24-i ülésen Básthy Béla al-
polgármester előterjesztésében tár-
gyalta a képviselő-testület a Kőszegi 
és Felső-Répcementi Kistérség Foglal-
koztatási Paktumának 2013–2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
A 2010-ben Kőszeg, Bük és Csepreg 
kezdeményezésére 50 csatlakozó szer-
vezet részvételével létrejött együtt-
működés munkaszervezeti feladatait 
2011 júliusától az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület látja el. A paktum évi 
két foglalkoztatási fórumot tart, de 
kisebb találkozókat, műhelybeszélge-
téseket is szervez. Irányító Csoportja 
évi 3-4 alkalommal ülésezik Básthy 
Béla elnök vezetésével. 
Közel négyéves története során a 
paktum működési forrásait folya-
matosan előteremtette: alapítását 
a TÁMOP 1.4.4 „Helyi és határon 
átnyúló foglalkoztatási megállapo-
dások” pályázat, későbbi működését 
a Decentralizált Foglalkoztatási Alap-
tól három ízben is elnyert munkaerő-
piaci információs szolgáltatási meg-
bízás segítette. 2013 januárjától új 
dimenziót nyitott a paktum működé-
sében a TÁMOP 1.4.5 „Helyi gazda-
ság- és közszolgáltatás-fejlesztés 
hátrányos helyzetű munkanélkü-
liek foglalkoztatásával a Kőszegi 
és a Felső-Répcementi Kistérség 
Foglalkoztatási Paktumában” című 
pályázat megvalósítása. A 100%-
os támogatottságú, 70 334 741 Ft 
összköltségű pályázat konzorciu-

mát Kőszeg és Bük önkormányzata 
mellett két kőszegi vállalkozás, a 
Szárnyasép Kft., és a Kőszegi Város-
üzemeltető Kft. illetve két csepregi 
cég, a FABRIKA+2000 Kft. és az 
uNIRIV Kft. alkotja. A projektben az 
elmúlt közel másfél évben 100 hátrá-
nyos helyzetű munkanélküli személy 
részesült munkaerő-piaci szolgálta-
tásban, közülük 30-an kerültek be 
a foglalkoztatásba, 19-en különböző 
képzésekben is részt vettek.
A paktum július 3-án Kőszegen 
tartotta foglalkoztatási fórumát, 
amikor a Nyitok tanulási Központ, a 
Natur 7 Forrás Szociális Szövetkezet 
illetve a Magyar Szolgáltatóipari és 
Outsorcing Szövetség csatlakozásá-
val tovább bővült az együttműkö-
dők köre. utóbbi szervezet szakmai 
tanácsaival segíti a paktum máso-
dik befektetői kiadványának elké-
szítését, valamint társszervezőként 
közreműködik a paktum szeptem-
berre tervezett befektetői konfe-
renciájának előkészítésében. A júli-
usi foglalkozatási fórumon előadás 
hangzott el a munkaerőigény nö-
vekedéséről, a KRAFt programról, 
a szociális gazdaságról, a pénzügyi 
forrástervezésről, az ipartestület jö-
vőre vonatkozó tevékenységéről.  

lakossági apró
KőSZegeN PaNoRáMáS 
környezetben teljesen köz-
művesített tELEk ELAdó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

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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végül a bányász munkámhoz kapcsolódik. A 
’90-es években találkoztam olyan bányászok-
kal, akik maguk is repültek. Nekik köszönhetően 
rövidesen vitorlázó repülővizsgát tettem. Majd 
következett a motoros repülés, ma is érvényes 
pilótalicenszem (magánpilóta szakszolgálati 
engedély) van. Nemcsak szórakozás ez nekem, 
hivatásszerűen is repülök, a magasból jobban 
át lehet látni a bányák szerkezetét, lehet ter-
vezni a lehetséges fejlesztési irányokat. Bár a 

műholdakról mindent látni, de repülővel sok-
kal hasznosabb a kutakodás, oda megyek, amit 
látni szeretnék. Itt is voltak nehéz pillanataim, 
előfodult, hogy leállt a motor. Nem vagyok egy 
pánikolós típus.
– A tűzoltóság a másik nagy szerelmed.
– Amikor ’90-ben a Kőszegi Forrás Kft.-ben 
ügyvezető lettem, kapcsolatba kerültem az 
önkéntes tűzoltókkal, ’93-ban megkértek, le-
gyek az elnökük. Nagyon megszerettem őket, 
összetartó társaság. Ha nem bányász lennék, 
tűzoltónak állnék. Az önkéntes tűzoltóság egyik 
motorja a városnak, nemcsak a védelemben, de 
a kulturális életben is. Most voltak például az 
Ostromnapok. Hál’istennek testi alkatom okán 
alkalmas vagyok szultánnak, mert nekem nem 
kell a pocakomat kitömni. (Lásd a címlapon!)
– Képviselőség?
– Az ipartestület színében indultam ’98-ban a 
választásokon. Úgy éreztük, összeállt egy olyan 
csapat, mely képes arra, hogy új színt, változást 
hozzon a város életébe. Ekkor kértek fel, hogy 
vállaljam el az alpolgármesterséget. Hauer ta-
más akkor még dolgozott, ő az emberek között 
élő, velük együtt gondolkodó alkat volt. Nagyon 
örült annak, hogy le tudtam venni a válláról 
a műszaki jellegű dolgokat, hiszen ő inkább a 

KáVÉSZÜ
N

Et

Kávészünet Stipkovits Istvánnal
 Bányamérnök, motoros repülőgépvezető, önkéntes tűzoltó, török szultán... 

apai nagyapja, majd édesapja a Kiss János 
utca végén, a gyöngyös partján működte-
tett egy turbinás vízimalmot, gazdasági 
épülettel, és a hozzátartozó cselédudvarral. 
Tősgyökeres kőszegiek. a háborút követő-
en édesapjának kijutott a megpróbáltatá-
sokból, a Rajkai állami gazdaságba került. 
a gyógypedagógiai Intézet felállításakor 
hívta haza az igazgató, Nagy László, hogy 
indítsa be az önellátáshoz a gazdaságot. 
Innét ment nyugdíjba. Édesanyja korábban 
a malomudvarban volt az édesapja alkal-
mazottja, miután első felesége meghalt, 
házasodtak össze. Később varrónőként dol-
gozott. a ’48-as születésű István Kőszegen 
érettségizett, egy év katonaság után végez-
te el a Miskolci Nehézipari Műszaki egyete-
met, ahol bányaművelő mérnöki diplomát 
szerzett. Tizenkét évig távol élt Kőszegtől, 
Tapolcán a Bauxit Bánya Vállalatnál dol-
gozott. Majd Móron vezetett egy 500 mé-
teres légakna építést. Családi okok miatt 
hazajött. a városgazdálkodásnál lett kom-
munális osztályvezető. Később az átalaku-
lást követően, a Forrás Kft.-ben ügyvezető, 
’95-ben saját céget alapított, a Stipkovits 
Kft.-t, amely ma is üzemel. Külfejtésekkel, 
és az azzal összefüggő összes szakmai kér-
déssel foglalkozik, bár már hét éve nyug-
díjas. Több magas kitüntetés tulajdonosa: 
Széchenyi Ödön-plakett, melyet a magyar-
országi és törökországi tűzoltóság meg-
szervezője emlékére alapítottak, 2002-ben 
kapta, csak néhányan büszkélkedhetnek 
vele Magyarországon; 2009-ben LÖToSZ 
Kiskereszt Polgári Tagozat arany fokozata 
(tűzoltó elismerés); 2010-ben  Pro Urbe 
kitüntetés Kőszeg Városától. 

– Merre lelhetők fel a munkaterületek?
– Mosonmagyaróvár-Hegyeshalomtól egészen 
Barcsig, Letenye, tótszerdahelyig, mélységében 
Veszprémvarsány-Pápateszér vonaláig. Bá-
nyásznak lenni egy külön világ. Amikor az em-
ber lenn van a bányában, különös érzés keríti 
hatalmába. Rögtön aklimatizálódik. Minden a 
fejében kell, legyen. Akaratlanul is megjegy-
zi, hol vannak az összekötő folyosók, hol lehet 
rövidíteni, ha vízbetörés, gázbetörés van. Voltak 
nehéz pillanatok, de sosem pánikoltam be. Bá-
nyamentőként is dolgoztam. Amikor üzemveze-
tő voltam mindent meg kellett csinálnom, hogy 
bátorságot, erőt adjak a beosztottaknak a nehéz 
helyzetekben.
– Ötszáz méteres légakna, földalatti, külszíni 
munkák, hogy jön ide a repülés szeretete?
– Világéletemben álmom volt a repülés, mely 

humán területeken volt profi. Megosztottuk a 
feladatokat, akkor indult a díszvilágítási prog-
ram, melybe már én is befolytam. Megvalósult a 
templom, a középületek díszvilágítása. Az ered-
mény annak a testületnek a munkáját dícséri. 
2002-ig voltam képviselő Básthy tamás polgár-
mester úr mellett. Bányászati cégem felfutóban 
volt, ezért nem bánkódtam, hogy még egy ciklus 
nem jött össze. Megindultak az útépítések, a 
beruházások, sorra nyíltak a kavics-, homok-, 
kőbányák. Az alpolgármesterség és a bányászat 
külön-külön is egész embert igényel. Nem bán-
tam meg, hogy visszatértem a bányászathoz. 
– Kőszeg és környéke – leszámítva a téglagyá-
ri agyagbányászatot – nem igazán a bányá-
szat fellegvára, mégis hazavágytál, itt élsz.
– Feleségemmel akár tapolcán, akár Móron, vagy 
Székesfehérváron voltunk, mindig hazavágytunk 
Kőszegre. Kőszegnek olyan a varázsa, olyan a 
miliője, amit máshol nem lehet megtalálni. 
Nemcsak az idegenek, az itt élők is így érzik. Egy 
igazi kőszeginek a teljes szíve kőszegi. Vallásos 
családban nőttem fel, s ez a neveltetés végig-
vonul az életemen. Amikor ’90-ben visszajöttek 
a missziósok, az egyik atya cursillora (a keresz-
ténységről szóló háromnapos tanfolyam) hívott 
bennünket. Negyvenen voltunk. Azóta évente 
2–3 alkalommal tartottunk külön a férfiaknak 
és a nőknek bentlakásos hétvégét. Én is tar-
tottam előadásokat és a rektorságot vállaltam. 
Mostantól azonban ezt a felkérést visszaadtam, 
ahogy az ember korosodik, be kell látni, kisebb 
a terhelhetősége. Két fiam, egy lányom és a hat 
unoka is elvárja, hogy az övüké is legyek.

Kiss János
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Lassan véget ér a nyár és be-
köszönt az ősz, elkzdődik az iskola 
is. A szülőkre rengeteg teher hárul, 
hiszen így augusztus táján a tanév-
kezdéssel kapcsolatos feladatok ré-
szeként, mindenképp gondolni kell 
a gyermekek szemészeti vizsgálatá-
ra. Legyen szó akár már szemüve-
get viselő „kis emberkékről” vagy az 
első osztályt kezdő gyermekek szű-
réséről. Így könnyen elkerülhetőek 
az iskolában jelentkező különféle 
tanulási nehézségek. A gyermekek-
nél jelentkező szemészeti eltérések 
gyakran veleszületett látáshibák. 
Sok esetben a gyerek sem érzi lá-
tását rossznak és a szülő sem ve-
szi észre a problémát. Ezért akár 

panasz nélkül is javasolt a gyer-
mekek szemészeti szűrése, különös 
tekintettel, ha egyik vagy mindkét 
szülő szemüveges, panasz esetén pl. 
fejfájás vagy már szemüveget vise-
lő gyermek félévenként esedékes 
kontroll vizsgálata végett. A pontos 
eredményhez a pupillatágító csep-
pentésre van szükség, amit csak 
szemész szakorvos alkalmazhat. 
A szem alapos vizsgálatához jobb 
betekintést ad a vizsgálófényre nem 
szűkülő pupilla, valamint a cseppek 
másik hatása az alkalmazkodóké-
pesség időszakos leállítása. Fiatal 
korban a fókuszálóképesség ugyanis 
olyan nagyfokú, hogy akár nagyobb 
dioptriák is rejtve maradhatnak. Azt, 
hogy melyik pupillatágító módszer 
alkalmazható, a szemorvos dönti el, 
mely semmilyen kellemetlenséggel, 
károsodással nem jár, esetleg rövid 
ideig a közeli látás nehezítetté válik. 
A vizsgálatok eredménye után előírt 
kezelés betartása a szülő feladata, 
felelőssége. A közös munka hozza 
meg az eredményt, hogy a „sze-
münk fénye” tökéletesen láthasson.

Kőhalmi-Szalay Mónika

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

Itt élt a hadüzenet aláírója
Száz esztendeje, hogy 1914. júli-
us 28-án kitört az I. világháború. 
A hadüzenet aláírója Leopold von 
Berchtold gróf az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia külügyminiszte-
re, aki magyarországi birtokán, 
Peresznyén, a kastélyban hunyt el. 
A gróf  1863. április 18-án szüle-
tett Bécsben, gazdag földbirtokos 
családban. 1893-ban feleségül 
vette Gróf Károlyi Alajos londo-
ni nagykövet leányát, és a nagy 
műveltségű főúr a házasság révén 
szinte szükségszerűen lépett oszt-
rák–magyar külügyi szolgálatba. 
Ferenc József császár 1912. február 
17-én a grófot bízta meg a külügy-
minisztérium vezetésével. 
Célja volt az orosz kapcsolatokat 
építő Szerbia elszigetelése. Amikor 
1914. június 28-án Szarajevóban 
meggyilkolták Ferenc Ferdinánd 
főherceg trónörököst és feleségét, 
Berchtold külügyminiszter beszélte 
rá az uralkodót a háborút előkészí-

tő ultimátum elküldésére. A szerb 
kormány a legtöbb követelést el-
fogadta, a külügyminiszter július 
28-án mégis aláírta a monarchia 
hadüzenetét Szerbiának, és kirob-
bantotta az I. világháborút. 
A mozgósítás elrendelésekor Ma-
gyarország területéről 1 663 500 
főnyi katona vonult be, majd a 
háború folyamán fokozatosan még 
1 950 000 férfi kapott behívót 
katonai szolgálatra. A világháború 
frontjain 661 000 magyar katona 
meghalt, 743 000 megsebesült, 
734 000 hadifogságba esett. 
1915. január 13-án Berchtold gróf 
külügyminiszteri tisztségéről le-
mondott, a későbbi I. Károly császár 
főtanácsadójaként tevékenykedett 
egészen 1918-ig, a Monarchia fel-
bomlásáig. Ezt követően a politiká-
tól visszavonultan élt.
Berchtold gróf az 1900-as évek 
elején lett Peresznye község birto-
kosa. A Peresznyén élő Huller Fe-

renc (83) visszaemlékezése szerint 
az idős gróf a nyarak nagy részét 
peresznyei kastélyában töltötte. Az 
idős férfi gyermekként sokszor látta 
a kastélyparkban, a platánfa alatt 
pihenni az egykori külügyminisz-

Rendkívüli támogatást kapott több 
település Magyarország Kormányá-
tól a tavaszi árvízkárok helyreállí-
tása érdekében. A részletekről ágh 
Péter országgyűlési képviselő adott 
tájékoztatást.
A tavasz folyamán több alkalom-
mal a nagy mennyiségű csapadék 
következtében szükségessé vált az 
árvízi védekezés, és számos helyen 
helyre kellett állítani a természet 
okozta károkat. Már akkor helyszíni 
bejárást tartottak a katasztrófavé-
delem és a kormányhivatal munka-
társai, így a természeti károkat vis 
maior esetnek minősítették, ennek 
köszönhető a rendkívüli támoga-
tás. Kőszegdoroszló több mint 3 
millió forint támogatást kapott az 
utak helyreállításra, valamint a 

kőszegdoroszlói patak áradása mi-
atti védekezés költségeinek fedezé-
sére. Kőszegszerdahelyre 1,5 millió 
forint érkezik, az utak helyreállítá-
sán túl a csapadékelvezető rendszer 
javítására is futja majd a forrásból. 
Velemben a hirtelen lehullott csa-
padék tizenhárom utca útburko-
latában okozott károkat, amelyek 
helyreállítására 2,6 millió forintos 
támogatás kap az önkormányzat. 
Bozsokot sem kímélte a vihar, a 
kerékpárút 650 méter hosszú sza-
kasza vált járhatatlanná, a kárelhá-
rításra 844 ezer forintot kap a falu. 
ágh Péter, a térség országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta, az itt 
élők továbbra is számíthatnak Ma-
gyarország kormányára. Kiemelte 
azt is, hogy jelenleg is folyamatban 
van a viharkárok helyreállítása, így 
több településen várható még vis 
maior támogatás.

tert. Leopold von Berchtold gróf 
1942. november 21-én hunyt el 
Peresznyén, majd Csehországban, 
a buchlowitzi kastélyban temették 
el a családi sírboltban.

tatár József

Falvak pénze
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Az önkormányzati választások időpontja 2014. 
október 12. A Kőszeg és Vidéke szeptemberi 
számában azon képviselőjelöltek számára, akik 
kőszegiek, illetve olyan településeken indulnak, 
ahol az újság megjelenik (12 falu), lehetőség 
lesz a programjuk közzétételére. A feltételek 
változatlanok, illetve megegyeznek a 2010-ben 
megtartott önkormányzati választásokon bizto-
sított lehetőségekkel. 
A következő lapszám szeptember 16-án jelenik 
meg. A jelöltek legkésőbb szeptember 8-án ad-
hatják le a választási irodákban az ajánló íveket. 
Azt kérjük a tisztelt jelöltektől, hogy legkésőbb 
azon a napon küldjék meg a szerkesztőség ré-
szére a programjukat, amikor a jelöltségüket 
a választási bizottság elfogadta. Köszönettel 
várjuk és kérjük, a közölni kívánt anyag koráb-
bi megküldését, de ebben az esetben várjuk a 
választási bizottság döntéséről szóló értesítést 
is. A szűkre szabott határidő miatt a késlekedők 
részére nem tudjuk biztosítani a megjelenés 
lehetőségét. A szerkesztőség külön-külön nem 
keresi fel a jelölteket. 
A választási programokat kizárólag e-mailben 
tudjuk elfogadni, mellékletben csatolt Word-do-
kumentumként. Ahol lesz lehetőség fényképre 
is, úgy a fotót szintén külön mellékletben küldve 
– és nem a Word-dokumentumba beágyazva – 
kérjük, nagyfelbontású (a mérete legalább 600 
kB) legyen. Minden beérkezett levelet visszaiga-

Tisztelt Választópolgárok!
Jelöltállító Szervezetek!
áder János köztársasági elnök 2014. október 
12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képvi-
selők, polgármesterek, a megyei önkormányzati 
képviselők és a nemzetiségi önkormányzatok 
általános választását. 
A szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló értesí-
tőt a Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2014. 
augusztus 25-ig megküldi valamennyi válasz-
tópolgárnak, aki augusztus 15-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel. Az esetleges változáso-
kat, vagy az értesítő hiányát 2014. október 10-én 
16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iro-
dánál (a továbbiakban: HVI). Az a választópolgár, 
aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, átjelentkezés 
iránti kérelmet nyújthat be, amelynek legkésőbb 
október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a 
HVI-hez. Mozgóurna iránti kérelmet szintén októ-
ber 10-én 16.00 óráig lehet a választási irodánál, 
vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazóköri 
szavazatszámláló bizottságnál benyújtani.
Bozsok és Velem községekben a nemzetiségi 
önkormányzati választás számára az általános 

választásokat lebonyolító szavazókör szolgál, 
míg Kőszeg városban valamennyi nemzetiség 
számára közösen a Deák F. u. 2. alatti (Újvárosi 
Óvoda) került kijelölésre.
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 
23-tól október 12-én 19.00 óráig tart.
A polgármester és az egyéni önkormányzati kép-
viselőjelölteket ajánlóíveken lehet állítani, ame-
lyeket a szükséges számban augusztus 25-től 
lehet igényelni a HVI-nél. A szükséges érvényes 
ajánlások száma Bozsok, Kőszeg és Velem tele-
püléseken az egyéni képviselőjelöltek esetében a 
választókerület választópolgárainak 1%-a, pol-
gármesterjelölt  pedig  Bozsok és Velem közsé-
gekben az lehet, aki a választópolgárok legalább 
3%-ának, Kőszeg városban pedig az, aki a város 
választópolgárai közül legalább 300 választópol-
gár érvényes ajánlását elnyerte. Pontos számu-
kat a HVI vezetője az augusztus 15-i névjegyzéki 
adatok alapján augusztus 18-ig állapítja meg. 
Bozsok és Velem községekben egyéni listáról 4–4 
fő, Kőszeg városban egyéni választókerületből 8 
fő, kompenzációs listáról összesen 3 fő kerülhet 
be a képviselő-testületbe. Az ajánlásokat legké-

Az önkormányzati választásokról

zolunk 12 órán belül, ha eltérést tapasztalunk, 
akkor azt jelezzük, és várjuk a gyors választ, a 
módosítást. Ha 12 órán belül nem érkezik meg a 
visszaigazolás, akkor kérjük az újraküldést. 
Kérések: a Word dokumentum elnevezése: a te-
lepülés neve „–” körzetszám (ha van) „–” jelölt 
neve „–” PM vagy KJ betűk, amely a polgár-
mester-, illetve képviselőjelöltségre utal. (Pl.: 
Kőszeg-01-Minta Péter-KJ.doc)
A Word dokumentumnak (a közölni kívánt szö-
veg) ugyanezen adatok megadásával kell kez-
dődnie, kiemelve a képviselői vagy a polgár-
mesteri jelöltséget és a jelölő szervezetet. Kér-
jük, adják meg az elérhetőségi adatokat, vagyis 
a telefonszámot és az e-mail-címet. A személyek 

sőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell 
bejelenteni. A jelölő szervezetek kompenzációs 
listáinak bejelentési határideje 2014. szeptember 
9-én 16.00 óra. Az előtte bejelentett listát a jelö-
lő szervezet ugyanezen időpontig vonhatja vissza. 
Kőszeg városban kompenzációs listát az a jelölő 
szervezet állíthat, amely az egyéni választókerü-
letek több mint felében jelöltet állított. Bozsok és 
Velem községekben egyéni listás választási rend-
szer kerül alkalmazásra, így ott kompenzációs lis-
ta állítására nincs lehetőség. Egy választópolgár 
több jelöltet és listát is ajánlhat, egy jelöltet vagy 
listát azonban csak egyszer. Ellenkező esetben 
valamennyi ajánlása érvénytelen lesz.
A nemzetiségi listára az a magát valamely nemze-
tiséghez tartozónak valló választópolgár szavazhat, 
aki legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik 
napon benyújtott kérelme alapján nemzetiségi 
választópolgárként szerepel a központi névjegy-
zékben. Kőszeg városban a horvát, a német és a 
roma nemzetiség tarthat települési nemzetiségi 
önkormányzati választást. Amennyiben a válasz-
tás kitűzésének napján a valamely nemzetiségi 
névjegyzékbe vett választópolgárok száma meg-
haladja a százat, képviselő-testületük négy főből, 
száz alatt pedig három főből áll majd.

Dr. Zalán gábor  HVI vezető

A jelölteknek   közötti politikai viták lebonyolítására az újság 
keretein belül nem lesz lehetőség, hiszen nem 
lesz módja a megszólítottnak a válaszadásra. 
A Word-dokumentum hossza, vagyis a leütések 
száma a szóközökkel együtt maximálisan a kö-
vetkező lehet. (Kevesebb lehetséges.) Kőszeg: 
Polgármesterjelölt: 3000 + fotó – képviselő-
jelölt: 1300 + fotó. Falvak: Polgármesterje-
lölt:1300 + fotó – képviselőjelölt: 500. A fotó 
elnevezése: település neve „–” jelölt neve.  
Kérjük a jelölteket, hogy az így elkészített anya-
gaikat küldjék el a következő e-mail címre: 
kamansn@t-online.hu. A határidők betartásával 
a szerkesztőség munkáját segítik!

Köszönettel: KéV Szerkesztősége 
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Vöröskereszt 30 éve
Az elődök kereszteket állítottak 
fel a települések végén a járvá-
nyok elmúltával, vagy még előbb. 
Egyik ilyen az Óház-kilátótól más-
fél kilométer távolságban lévő 
vöröskereszt, amely a hegyi utak 
elágazásában inti pihenőre az 
arrajárót. A száz évnél hosszabb 
múltra visszatekintő fakeresztet 
megviselte az időjárás, ezért 30 
évvel ezelőtt, 1984 nyarán újat 
állítottak Pintér Gyula, az akkori 
területi erdész kezdeményezésére. 
Az eseményt csendben, 25 méter 
távolságban, a vasfüggöny átjá-

ró kapujában éberen figyelte a 
sorköteles katona. A vörös színre 
festett keresztet megáldotta dr. 
Seregély István városi plébános. 
Javaslatára a korhadásban lévő 
régit visszaadták a természet-
nek, elrejtették a közeli lombok 
alatt, „nehogy bárki is meggya-
lázza”. Az esemény békésen zaj-
lott, és mindenki jelen volt, aki 
tett valamit a jó ügyért, és volt 
igazolványa ahhoz, hogy belép-
hessen a szigorúan őrzött terü-
letre. Szabó László és Gyarmati 
Mihály (a felvételen) az új ke-

reszthez szükséges rönkfa biztosí-
tásában tevékenykedtek. A város-
gondnokság telephelyén az előké-
szítő munkákat Grossmann József 
asztalos végezte el. A történelemre 
emlékeztető formára tornay Endre 
András szobrászművész alakítot-
ta ki a fakeresztet. A vöröskereszt 
hat tölgyfa árnyékában emlékez-
tet a múltra, és arra a bátorságra, 
amelyre a felállításához szükség 
volt. Az évszámot megörökítették 
a talapzaton. Az elmúlt évtized-
ben a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
gondozásba vette a környezetet, és 
egy békés pihenőhelyet alakítottak 
ki a turisták számára.

kZ

Ki indul a választásokon?
Körkérdést intéztünk a funkció-
ban lévő polgármesterek felé, és 
arról érdeklődtünk: indulnak-e 
az október 12-én megtartandó 
önkormányzati választásokon. Az 
általános vélemények szerint meg-
tiszteltetés a megbízatás, viszont 
teljes embert kíván akkor is, ha 
nem főállásban végzik az időigé-
nyes munkát. Kérdésünkre csak-
nem mindenki a település előtt álló 
feladatokról beszélt, az elvégzett 
munka háttérbe szorult, „azt úgyis 
ismeri mindenki” megfogalmazás 
alapján.
Kőszeg polgármestere Huber Lász-
ló bejelentette indulási szándékát. 
Virág János Lukácsháza falunapján 
erősítette meg a képviselőtársakkal 
együtt, hogy vállalják a következő 
ciklust, ha erre bizalmat kapnak. tar 
János Göngyösfalu polgármestere 
július végén még nem készült fel 
a válasz megadására. takács Péter 

Kőszegszerdahely első emberétől 
még a képviselőtársak sem kaptak 
választ. Kérdésünkre elmondta, hogy 
szeptember 5-én tartanak közmeg-
hallgatást, és ott jelenti be a dön-
tését. (Az ajánló íveket szeptember 
8-ig lehet leadni.) ágh Péter ország-
gyűlési képviselő a Hegyalja falvai 
számára tartott egy közös meg-
beszélést, ahol feltette az indulási 
szándékról szóló kérdést. A négy falu 
polgármestere Paukovits Jószefné 
(Cák), Szél Józsefné (Velem), Joó ta-
más (Kőszegdoroszló), Darabos Béla 
(Bozsok) egyértelmű igennel vála-
szoltak. Pusztacsó polgármestere 
Kollarits Kornél rövid gondolkodás 
után mondta ki az igenlő választ, 
és arról is beszélt, hogy a vállalko-
zás és faluvezetés összehangolása 
komoly időbeosztást és munkaidőt 
igényel. Kendik Zoltán (Nemescsó), 
valamint Hergovich Vince (Ólmod), 
Grüll János (Peresznye) polgármes-

tere „igen” választ adtak kérdésünk-
re. A hatodik polgármesteri ciklusát 
töltő Kendik Miklós (Kőszegpaty) 
határozottan mondta, hogy átadja 
a faluvezetést a fiatalabb generáci-

ónak, életkora már nem engedi meg 
a folytatást, különösen azért nem, 
hiszen a következő önkormányzati 
ciklusidő öt évig tart.

kZ

Kőszegi információs pont: Wächter gyuláné 
Tel.: 00 20 91 85 674,  94/360-264

Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu;  e-mail: escort96@t-online.hu

eng.szám: R1895/1999

ÍZELÍTŐ UTAZÁSAINKBÓL
KÜLÖNLegeS egYNaPoS KIRáNDULáSUNK:
ausztria leghosszabb kocsmatúrája – 2014.09.14.
ár: 5.600,- Ft / fő

Karintia – Bled csodálatos tóvidéke – 2014.09.13–14. 
ár: 29.600,- Ft / fő
•  Wörthi-tó, Bledi-tó, Hochosterwitz vár és a Minimondus 

Bajorország „habos” oldala – 2014.09.14–16.  
ár: 49.500,- Ft / fő
• Sörfőzde látogatások, Ammersee, München és az Allianz Arena 
(FC Bayern München)

Liechtensteinklamm – Krimml „Vízeséstől a vízesésekig”– 
2014.09.19–20.  ár: 32.500,- Ft / fő

a varázslatos Toszkána és elba szigete – 2014.09.25–10.01.  
ár: 142.000,- Ft / fő
• Lucca, Pistoia, Firenze, Pisa és Elba

őszi villámhétvége Rómában repülővel – 2014.11.20–23. 
ár: 98.000,- Ft/ fő + ill.
• Colosseum, spanyol lépcső, trevi-kút, Vatikán…
Többnapos utazásaink minden esetben tartalmazzák a félpanziós 
ellátást és az utasbiztosítást is!

Ezen és további útjainkról bővebb információ
kőszegi információs pontunkon illetve irodánkban!

utazási iroda



2014. augusztus 14 - augusztus 17.

2014. augusztus 21 - augusztus 24.

2014. augusztus 28 - augusztus 31.

www.7forras.hu

HÉTVÉGIAKCIÓNK

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kaphatók.mini  abc  szuper

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.

Soproni
dobozos sör
 6x0,5 l, 4,5%, 333,-Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

mini  abc  szuper

Kemenesi
Kefír vagy Joghurt Natúr
150 g, 433,33Ft/kg
(Friss Élelmiszer Kft.)

mini  abc  szuper

Cherry Queen
Étcsokoládés Konyakmeggy
108 g, 5990,-Ft/kg
vagy  Passion Selection
Vegyes töltött csokoládé 100 g, 5546,30Ft/kg
(Bonbonetti Choco Kft.)

mini  abc  szuper

* Viola Sertés Oldalas 
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

**** Fornetti Barackos
előkelesztett
 (Fornetti Kft.)

* Viola Sertés Tarja
csontos, előhűtött
(Viola-Hús Kft.)

* Taravis
Friss Csirke Comb egész
(Taravis Kft.)

* Viola Sertés máj
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

mini  abc  szuper

Oké Kakaós Tej
féltartós, 0,45 l, 375,56Ft/l
(Frieslandcampina Hungária Zrt.)

1239
 Ft/kg

1259
 Ft/kg

699
 Ft/kg

169
 Ft/db

999
 Ft/cs

65
 Ft/db

899
 Ft/kg

599
 Ft/db

339
 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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Lukácsháza
Intenzív a Gyöngyház Óvoda 
építése, napról-napra látványos 
a változás. Szeptember 1-től új 
körülmények között fogadja az 
intézmény négy csoportban a 87 
gyermeket. Végéhez közeledik a 
Gyöngyösfaluban megszűnő főző-
konyha átalakítása tálaló-melegítő 
konyhává. Szeptember 1-től az ételt 
az óvoda konyhájában főzik. Az is-
kola tanulói és a pedagógusok is 

felújított környezetben étkezhetnek.
gyors ütemben építik a sportöl-
tözőt, amely várhatóan szeptember 
közepén készül el. A sportegye-
sület a 2013. évi tAO pályázaton 
elnyert támogatásból szereléseket, 
melegítőket és különböző méretű 
kapukat vásárolt, így az augusztus 
17-i bajnoki rajton már egységes 
lesz a csapatok megjelenése. Jó 
hír, hogy az idei évben beadott tAO 
pályázaton az egyesület 7,7 millió 
Ft-ot kapott az MLSZ-től. Ebből a 
régi öltöző felújítása történik meg, 

és megoldható lesz az utánpótlás 
csapatok utaztatása is.
augusztus 3 – 7. időszakban is-
mét gyerekzsivajtól volt hangos a 
Közösségi Ház, amely megszervez-
te – tartalmas programokkal – a 
napközis tábort 28 különböző korú 
diák számára.
augusztus 16-án 14.00 órától 
a csömötei szőlőhegy kemencés 
helyszínein a Pincés-Kemencés 
programsorozat 3. rendezvénye, az 
Új kenyér ünnepe lesz megtartva. 
Az érdeklődők 14.00 órától a tér-

kép szerinti kemencés helyszíneken 
sült kenyereket kóstolhatnak. A 
kilátó előtti téren helyi termékek 
vásárolhatóak, majd 17.00 órától 
kenyérszentelés és kulturális műsor 
várja az érdeklődőket. 
augusztus 23-án (szombaton) 
16.00 órakor az  Országos Kép-
ző- és Iparművészeti társaság 
(OKIt) csoportos kiállítása lesz a 
Közösségi Házban. Schéffer Anna 
az OKIt elnöke nyitja meg a ki-
állítást, amely szeptember 13-tól 
Kőszegdoroszlóban látogatható.

Peresznye
A most már hagyománnyá váló tűz-
oltó, mentő és rendőrségi szakmai 
napra kapott meghívást a község 
apraja-nagyja. Külön öröm, hogy 
a szülők a legkisebb gyerkőcöket 
is magukkal hozták. Így egy vidám 
családias légkör alakult ki. 
A körzeti megbízottunk kerékpár 
ügyességi versenyt tartott a gyere-
keknek. A legügyesebbek elisme-
résben és jutalomban részesültek. 
Ezt követte egy gyerekricsajtól 
hangos virsli-parti. Délután Gadó 
Gábor, a Kőszegi Mentőszolgálat 
vezetője, társaival bemutatta a 
mentőautó felszereléseit. Kieme-
lem, hogy Gadó Gábor úr és csapa-
ta évek óta a peresznyei tűzoltók jó 
barátja és szakmai segítője.
A mentős program után következett 
a gyerekek várva várt locsolkodása. 
Na, nem a húsvéti, hanem a tűzol-
tós. A szombathelyi tűzoltók vonu-
lós gépjárműfecskendővel érkeztek. 
Bemutatták a szer működését és a 
felszerelését, majd a parancsnok 
engedélyezte a céltáblára sugár-
csővel történő célzást. Mindez – a 
jó időre való tekintettel – átcsapott 

egymás fürdetésébe. Ezzel fejező-
dött be a napi program.
Célunk az volt, hogy játékosan ad-
junk a gyermekeinknek útmutatást 
a nem várt események kezelésében. 
Bízom abban: hozzá tudtunk járul-
ni ahhoz, hogy gyermekeink minél 
kevesebb veszélynek és balesetnek 
legyenek szenvedő alanyai. 
Köszönjük a tűzoltóság, a mentő-
szolgálat és a rendőrség közremű-
ködő segítségét. 

orbán gyula 
tűzoltó parancsnok

Köszöntések
Az elmúlt időszakban képeslappal 
köszöntötte Huber László polgár-
mester úr a születésnapját ünneplő 
Horváth Lászlóné Horváth Ilonát 
(93), Fatalin Józsefné Mészáros 
Margitot (94) és Brückler Lajosné 
Rátz Margitot (94). Személyesen is 
felkereste Schreithofer Erzsébetet, 
aki a 90., és Molnár Lászlónét, aki 
a 100. születésnapját ünnepelte. 

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

• KőSZegeN lakást (nem 
lakótelepen) vagy kis házat 
vennék 5,5 millió Ft-ig. 
Tel.: 06 30/441-2608

dOBJA BE A kIÉGEtt IZZókAt,  fényforrásokat a Vasi Lux Kft. 
(Kőszeg, Rákóczi utca 18.) telephelyén, az üzlet előtt, az udvarban 
elhelyezett konténerbe! ezt mindenki ingyenesen megteheti, és 
ezzel védi a környezetét. a kiégett izzó veszélyes hulladék!

Ültess!
Bogáti András túratársunk kezde-
ményezését követve a GesztenyeKék 
természetbarát Egyesület alma-
fát ültetett a Kálvária-templom 
közelében, az Országos Kéktúra 
útvonalán.  Az „Ültess Te is gyü-
mölcsfát!” elnevezésű kezdemé-
nyezés hungarikummá válhat, ha 
a természetszerető emberek gyü-
mölcsfákat ültetnek Magyarország 
legismertebb túraútvonalán. Így mi 
is arra bíztatunk: „Ültess te is egy 
gyümölcsfát! 

Gyöngyösfalu
„Jani bácsi! Ilyen jó falunapjuk még 
nem volt” – mondta egy kritikus 
szemléletű férfi tar János polgár-
mesternek a programsorozat (július 
19.) estéjén. A futball derby reggel 
kezdődött a környék településeiről 
verbuválódott 14 csapat részvételé-
vel. A helyi profik, a „Harcoskodók” 
győztek. Amíg a labda pörgött, a 
kondérokban rotyogott a gulyás, 
amit a déli órákban jóízűen elfo-
gyasztottak az ünneplők. A zász-
lófelvonás után a polgármester 
ismertette az önkormányzat éves 
munkáját, és a falu fejlesztésének 
eredményeit. A nap 
folyamán 13 mű-
sorszámot mutattak 
be a színpadon. 
A déli órákban a 
Mozaik Duó retro 
dalokat énekelt a 
jelenlévők örömére. 
Színfolt volt a helyi 
iskolások – Hajnal 

Edit tanárnő által betanított – zenés, 
táncos műsora. Kálmán tamás ope-
rett dalokkal nyűgözte le a közön-
séget, amely a slágerszámokat vele 
együtt énekelte. A látványos pro-
dukciót bemutató helyi rockysokat 
műsorterven felül vitte színpadra 
Virág Zsuzsa, aki a falunap műsor-
vezetését is vállalta. tar János szavai 
szerint kiválóan. Jól sikerült az uNI-
KuM zenekar éjszakai bálja nagy 
létszámú résztvevővel. 
A szórakoztató napot követően ké-
szült el a tornacsarnok mellett az 
új játszótér, amit Evelin és Eliza (a 
fotón) birtokba vett.

kZ
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Kőszegi Ostromnapok
– Az Ostromnapokat közösségfor-
máló programnak tartom. Nyol-
cadszor jöttünk el a férjemmel, itt 
leszünk jövőre is. Először utazga-
tásaink során érkezetünk meg a 
városba, újat láttunk és marad-
tunk. Mindig kaptunk valami mást, 
eltérőt a korábbitól, ide tartozik 
a belváros átépítése is. Szép lett, 
nagyon szép lett, ezért is töltünk el 
néhány napot Kőszegen – mondta 
Kovácsné Nádasdi Mária dorogi 
lakos, az Ostromnapok hétvégéje 
után. –  Jurisics várkapitánnyal, 
Ibrahim vezérrel készítettünk közös 
fényképet. Ami nagyon tetszik, az a 
törökökön és a várvédőkön látszó 
lelkesedés. És a városban, a kör-
nyéken élők kedvessége. Bozsokon 
egy idős bácsitól egy zacskó almát 
kaptam ajándékba Isten nevében.
Augusztus 1-jén (pénteken) ismét 
programokban dús hétvégével in-
dult a Kőszegi Ostromnapok ren-
dezvénysorozat. A párhuzamosan 
futó események mellett a három 
nap alatt 46 időponthoz kötött mű-
sor zajlott le. A gyermekek, a csa-
ládok középpontba kerültek. Őket 
szolgálta a várárokban felállított 

játéktér, a Jurisics-vár külső udva-
rán az ügyességi játékok. Népszerű 
volt a diáksétányon az ingyenes 
nyilazás. Az előző évekhez képest 
jelentősen csökkent a kirakodó vá-
sáron felállított sátrak száma. 
a kőszegi várostrom egyedi 
és eredeti, más városok később 
fedezték fel a programban rejlő 
turistacsalogató lehetőséget. A kő-
szegi tűzoltó-janicsárok találmánya 
a – törökdúlás idején alkalmazott 
– létrás falmászás máshol rende-
zett várjátékokon nem látható. Az 
Ostromtanács üléséről sem tudunk, 
amely az idén ismét rövidebb, lé-
nyegre törőbb lett. A Fő térre kihe-
lyezett ülésen a szenátus megbízta 
– „hittel és reménnyel” – Jurisics 
Miklós várkapitányt (Petkovits 
Sándort) a város védelmével. Az 
oszmán törökök hastáncosaikkal 
gyönyörködtették a hitetleneket, 
így akarták a védőket a vár feladá-
sára rábírni. Seper András – Ibra-
him vezér a török sereg jó szándé-
káról beszélt, hiszen ahogy mondta, 
„eloltottuk a házatokat a Bezerédi 
3-ban”.  A (has)táncos lányok a fo-
golycserét tették széppé, az ökölví-

vók vették át a főszerepet a követ-
kező három órában. A kőszegi bok-
szolók, a várvédők kihívták az egri-
eket, mint janicsárokat egy kemény 
küzdelemre. Az esemény vonzotta 
a nézőket. Elegánsan, dobpergés 
kíséretében, hosszú, kissé vontatott 
menetelés után vonultak a ringbe 
a versenyzők. A felkészületlen néző 
is érzékelte az ütések puffanását, 
amelyeket az ökölvívóknak kellett 
elviselni. Elismerés illeti az egri 
versenyzőt, aki nem omlott össze 
Hámori ádám ökölcsapásaitól. A 
kőszegi bajnok lett a legjobb vég-
vári vitéz, a janicsárok oldaláról a 
legjobb címet tóth tamás kapta. 
A Jézus Szíve Plébániatemplom 
előtti téren az éjszakai fényeket a 
BE-JÓ tűztáncosai gyújtották meg. 
Körben állt a nézősereg, a dara-
bontok a látvány kedvéért meg-
szakították az őrjáratot. A lányok 
kezében biztonságosan pörögtek az 
égő fáklyák, fényvonalakat húzva 
a jelenlévők tetszésére. A Holló-
ének Hungarica zenészei rögtön-
zött táncos perceket produkáltak 
a középkort visszaidéző dudájuk-
kal. A három nap alatt, időnként a 
nemlétező csendet is megtörték a 
figyelmet felkeltő műsorukkal.
Szombat délelőtt a mindig ké-

szenlétben, középpontban álló 
vagy harcoló darabontok elsütöt-
ték a patronjaikat a hagyomány-
őrző csapatok díszkíséretében, és 
a védelem helyzetéről jelentettek 
Jurisics Miklós várkapitánynak. A 
tűzoltó-janicsárok müezziéneke 
még a békét jelentette, amikor a 
Fő téren imára borult a török se-
reg. Röviddel ezután a bokszolók-
kal erősített janicsárok piacütésbe 
kezdtek. Somfordáltak a padok kö-
zött, foglyot ejtettek, erre a vitézek 
puskatűzzel válaszoltak. Az egyre 
szaporodó nézők „igazi” harcnak 
lettek tanúi. A kardcsörgetők arra 
is figyeltek, hogy a jelenlévők jól 
láthassák az eseményeket. Látvá-
nyosan küzdöttek, közülük az is, 
akit apró sérülés ért.
A várvédők délután indultak a 
Balog iskolától, a felvonulók sora 
a rendőrségig ért. A járdákon so-
rakoztak a nézelődök, akik egyre 
többen lettek a Fő tér felé haladva. 
Az érkezők felesküdtek a vár és a 
város védelmére: „Nincsen olyan 
ellen, aki azt bevegye”. Jurisics a 
nagyvezér felszólítására sem vállal-
ta a „turbános kaptány” feladatát. 
Így az esti várostromra készültek a 
janicsárok Ibrahim nagyvezér (Se-
per András) vezetésével. 
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Az Ostromnapok gerincét a kőszegi 
önkéntes tűzoltók alkotják. Ezt a 
„gerincet” a város más eseményein 
is bizonyítják, nemcsak a kataszt-
rófavédelmi helyzetekben. A harci 
eszközeiket, a ruháikat maguk ké-
szítik, és minden évben bővítik. Öt-
letesen, a korhűséget követve lett 
egységes a felszerelésük.
Szombat délután győzelmet 
aratott a nézőkön a Bianne Dance 
Show Ensanble táncosa, aki bemu-
tatta a – sajtóhírek középpontjába 
került – dervis táncát. A folytonos, 
átszellemült, transz-állapotba került 
férfi körforgását az is alig hitte, aki 
látta a produkciót. A kétszeri be-
mutatás tripla sikert hozott. Viszont 
megszokott siker volt a kőszegi 
fúvósok fellépése, de ekkor már a 
várostromra jegyet váltók a Diák-
sétányra igyekeztek a jó hely érde-
kében. A nézők nem voltak többen, 
de nem is lehettek, mint az elmúlt 
években, hiszen szűkösen álltak az 
ostromló török csapatok mögött.
a darabontok őrségét földre 
teperte a török előőrs. Így kez-
dődött az ostrom. Röviddel ezután 
iszonyú hangerejű – két oldalról 
érkező – ágyúdörgés rázta meg a 
falakat. A török íjászok küzdöttek a 
szalmabálák meggyújtásával, lát-
ványos volt a kisjanicsárok ostromot 
indító nyílzápora. A támadók hatá-
rozottan másztak felfelé a létrákon. 

Az érkezők „forró vizet” kaptak a 
„nyakukba” az asszonyoktól, akiket 
Jurisics – valóságban is – felesége 
bíztatott, panaszba csomagolva, 
mert nem találta elegendőnek a víz 
forróságát. A várvédők visszalökték 
a falakról a létrákat, de a janicsárok 
újult erővel felállították és másztak 
felfelé. Küzdöttek a várvédőkkel 
keményen és biztonságosan. 
a hirtelen jött csendben a fehér 
ruhás menyasszony, lánggal a 
kezében, asszonyok kíséretében 
indult a törökök felé, akik isten-
félelmükben a földre borultak. 
ugyanekkor a várfalon égő fáklyá-
val Szent Márton lovas alakja jelent 
meg, a várvédők számára „a mi 
megmentőnk” jelképeként. A döb-
benet csendjében megkondult a 
Szent Imre-templom harangja.
Egy lopakodó „ellencsapat” hatal-
mas durranással robbantotta a vár-
falat, ahol tódultak befelé a török 
harcosok. Nem sokáig. A várvédők 
kitörtek, küzdöttek, győztek, meg-
védték a várat.
Barátsággal sorakoztak fel a várfal 
alatt az ostromlók és védők a meg-
érdemelt tapsvihar kíséretében. A 
közönség számára ekkor vált nyil-
vánvalóvá, hogy a másfél órás pro-
dukció sok száz önkéntes munká-
jának eredménye, amelyhez a „kö-
szönet” szó kevés: Biztosan érezték 
azok a nézők is, akik ezt valamilyen 

formában – akár csak egy közös fo-
tóval – kifejezték. Profi módon vív-
tak a várárokban és a várfalon az 
önkéntes harcosok, szervezett volt 
a védelem, és az ostromtámadás, a 
nézők számára pedig látványos. 
a várfalakon a győzelmet a hor-
vátok és az iparosok aratták. 
Petkovits Sándor vezetésével az 
egykori várvédők méltó utódokra 
találtak az összefogásban példa-
mutató horvát nemzetiségben, és 
az őket erősítő társakban. Évek óta 
maguk készítik a felszerelésüket, ru-
házatukat. A város fontos eseménye-
ire – és nemcsak az Ostromnapokra 
– hihetetlenül sok szabadidejüket 
áldozzák fel. ugyanúgy példás a te-
vékenységük a kőszegi iparosoknak, 
akik nemcsak a vár védelméért har-
colnak, hanem a lakosság, a nézők 
számára ünnepnapot jelentő ese-
mény logisztikájában – építés, gyár-
tás, pakolás – is jeleskednek. Idén 
barátokat találtak a lukácsháziak 
önkéntes csapatában, akik hetven 
főre főztek a szereplőknek. 
Augusztus 1 – 3-án rendezték meg 
az Ostromnapok hétvégéjét 46 
eseménnyel. Ebből öt alkalommal 
lépett színpadra a Kőszegi Orien-
tális táncklub. Az alapító vezető, 
és „mester” Lepold ágnes, aki a 
hastánc produkciók után meg-
érdemelten kapott gratulációt a 
közönségtől. Hajlékonysága hihe-

tetlen: a padlón hátradőlve feküdt 
hanyatt. ágnes önállóan készíti – a 
társai részére is – a tánckoreográ-
fiát, vagy módosítja, aktualizálja a 
kurzusokon tanultakat. Elmondása 
szerint a hastánc a női értékeket, 
érzéseket mutatja meg, segíti a 
testi, a lelki egészséget. Örömmel 
tölti el a csapatársak – különösen a 
kicsik – teljesítménye. 
Vasárnap délelőtt a város ébredezett 
a solymászok bemutatója alatt. A 
sólymok és a héja kézből falatoztak, 
a gazda hangjelzésére távolból is 
visszarepültek a jelenlévők feje fe-
lett. Az értékes ragadozók látványa 
lekötötte a gyermekek és a felnőt-
tek figyelmét. Arcukra mosolyt csalt 
tóthárpád Ferenc délutáni gyer-
mekműsora. Az esti órákban a vár-
árokban vágtattak a Marton-Szállás 
lovas íjászai. Az ősi harcmodort, a 
hátrafelé nyilazást is bemutatták. Az 
egyórás produkcióval párhuzamo-
san a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
a Fő téren szórakoztatta a nézőket. 
A háromnapos rendezvényen részt-
vevők számát eltérően becsülték, 
de biztosat mondani nem lehet. A 
kellemes idő növelte a nézőszámot. 
A szereplők, a szervezők jó szívvel 
nézték a forgatagot, különösen 
azért, hiszen ezen a hétvégén, több 
városban nézőcsalogató programo-
kat kínáltak.

Kámán Zoltán
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Kőszeg – Szentgyörgyvár
Martin Mahovic vezetésével, aki a 
gyurgyeváci (szentgyörgyvári) ön-
kormányzat munkatársa és „EDEN-
felelőse”, nyolcfős delegáció érke-
zett a Kőszegi Ostromnapokra.
Gyurgyevác városa 2008-ban 
Horvátország legjobb, élő hagyo-
mányokat őrző desztinációja címet 
nyerte el, ezt követően 2009-ben 
az Írottkő Natúrpark viselhette a 
Magyarország legjobb ökoturisztikai 
desztinációja címet. 
A korábbi EDEN-díjasokat min-
den évben meghívják Brüsszel-
be az ünnepélyes díjátadóra és 

EDEN-találkozóra. Ott alakult ki 
a kapcsolat a két térség között. 
Először 2011-ben az EDEN napra 
érkeztek a horvát vendégek, majd 
a natúrpark is meghívást kapott a 
Picokijada fesztiválra. A Kőszegi 
Ostromnapokhoz hasonló rendez-
vényt 1968 óta minden évben 
megrendezik. Rendkívül színvona-
las előadás keretében mutatják be 
a török ostrom történetét. 
Az utóbbi 2–3 évben a kősze-
gi küldöttség is mindig ott volt 
a Picokijadán, és viszonzásul a 
szentgyörgyvári várostrom szerep-

lőit is meghívta az 
Írottkő Natúrpark 
és a Kőszegi Ost-
romnapok Egye-
sület. 
Az idei delegáció, 
a gyurgyeváci 
várvédők (Farkas 
Béla felvétele), 
díszes egyenruhá-
jába öltözve jelen-
tek meg a kőszegi 
ostromon. Jelen 
volt a Picokijada 
rendezője, valamint a várkapitány 
és kísérőik. Mint elmondták: na-
gyon jól érezték magukat, tetszett 
nekik a programok sokszínűsége, 

megköszönték a natúrpark és a 
kőszegi horvátok kiváló vendéglá-
tását. 

táF

Ingyenes
Július 4-e óta – napsütéses, für-
désre alkalmas időben – a lékai 
strandra viszi a gyerekeket, és a 
kísérőket, vagy egyszerűen a kő-
szegeiket az Összefogás Kőszegért 
Egyesület autóbusza. A szolgálta-
tást mindenki ingyenesen veheti 
igénybe. A napi járat oka a kőszegi 

strand pótlása azoknak, akik nem 
akarnak uszodába menni. A strand 
az más, annak van több szórakoz-
tató, időtöltő funkciója is – kap-
tuk a tájékoztatást Harkai Norbert  
egyesületi vezetőtől, aki időnként 
saját autóval is vállalja a szállítást. 
Az autóbusz – fürdésre alkalmas 
időben – minden nap indul dél-
előtt tíz órakor a Balog iskola elől, 
megállója van a Kulacs-étterem 

előtt. Délután 14 órakor szintén 
megy a következő járat, majd 
este 18 illetve 18.30 órakor visz-
szahozza a fürdőzőket. Csak akkor 
közlekedik kétszer, ha erre igény 
van. Volt olyan nap, hogy nem 
állt senki a kőszegi megállókban, 
amit tábla is jelez. Az is előfordult, 
hogy csak a nagymamát vitték ki 
az unokával. A napsütéses időben 
van igény a szolgáltatásra, ilyen-
kor megtelik a 16 személyes busz. 
Ha szükséges, kétszer is fordul 
egymást követően, hiszen Léka 
csak néhány kilométer. Harkai 
Norbert elmondása szerint az au-
gusztus végéig működő szolgálta-
tást ingyenesen végzi a buszveze-

tő is. Kiemelte, hogy a strandolás 
időszaka alatt ők a gyermekek 
felügyeletét nem vállalják, csak a 
szállítást biztosítják.
Egy másik ingyenes szolgáltatást is 
végeznek. Az Összefogás Kőszegért 
Egyesületnek két autóbusza van, a 
másik egy dobozos, amely inkább 
teherszállításra alkalmas. Előzetes 
egyeztetéseket követően mindket-
tőt szívesen adják át ingyenesen 
egyesületek, civil szervezetek, vagy 
– indokolt szociális céllal – magán-
személyek számára. Helyi közleke-
dés, szállítás esetén a tankolást is 
vállalják. Nemrég egy családot 
költöztettek négy fuvarral.

kZ

Velem: Megváltozott a Geszte-
nyenapok eredeti időpontja, így 
október 4 – 5-én rendezik meg a 
faluhoz erősen kötődő programot. 
(Az önkormányzati választások 
miatt hozták előre egy héttel.) Vég-
legessé tették a helyi gasztronómia 
bemutatását és a hagyományok 
megőrzését célzó programokat, 
amelyekkel tisztelettel várják a 
kikapcsolódni vágyó látogatókat. 
Szombaton 10 órakor a helyi népi 
együttesek mutatkoznak be, majd 
a BE-JÓ táncegyüttes, a Szamóca 
színház, és tolnay Veronika énekes 
lép a színpadra. ugyancsak közön-
ségsikerre számíthat az Ataru taiko 
ütőegyüttes műsora. A délután 
folyamán még a Soltis Színház és  

a Boglya zenekar szórakoztatja a 
jelenlévőket. Vasárnap 10 órakor 
a Hajnalcsillag kezdi a műsorfo-
lyamot, őket követi a Bozsoki asz-
szonykórus, a Dobroda zenekar, és 
a BE-JÓ táncosai. Délurán a nép-
tánc kerül a középpontba a Boglya 
zenekar jóvoltából. Még sötétedés 
előtt a Bab csapat lép a nézők elé, 
a hazafelé induló közönséget a Kő-
szegi fúvósok szórakoztatják.
A felnőtt belépőjegy ára 900 Ft 
lesz, a diákok, nyugdíjasok 650 Ft-
ot fizetnek, lesz kedvezményes csa-
ládi belépő, illetve 6 éves kor alatt 
ingyenes lesz a Gesztenyenapok 
megtekintése, amit Velem Község 
Önkormányzata szervez. 

kZ

Gesztenyenapok
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Legende oko opsade Kisega

Deutsches Leselager in Güns
Német szótól volt hangos 2014. július 20–27-ig 
az evangélikus szakközépiskola kollégiuma Kő-
szegen. Német nemzetiségi általános iskolás di-
ákok vették birtokba az épületet, akik Vas és Zala 
megye területéről érkeztek. Negyvenhat tanuló 
Szentgotthárdról, Alsószölnökről, Vaskeresztesről, 
Felsőcsatárról, Kőszegről (9 diák), Szombathely-
ről, és Szepetnekről tölthetett négy pedagógus 

felügyeletével és Lakiné Soós Renáta vezetésével 
egy felejthetetlen hetet a 28. Német Nemzetisé-
gi Olvasótáborban. Idén is nagyon sokszínű volt 
a program, ahogy ezt már megszokták a táboro-
zók. Népismereti, ország ismereti, valamint nyelvi 
ismereteik bővültek e hét alatt. A magyarországi 
németek népdalaival ismerkedtek Kőszegfalván, 
Ausztriában kirándultak, szalonnát sütöttek a 

Csónakázótónál, német táncokat tanultak a 
kőszegfalvi óvónőtől Doroginé Molnár Ibolyától, 
és Kovácsné Fülöp Orsolyától, aki Pornóapátiból 
érkezett. Író-olvasó találkozón beszélgethettek 
egy magyarországi német újságírónővel, Arnold 
Krisztinával, aki gyermekverseket is ír. A néme-
tek nemzetiségi adása az „Unser Bildschirm” is 
forgatott egy napot a táborban.  
Ez a nagy hagyományokkal rendelkező tábor a 
Vas és Zala Megyei Német Önkormányzatok Szö-
vetsége, valamint a helyi német önkormányzatok 
támogatásával kerülhetett megrendezésre.

Nationalitätenwahlen
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2014. évi általános 
választását is 2014. október 12. napjára tűzte ki. 
A kihirdetés napján a nemzetiségi választói név-
jegyzékre feliratkozott személyek száma alapján 
alakíthatnak a nemzetiségek önkormányzatot. 
100 fő alatt három, 100 fő fölött négytagú lehet 
majdan a testület.
Kőszegről eddig 89 fő jelezte felvételét a név-
jegyzékre, így ennek megfelelően a választáso-
kat követően 3 tagú lesz majd a német nemze-
tiségi önkormányzat testülete. 
Ettől függetlenül szeptember végéig lehet még 
jelentkezni, és jelölt is csak az lehet, aki kéri fel-
vételét a nemzetiségi névjegyzékre.

   Kőszegfalvi ágnes NNÖ elnöke

Nikola Jurušić /Šandor Petković ljetos po 
osmi put je pobjedio Turke

Sveti Martin na zidu tvrdjave

Povjesničko je sigurno da 1532. ljeta vojsko-
vodja i branitelj kiseške tvrdjave barun Nikola 
Jurišić sa svojimi borci uspješno je branio grad 
protiv turskih napadačov. Ali kako je to moguće 
da oko 700 braniteljev (ki su svećega bili seljaki 

iz okolišnih sel) potira/nagna za 
270 puti jaču tursku vojsku? u 
ljetošnjoj ljetnoj igri „Polumisec 
puni misec” o tomu doznali smo 
i dvi legende:
– Peljači i branitelji Kisega kada 
su vidili da kako veliki turski na-
pad moraju izdržati gradišćan-
skomu patronu Svetomu Marti-
nu su se molili za pomoć. Sveti 
Martin posluhnuo je njeve  proš-
nje i molitve. Na zidu tvrdjave 
25-oga augusta  pokazao se je 
jahajući na konju kao vojnik. Njegovo pokazanje s 
plamenskim mačom u ruki, na turke je doprimilo 
tako veliki strah da su bez glave  bižali ponajzad.
– Jurišićev vojnik Balint Markó se je priprav-
ljao na zadnju bitku. Pokidob je bio zaručnjak 
tako je mislio da pred bitkom će se vjenčati sa 
svojom zaručnjom Margitom. Jutro u peti ura 
na jutrašnjoj maši 25-oga augustuša branitelji  
su se opravili svetačno. Pri maši su skupa dali i 
mladi par. Napad je odredjen po maši. turki su 
prolomili već red braniteljev kada je mlada žena 
Margita izronila med branitelje. u bijeloj halji, 
šlarom na glavi, sabljom u ruki „začarala” je 
turske napadače. Peljači nisu mogli janičare na 

nikakov način potirat na daljnju bitku. 
Ča je istina iz ovih legendov? - toliko koliko mi 
sami vjerujemo u tomu, - iako su osobe živa 
bića bila svoje dobe. Organizatori su impozan-
tno upeljali sve dvi varijante u ljetošnji napad 
Kisega, ki je po osmi put isto doprimio pobjedu 
velikana Nikole Jurišića.  
Az idei várostromon két legendát is megjele-
nítettek a szervezők. Szent Márton és Markó 
Bálint menyasszonya Margit csodatevő alak-
ja hozzásegítette a várvédőket a törökök 
megfutamításához. 

Marija Fülöp Huljev
Foto:tIHO
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Új ágyúval gyarapodott a kőszegi várvédők 
serege. Az ipartestület vezetősége fogalmazta 
meg az igényt, hogy bővíteni kellene a fegy-
verállományt. Minta alapján Harsányi Zsolt (5th 
Gear Kft.) megtervezte az igazán remekre sike-
rült ágyút. A fődarabokat forgácsolták, ková-
csolták, gyalulták…, összeállították, lefestették. 
Az ágyútalp, a váz a Szárnyas Kft.-ben készült, 
minden újrahasznosított anyagból. 

A mintegy 250 kilogrammos harci eszközt, 
melynek hangja hét határra is elhallatszik, már 
láthattuk az Ostromnapok sajtótájékoztatóján és 
az ostrom alkalmával. 
Harsányi Zsolt ezúton is köszönetét fejezi ki az 
5th Gear Kft. dolgozóinak, és elmondta, hogy az 
ágyút felajánlják a városnak. Így – ha a végle-
ges helyére kerül – várhatóan a látogatók egyik 
kedvenc fotótémája lesz a civil összefogás leg-
újabb eredménye.

a Vízkereszt sikeréről az országos szakmai saj-
tó is beszámolt. A díszlet raktárba került, de csak 
arra vár, hogy – reményeink szerint – a darabot 
beválogassák a POSt-ra (Pécsi Országos Szín-
házi találkozó).  
„A terv jó volt. Bejöttek azok az előadások és 
látogatói létszámok, amelyekre számítottunk. 
mind a kamarai, mind a szabadtéri előadásaink 
iránt nagy volt az érdeklődés” – mondta Pócza 
Zoltán igazgató úr. Igaz ugyan, hogy a Vízkereszt 
vagy bánom is én első előadásainak idején a hű-
vös időjárás kevesebb nézőt hozott, ami hozzáve-
tőlegesen másfél millió forintos kiesést jelentett, 
később az igények kielégítésére azonban jelentős 
számú pótszéket, széksorokat kellett beállítani. 
A gyakori esőzés ellenére csak egy előadás, az 
operett és musical gála került esőnapra. 
A várszínház ebben az évben is műsorára tű-
zött egy művet Kristóf ágotától. A nagy füzet 

c. darabot a Szkéné Színház és a Forte társulat 
előadásában láthattuk (felvételünkön). 
A várszínház vezetősége az írónő haláláról július 
27-én a temetőben is megemlékezett. 

a művelődési központ irodája augusztus 4-től 
a „vasalóházba”, a volt tourinform Iroda épületé-
be költözött, a várban pedig folytatják a felújítási 
munkálatokat, amelyek befejezési határidejét no-
vember 4-re tűzték ki. Augusztus elejétől a külső 
udvart és a közművelődési épület (turistaszálló) 
földszintjét veszik munka alá (a tetőtér nem sze-
repel a tervekben), az Ostrom Opera bemutatója 
után pedig a belső várudvar készülhet el. 

a lovagteremben augusztus 20-ig még meg-
tekinthető  a Jurisics-vár Művelődési Központ és 
Várszínház valamint a Kőszegi Művészeti Egye-
sület El Kazovszkij című kiállítása. Számos ér-
deklődő jelent meg a megnyitón július 17-én, 
amely támpontokkal is szolgált az orosz szárma-
zású művész (1948 – 2008) munkásságának 
feldolgozásához.

Ha nincs is szignó El Kazovszkij képeinek a sar-
kában, akkor is tudhatjuk, ki az alkotó. Felismer-
hető a vissza-visszatérő motívumról, a jellegze-
tes hegyes orrú kutya alakjáról, amelyet le fes-
tett, megrajzolt; a figurát alkalmazta kollázsain, 
de önállóan, kartonpapírból is megformázta. A 
válogatott anyagban a művész szinte minden 
alkalmazott technikája megtalálható.   
A kiállítótér falaira körbe képek kerültek, de a hí-
res performansz sorozata, a Dzsan-panoptikum 
is megtekinthető videón. A teret kinagyított 
versei választják ketté. Az egyik nyersfordítása 
jellemzően utal képi világára is: „A nagy égi hal 
/ vakon sétált az égen / És hirtelen a holdba 
ütközött / Majdnem megette...” 

A tárlatlátogató feltehetően örül, ha némi 
támpontot kap a látottakkal kapcsolatban, de 
– ahogyan El Kazovszkij is megfogalmazta – 
művei értelmezéséhez nem szükséges az   alko-
tó ismerete, a látvány újraépítését leginkább a 
szemlélődőre bízza.

Trifusz Péter szerkesztette azt a 2015-ös kő-
szegi falinaptárt, amelynek borítólapján csak a 
magasba nyúló templomok kontúrjai láthatók, 
mégis könnyen ráismerünk a városra. (Felvéte-
lünk a januári oldalt mutatja.)

A tizenkét hónapot tizenkét felvétel illusztrálja. A 
várost és a városkörnyéket ábrázoló képek Giczy 
József optikáján keresztül ragadnak ki egy-egy 
– a helyiek által jól ismert – jellemző részletet.  
A megszokottól eltérően már most, megjelené-
sünk időpontjában is kapható a Kőszeg fali-
naptár 2015.
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Holis tábor
A Holis Design terminál nyári egye-
temének résztvevői – frissdiplomás 
és felsőfokú tanulmányokat folyta-
tó hallgatók – július 20-án azért 
érkeztek Kőszegre, hogy alterna-
tívákat találjanak és mutassanak 
a nemezgyár épületének jövőbeni 
hasznosítási lehetőségeire. A prog-
ram a KRAFt projektjéhez kapcso-
lódva valósult meg. A tábor veze-

tésének a feladata az volt, hogy a 
résztvevők tevékenységét egy hét 
leforgása alatt – a konkrét feladat-
ra összpontosítva – hatékonyan 
szervezze meg. A kreatív munkát 
végzők, huszonöten, szakmai támo-
gató csapat irányításával végezték 
a munkájukat. Név szerint Bakos 
Maxim, Szabó Anima asszisztens, 
Cosovan Attila formatervező, szak-
mai vezető, Bíró ágota, Csernátony 
Fanni facilitátorok és a csapatve-
zetők: Kádár Bálint építész, Orlai 

Balázs formatervező, 
Pais Panni formater-
vező, Horváth Dóra 
közgazdász, vala-
mint Szabó Márton 
iwiw alapító. A tábor 
eredményét a záró-
napon, július 26-án 
mutatták be. 
A nemezgyár, mint 
egyedülálló ipari 
emlék is közel áll 

Olimpiára fel! 
Hamarosan, 2014. szeptember 9. 
és 21. között, Antwerpenbe utazik 
a Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport 
Club kosárlabda csapata, hogy a 
Speciális Olimpia Nyári Európa Já-
tékon Magyarországot képviselje. A 
nyolcvanhat fős küldöttségben ott 
lesz kilenc kőszegi sportoló és két 
edző is, hogy a nemzetközi me-
zőnyben bizonyítsa sportágbéli tu-
dását. (Legközelebb augusztus 16-
án szerepel a csapat a streetball 
versenyen.)
Az antwerpeni mérkőzések eredmé-

nyét most még 
természetesen 
meg sem tudjuk 
jósolni, de az 
már tudott, hogy 
a kosárlabda vá-
logató versenyen 
elért eredmény-
nek köszönhe-
tően, 2015-ben 
Los Angelesben 
megrendezésre 
kerülő SO Nyári 
V i l á g j á t é k o k -
ra négy sportoló: Gutman tamás, 
Prácser Roland, Sőre Zoltán, Szita 
Annamária és egy edző, Barabás 

Balázs formatervező, 
Pais Panni formater-
vező, Horváth Dóra 
közgazdász, vala-
mint Szabó Márton 
iwiw alapító. A tábor 
eredményét a záró-
napon, július 26-án 
mutatták be. 
A nemezgyár, mint 
egyedülálló ipari 
emlék is közel áll 

a helyiek szívéhez, de tudni kell, 
hogy „a tábor nem elsősorban az 
üzemről szól. Azt motiváljuk, hogy 
mindenfajta probléma megoldá-
sánál ott legyenek azok a szak-
mai tudást birtokló emberek, akik 
hozzájárulhatnak a lehető legjobb 
megoldáshoz” – mondta a tábor 
vezetője, Bakos Maxim. 
A kiállítás öt „elképzelhető utakat” 
mutatott be, köztük a csoport gyur-
ma-animációját, amely egy leendő 

Regionális Kreatív Központ vízióját 
tárta elénk. „Szeretjük a nemezt” – 
hangzott el, és hogy milyen úton 
haladunk tovább, egyáltalán rá-
lépünk-e valamely megtervezett 
ösvényre, az Kőszegen múlik. A 
felmerülő, megfogalmazott kérdé-
sek, mindenképpen támpontokat 
jelenthetnek, és alapot adhatnak a 
további táborok, tervek megvalósí-
tása felé.

tóthárpád F.

Krisztián utazhat a magyar csapat 
tagjaként.
további hír, hogy a padlóhoki csa-

pat meghívást kapott Speci-
ális Olimpia Katalán Nemzeti 
Játékokra Barcelonába, mely 
2014. október 30-tól novem-
ber 2-ig kerül megrendezés-
re.  Az eredmények bíztatóak. 
A gondot leginkább az anyagi 
háttér megteremtése jelenti, 
ezért: „Ezen a helyen is kér-
jük a sportot és a fogyatékos 
ügyet figyelemmel kísérőket, 
hogy szíves felajánlásukkal 
járuljanak hozzá, hogy spor-
tolóink eljuthassanak a két 

eseményre. Támogatásukat előre 
is köszönjük.”

táF

anyakönyvi hírek
sZÜLEtÉsEk: 
Kőszeg: Boros Balázs és Rusznyák Kitti leánya Lilla tünde; Prim Lász-
ló és Niksz Hajnalka fia ákos; tiszauer Imre Balázs és Farkas Ildikó 
fia Szabolcs; Szakos Gábor és László Eszter leánya Sára Zsuzsanna; 
Baranyai Zsolt és Mersich Kinga leánya Amira; Lintner Dénes és Neisz 
Edit lánya Zsófia.

HÁZAssÁG: Maitz Nóra – Piskor Balázs, Czeglédi Zita – Szuchy Ba-
lázs István, tatár Mónika – Horváth Gábor, Maczalik Krisztina – Pe-
csenye Norbert, Domján Edit Bernadett – Márkus András, Sztaracsek 
Adrienn Katalin – Szabó Péter, ávár Dóra – Horváth Szilárd.  
HALÁLOZÁs: Holdosi Gyuláné szül: Horváth terézia, Pál Sándor, 
Czövek Istvánné szül: Szelestey Ilona, Horváthné Laki Petronella, 
Bíró Miklósné szül. Duró Juliánna, Nagy Istvánné szül. Molnár Aranka, 
Szőlősi Viktorné szül. Stiebecker Ilona.
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Ismét köztünk!
Július 24-én a Cáki Zeneudvar ven-
dége volt  Nádasdy Borbála  gróf-
nő, aki három évvel korábban a 
Liszt Ferenc Jubileumi díszhangver-
seny fővédnökeként mutatkozott 
be Kőszegen. A Zeneudvarba Gráf 
Zsuzsanna meghívására érkezett. 
Ők ketten a Notre Dame-ban tar-
tott Angelica Leánykar koncertjén 
találkoztak először, amikor a grófnő 
meghallgatta a karnagy által vezé-
nyelt kórust. Ettől kezdve egymás 
tevékenységének kölcsönös tiszte-
letén alapuló mély barátság szövő-
dött közöttük.
A Cáki Zeneudvarban – az irodalmi 
és zenei élményt is nyújtó estén – 

Nádasdy Borbála 
legújabb könyvét 
mutatta be. Ne-
künk, a közönség-
nek élmény volt 
hallgatni, ahogy a 
grófnő őseiről, a 
Nádasdyakról be-
szélt. Valaha e név 
miatt kellett neki és szüleinek el-
hagynia a magyar földet. A hallga-
tóság példát vehetett helytállásról, 
a nehéz körülmények között meg-
valósított kitartásról, a haza iránti 
szeretetről, hűségről. A beszélgetés 
során Nádasdy Borbála megosztot-
ta velünk országjárása során szerzett 

élményeit, amelyeket könyvében 
is közkinccsé tesz. Beszámolt arról, 
hogyan talált vissza hazájához. A 
grófnővel való találkozást Meggyesi 
Schwartz Lucia operaénekes zenei 
produkciója tette még emlékeze-
tesebbé. A hallgatóság magával 
vihette a bemutatott „Úton-útfélen” 

című könyvet. Hosszú sorok vártak 
dedikálásra, az írónő-grófnő sze-
mélyre szabott mondataira. 
A zenés beszélgetést Gráf Zsu-
zsanna, a művészi tevékenysé-
géért több díjjal elismert karnagy 
vezette, aki szülővárosa, Kőszeg 
szeretetét folyamatosan bizonyítja. 
A város méltán lehet büszke mű-
vészi életútjára.
Köszönet illeti a Chernel Kálmán 
Városi Könyvtár szervező munká-
ját. tiszteletet érdemel Baberkoff  
Anikó, aki a 20 éve elindított „Cáki 
Szerenád” sorozatnak is helyet adó 
zenetermet létrehozta. Ezzel felejt-
hetetlen művészi élmények lehető-
ségét nyújtja a zeneszerető közön-
ség számára. Köszönjük.  

Varga Katalin                         

című könyvet. Hosszú sorok vártak 
dedikálásra, az írónő-grófnő sze-
mélyre szabott mondataira. 
A zenés beszélgetést Gráf Zsu-
zsanna, a művészi tevékenysé-
géért több díjjal elismert karnagy 
vezette, aki szülővárosa, Kőszeg 
szeretetét folyamatosan bizonyítja. 
A város méltán lehet büszke mű-
vészi életútjára.
Köszönet illeti a Chernel Kálmán 
Városi Könyvtár szervező munká-

A közös program
Július 19-én tartottuk falunapunkat 
Kőszegdoroszlón. Verőfényes nap-
sütésre ébredtünk, 9 órakor öku-
menikus istentiszteleten vehettünk 
részt, ezzel folytattuk a hagyomá-
nyainkat. A kedves szakácsunknak 
és szakácsnőinknek köszönhetően 
a reggeli óráktól az üstökben ro-
tyogott a négyféle pörkölt. tíz órá-
tól két program kezdődött, egyik 
a nősök – nőtlenek focimeccse, a 
másik a kicsik, a gyermekek szá-
mára a kézműves foglalkozások. 
Délben ebédelt, aki megéhezett, 

sokan így voltunk ezzel. Nekem a 
szarvaspörkölt volt a kedvencem. 
A finom falatok után 13 órától 
habparty volt a focipályán, amikor 
a  kicsik és nagyok egyaránt meg-
mártóztak a hűs, illatos habokban. 
Köszönet érte a Kőszegdoroszlói 
Önkéntes tűzoltóknak. Majd 14 
órától elkezdődött a zenés délután, 
meghallgattuk a Kőszegi Fúvósze-
nekar muzsikáját, megcsodáltuk a 

mazsorett csoport előadását. Lát-
ványos produkciójukkal bejárták a 
falu összes zegzugát.  A faluház előtt 
még órákig elhallgattuk volna őket, 
de 15 órától a Kőszegszerdahelyi 
és Kőszegdoroszlói Színjátszókör 
felváltva mutatta be legújabb da-
rabjait. Ezt követően a régi, ismert 
vendégünk a BE-JÓ táncegyüttes 
tagjai léptek színpadra, őket kö-
vette – nagy örömünkre –  a Zora 
Horvát Énekkórus. Aztán 20 órától 
éjfélig Meggie és csapata muzsiká-
jára táncolhattunk, mulathattunk. 

Horváth Meggie, aki szívvel-lélek-
kel kötődik a falunkhoz, ismét cso-
dát alkotott. Köszönet érte. A táncos 
éjszaka alatt a BE-JÓ tűztáncosai 
is színre léptek, igazi fényt adtak a 
sötét éjszakában. Éjféltől hajnalig 
a Dinamit zenekar húzta nekünk a 
talpalávalót. Köszönetem fejezem ki 
a szervezőknek, mert ismét jól érze-
tük magunkat a közös programon.

Horváth dóra

Győztesek
Kőszegszerdahely: A Nemes család 
2. helyezést ért el a Szentgotthárdi 
Csatafutás váltófutamában. Gergő, 
aki a SZOESE versenyzője,  a váltó 
első futójaként végigküzdette a fő-
futam 9500 méteres távját is. Biz-
tos előnnyel nyerte meg a versenyt, 
így kiérdemelte az  abszolút elsőnek 
járó 25 000 Ft-os pénzjutalmat. Őt 

váltotta édesanyja, Ildikó, aki ke-
ményen megküzdött a Mogersdorfi 
Emlékkereszthez vezető  1500 mé-
ter hosszú emelkedőjével. Az utolsó 
3160 métert a kisebbik gyermek, 
Bálint (Balog iskola tanulója) fu-
totta, aki a saját korcsoportjában 
megnyerte a futamot.  
Gratulálunk a Nemes családnak 
és további sikereket kívánunk! A 
versenyzőket a Németh Parkett Kft. 
szponzorálta.

Szombathely, 11-es Huszár út 196.
 Tel/fax: 94/327-496
           Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Fűnyírók, fűnyírótraktorok, fűkaszák, kapálógépek,

motorfűrészek gyors, szakszerű javítása garanciával. 
a javítás mellett üzletünkben megvásárolhatók 
a kertben, a ház körül, az erdőben használatos 
gépek és azok alkatrészei. 

Szombathely, 11-es Huszár út 196.

motorfűrészek gyors, szakszerű javítása garanciával. 
a javítás mellett üzletünkben megvásárolhatók 
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Avatás
Cák: több év után lezárult a 
Leader pályázat, amelynek segít-
ségével megújulhatott a Közösségi 
Ház. Augusztus 16-án 11 órakor 
dr. Kapiller Sarolta Járási Hivatal 
vezetője adja birtokba az épüle-
tet. tisztelettel várjuk a falu lakóit. 
Részlegesen felújítottuk a villany-
vezetékeket, kialakítottuk a vizes 
blokkot, és megtörtént a festés is. 
A pályázaton elnyert 5,3 millió Ft 
összegen felül is végeztünk – az 

önkormányzat egy millió forintjából 
– karbantartást. 
Augusztus 16-án 16 órakor „Ka-
punyitogató” lesz a faluban, amit a 
Nemzeti Művelődési Intézet szervez 
és finanszíroz. Célja: nyitás a falvak 
felé. A programban lesznek népi 
értékeket hordozó műsorszámok, 
gyermekfoglalkozások, a Pince-
soron harmonikaszóval fűszerzett 
borkóstoló. Kérjük a Kedves Olva-
sót, látogatásával tisztelje meg a 
településünket.

Paukovics Józsefné
polgármester
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Nemzetközi Zarándoklat

„Atiatya”
Mikolás Attila káplán négy évvel 
ezelőtt, 2010. augusztus 1-jén 
került Kőszegre Szakál Szilárd 
atya után, aki pedig két évet töl-
tött Kőszegen. Barátságuk ered-
ményeként már ismerte Kőszeget, 
de a környéket kevésbé. Később 
szembesült a nagy feladattal, hogy 
nemcsak Kőszeg, hanem Bozsok, 
Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegfalva, 
Kőszegszerdahely és Velem lelki-
pásztori ellátása is a kőszegi plé-
bániára vár. 
„Mikor már kiismertem magam, s 
nem tévedtem el a falvak között, 
kezdett otthonná válni számomra 

Kőszeg és vidéke” – emlékezett 
vissza.
Atiatyát – ahogyan a hívek is szó-
lítják – a Megyéspüspök úr 2014. 
augusztus 1-jével Salomvárra he-
lyezte plébánosnak. Salomvár Zala 
megyében található, Körmendtől 
délre, Zalalövő mellett öt kilomé-
terre. Salomvárhoz még öt falu és 
egy kegyhely tartozik: Keménfa, 
Ozmánbük, Zalacséb, Zalaháshágy, 
Vaspör és Pusztacsatár. Az új szol-
gálati hely új feladatokkal is jár 
majd. Olyanokkal, mint a gazdasá-
gi ügyek, és a plébánia vezetése.  
A kőszegiek, akik ismerik (felvé-
telünk adventkor készült), nem 
aggódnak, hiszik és tudják, hogy 
kedves káplánjuk – akit szeretettel 

A családokért: nemzetközi za-
rándoklat indul augusztus 16-án 
Mariazelltől Csíksomlyóig. A három 
országon átvezető út helyi szakaszá-
ra várják a kőszegi és kőszeg-hegy-
aljai lakosokat is. A 160 kilométeres 
útból minden részvevő saját „fel-
ajánlásának” megfelelően, 5, 10, 
20, vagy akár 40 kilométert vál-
lalhat. A szakasz végén a máriacelli 

kegytemplomban 16.00 órakor 
ünnepi magyar szentmise lesz! 
(Inf.:  weiglne.zsuzsa@gmail.com és 
www.1uton.mariaut.hu) A máriacelli 
zarándokok mellett, a Jézus Szíve 
Plébániatemplom elől 10.00 órakor, 
másik csoport is indul. Ők Csepregen 
(20,6 km) imádkoznak a családokért 
(Érd.: 94/563-434). A szentmise 
időpontja 19.00 óra. 

búcsúztattak – Salomváron is há-
lás hívőkre talál. A Kőszegen töltött 
négy év számos kedves emléket 
hagyott maga után az atyában és a 
hívőkben egyaránt: – Mondhatom, 
hogy »csak a szépre emlékezem«, 
de nagyon nincs is más, mint szép 
emlékem. Amikre szívesen emlék-
szem: a hívekkel közös egyházme-
gyei zarándoklatok minden eszten-
dő május 1-jén, a német és a horvát 
kisebbséggel töltött idő, a kőszegi 
közösségekkel, a ministránsokkal, 
fiatalokkal, családokkal töltött idő, 
a falvak vendégszeretete, az öku-
menikus alkalmak, a szentmisék, 
no meg a plébánia légköre, és a 

munkatársak személye, mind-mind 
szép emlékként él bennem.
Búcsúzásul, hadd álljon itt Atiatya 
néhány ránk örökített gondolata: 
– Ahogy Jézus mondta: „Sok mon-
danivalóm volna még nektek…” 
Igyekeztem minél többet elmonda-
ni arról, ami végtelen. Igyekeztem 
minél több időt tölteni az emberek-
kel, viszont az idő meg véges. Így 
nyilván nem mondtam el mindent, s 
nem is tudtam elegendő időt tölteni 
Kőszegen és vidékén ahhoz, hogy 
mindenki Istenhez térjen s meg-
erősödjön hitében. Hagytam mun-
kát Németh Csaba atyának is, aki 
káplánként követ engem. Kívánom 
is neki, hogy amire és akire nem 
volt időm, energiám, lehetőségem, 
arra neki legyen, érezze magát 
olyan jól ezen a vidéken, mint én, 
s legyen olyan sok szép lelkipásztori 
öröme, mint nekem volt. Köszönöm 
mindenkinek, hogy el- és befogad-
tak! Most elköszönök, tudatosítva 
magamban és másokban is, hogy 
papok jönnek-mennek, ahol ke-
resztelés van, ott temetés is van, 
a vidék, az emberek változnak, de 
Isten mindig mindenhol ugyanaz!

táF.

Újra Kőszegen
Augusztus elsejével új káplán 
kezdte meg szolgálatát Kőszegen. 
Németh Csaba Nagykanizsán szü-
letett. A zalaegerszegi Mindszenty 
József Gimnáziumban érettségizett, 
ezt követően tanulmányait a győri 
szemináriumban végezte! Pappá 
szentelését követően Lentibe a 
Szent Mihály Plébániára került.
– Már jártam itt két hónap erejéig 

diakónusként, ezért is különleges 
ez a hely, hiszen diakónusként aktí-
van be tudtam kapcsolódni a helyi 
egyházközség életébe, és öröm volt 
visszajönni a szép kőszeghegyaljai 
vidékre – mondta Németh Csaba 
káplán úr, akivel bővebben a kö-
vetkező lapszámban ismerkedhe-
tünk meg.

táF
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XXXI. História futás 
a kőszegi ostrom 482. évfordulója tiszteletére szeptember 7-én.

a VeRSeNY KaTegÓRIáI, RÉSZTVeVőI
I. kategória: 1532 méteres utcai távú tömegverseny a Fő térről. Igazolt 
és aktív versenyzők kivételével mindenki indulhat, aki a rajtnál megje-
lenik és rajtlappal rendelkezik. Rajtlapok vásárolhatók a rajthelyen. Neve-
zési díj 100 Ft. Csapatok (min. 8 fő) jelentkezését is várjuk és díjazzuk!
II. kategória: kb. 500 m utcai táv a Fő térről. A PICI korcsoportnak kb. 
1250 méteres utcai táv (1 kör); I-II. korcsoport és a III.-IV.-V.-VI. korcso-
portos leányok; kb. 2500 m-es táv (2 kör) III.-IV.-V.-VI. korcsoportos fiúk. 
Nevezési díj 200 Ft. Nevezés az évben érvényes korcsoportok szerint, a 
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház irodájában szeptember 2-től 
4-ig 8.00-16.00 óráig, illetve e-mailben a jurisics@koszeg.hu címen, rend-
kívüli esetben szeptember 7-én 10.00 és 12.00 óra között a Fő téren. 
III. kategória: 15.30 9000 méteres utcai táv – több korcsoportban – 
Kőszeg város utcáin. Nevezési díj 2000 Ft.
Nevezés szeptember 7-én a Rajnis utca 7. szám alatt (a Jurisics-vár be-
járata mellett), 10.00 és 14.30 óra között. Kérjük, az időpont PONtOS 
betartását! Előnevezés a jurisics@koszeg.hu e-mail címen lehetséges a 
www.koszeg.hu oldalról letöltött nevezési lap segítségével. 
Rajtszám kiadása szeptember 7-én nevezéskor (parkolás a vár mögött a 
Károly Róbert téren, vagy a Kossuth utca 3-nál, a piacnál). A versenyen 
mindenki a saját felelősségére indulhat.
INFOrmÁCIó: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, 9730 Kő-
szeg, Rajnis utca 9. telefon: 94/360-113; Fax: 94/563-244
E-mail: jurisics@koszeg.hu; Homepage: www.koszeg.hu
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Programajánló
az ostromnapok programjai augusztusban folytatódnak!

augusztus 16. 10 óra Több nyomon a városban. 
 Mesélő házak Kőszegen – helytörténeti séta. találkozó: 

tourinform (Fő tér 2.). A sétát vezeti: Bakos György
 Kelet Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivál
 Helyszín: Jurisics vár, Kőszeg
 10.00–17.00 Családi kísérő programok
 Orientális fotózás, Kézműves programok, „Ezeregyéjszaka” 

mesesarok, Ingyenes hastáncoktatás, Ügyességi játékok, Ba-
zár, Műhelyfoglalkozások hastáncosoknak Kahenával.

 19.00 orientális Tánc gála
 Fellépők: Aster és a Kőszegi Orientális táncklub, Shamila 

és ISIS Gyöngyei (Szombathely), Lenkefi Zita és tanítvá-
nyai (Budapest), Erika és táncosai (Körmend). Sztárven-
dég: Kecskeméti Anett (Kahena), Miss Hasatánc Hungary 
(2010), Miss Orient Express (2012) az egyiptomi Nile Group 
Nemeztközi Verseny győztese

augusztus 19.  Vasfüggöny Kerékpárút kőszegi átadó ünnepsége. 
19.00 Megemlékezés a Vasfüggöny áldozatairól, koszorúzás a 
87-es út melletti 56-os emlékhelyen. Beszéd: ágh Péter or-
szággyűlési képviselő. 

 19.20 A Vasfüggöny kerékpártúra elindulása a Fő térre - a 
közös kerékpározásra minden kedves érdeklődőt várnak a 
szervezők!

 19.30 A Vasfüggöny kerékpártúra fogadása Kőszeg Fő te-
rén. Köszöntő: Huber László Kőszeg polgármestere. átadó 
beszéd: Hende Csaba honvédelmi miniszter.

 20.00 Történelmi jelmezes tűzoltó utcabál
 A Kőszegi Önkéntes tűzoltó Egyesület utcabálja
 Zenél a Peti & Ati Duó. Helyszín: Fő tér
Augusztus 20. 17.00 államalapító Szent István Király ünnepe
 Helyszín: Jurisics tér, Városháza
 Beszédet mond: Huber László polgármester
 18.00 Ünnepi szentmise majd ünnepi koncert
 Helyszín: Jézus Szíve Plébániatemplom
augusztus 29 – 30. péntek-szombat (esőnap: augusztus 31.)
 20.30 ostrom opera - Kőszeg1532.
 Jurisics Miklós – Kőrösi András 
 Ibrahim nagyvezír – tóbisz titusz 
 Eszter – Ducza Nóra
 Közreműködik: Ostrom Fúvós Zenekar és Énekkar. 
 Vezényel: Szilágyi Miklós 
 Zene: Szilágyi Miklós
 Ötlet, szövegkönyv: Horváth György tibor
 Díszlet: Znamenák István 
 Jelmez: Cselényi Nóra
 Rendező: Znamenák István 
 Helyszín: Jurisics vár udvara. Jegyár: 2.000 Ft
augusztus 30. oSTRoMÉVFoRDULÓS ÜNNePSÉg
 17:15 Ostrom megemlékezés, koszorúzás
 Helyszín: Jurisics-vár, külső kapu
 Beszédet mond: Majthényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány főtitkára.  Közreműködik: Zora Horvát Kórus
 18:00 Hálaadó szentmise. 
 Helyszín: Jézus Szíve templom

a kőszegi Koronaőrző bunker augusztus 16-án technikai okok 
miatt zárva tart, viszont augusztus 20-án 13.00 és 15.00 óra között 
megtekinthető!

Könyvtári hírek
   
Szeptember 1-jétől visszaáll a hosszabb nyitvatartási rend! A 
felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30–17.30-ig, csütörtökön 
19.00-ig, szombaton 13.00 óráig várja látogatóit. A gyermekrészleg 
keddtől péntekig 13.00–17.00 óráig, szombaton 8.30–12.00-ig tart 
majd nyitva. Délelőttönként óvodás csoportokat, iskolai osztályokat fogad 
igény szerint előzetes időpont-egyeztetés alapján. 
A gyermekrészlegben a Bogdán Ferenc fotóiból készített mini-tárlat au-
gusztus 31-ig még megtekinthető.
rendezvény: 
augusztus 27. 17.00 óra: Könyvtári olvasókör. A nyári olvasmányél-
mények megosztása egymással.
Szeptember 1. 17.00 óra: Agykontroll-klub
Szeptember 5. 16.30 óra: Tini olvasókör. A beszélgetés témája: emily 
Brontë: Üvöltő szelek 
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Ostrom a színpadon is  
 A Várszínház évadzáró bemutatója

Az idei színházi évad egyik külön-
legessége az Ostrom Opera – Kő-
szeg 1532. Mint a nagysikerű Víz-
kereszt, vagy bánom is én című 
darabot, ezt is Znamenák István 
rendezi. Augusztus 29-én és 30-án 
mindannyian láthatjuk, hallhatjuk 
az eredményt. A negyvenfős zene-
kar és a tizennyolc fős kórus zenei 
produkcióját három színpadra lépő 

főszereplő tetézi majd. A tel-
jes színrevitel mintegy százfős 
apparátus munkájának kö-
szönhető.
A kották elkészültek, a próbák 
hamarosan megkezdődnek. 
A zeneszerző Szilágyi Mik-
lós elmondta: ”Fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy az előadásban 
Kőszeg Város Fúvószenekarának 

hat zenésze is részt vesz, és a kó-
rusnak is lesz kőszegi tagja. Én is 
készülök az előadásra, hiszen egé-

szen más megír-
ni egy darabot, 
és egészen más 
elvezényelni azt, 
hiszen az elkép-
zeléseket most 
meg kell valósí-
tani, át kell adni 
a zenészeknek, 
és persze az elő-
adásokon a kö-
zönségnek is.”

Mint arról már korábban beszámol-
tunk, a Horváth György tibor által 
írt mű a történelmi eseményeket 
követi, de belesző eseményeket a 
legendák világából is. „Így született 
meg a város ostromának utolsó hu-
szonnégy óráját feldolgozó mű.” 
Színpadra lép Jurisics (Kőrösi And-
rást) és Ibrahim (tóbisz tituszt) 
nagyvezír mellett egy fantázia szül-
te szereplő: Eszter (Ducza Nóra) is. 
A szerzők hangsúlyozzák a darab 
különlegességét. Csak néhány ezek 
közül: „Manapság az operaszerzők 
ritkán fordulnak történelmi témák 
felé”, a mű az ostrom utolsó nap-
ját dolgozza fel, és ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy az Ostrom 
opera fúvószenekarra készült. 
„Maga a mű talán leginkább a ze-
nedrámák közé sorolható. A klasz-
szikus operákkal szemben nem ta-
golható kórusra, áriákra, duettekre” 
– emelte ki Szilágyi Miklós. 
Az egyfelvonásos mű nyolc jele-
netből áll, a zene nem csupán kí-
séret. Bepillantást enged a három 
szereplő érzelmi világába. A többi 
mellett a hazafiság, a büszkeség, a 
kétség érzéseit illusztrálja dallamos 
zenei megfogalmazással. 
Színpadra kerülhet tehát az opera. 
A műfaji meghatározás ne ijesszen 
el senkit! A Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség is a bemutató 
mögé állt, a szakma több képvise-
lője jelezte részvételi szándékát, és 
a miskolci Bartók és Operafeszti-
vál szervezősége is támogatásáról 
biztosította a szerzőket. Ezek után 
lehet olyan valaki, aki nem kíváncsi 
a „kőszegi operára”? 
Az ostromnapok lezárultak, de 
még egy roham várható augusz-
tus utolsó napjaiban. Felcsendül a 
Kőszegi Várszínház műsorának záró 
darabja, Szilágyi Miklós és Horváth 
György tibor műve: Ostrom Opera 
– Kőszeg 1532.

tóthárpád F.
A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 9.990 Ft-os telepítési díj mellett.
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szen más megír-
ni egy darabot, 
és egészen más 
elvezényelni azt, 

zeléseket most 
meg kell valósí-
tani, át kell adni 
a zenészeknek, 
és persze az elő-
adásokon a kö-
zönségnek is.”
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Atlétika: Sárközi bronz 300-on
Két számban is a legjobbak közé került Sárközi Dominik az atlétikai Serdülő 

és Újonc Orszá-
gos Bajnoksá-
gon. 100 m-en, 
az előfutamban 
elért 11,40 mp-
es egyéni csúcs 
után, a döntőben 
11.45-öt elérve 
4. lett. Két szá-
zaddal maradt 
le a dobogóról. 
300 m-en vi-
szont a 36,81-es 
egyéni csúcs már 
bronzérmet ért.
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labdarúgás: Új szezon, új remények
Nem úgy sikerült az előző bajnokság a Kőszegi SK csapatainak, ahogy a 
szurkolók várták. A bajnokságok mutatóit előző számunkban összegeztük. 
Az új szezonnak egy felnőtt csapattal vág neki a klub. A tervekről Szenczi 
Imrét a csapat új edzőjét kérdeztük.
– Ön nem kőszegi, a szurkolók közül valószínűleg kevesen ismerik. 
Kérem, mutatkozzon be pár sorban az érdeklődő olvasóknak!
– Játékosként a Haladásban nevelkedtem. Végigjártam a szamárlétrát. 
Sajnos, mire a felnőtt csapatban is bizonyíthattam volna, szívproblémák 
miatt eltiltottak a versenyszerű sporttól. Nem mondhatom túl szerencsés 
pályafutásnak. Az edzői szakmát a Lurkó uFC-nél kezdtem, jelenleg az 
Illés Akadémián dolgozom. Az utolsó években az u15 majd az u16 kor-
osztállyal foglalkoztam. Idén egy kisebb korosztály felépítését bízták rám, 
ezért tudtam elfogadni Kondics Sándor invitálását Kőszegre. Így sem lesz 
egyszerű összeegyeztetni a két feladatot, ezért már az elején jeleztem, ha 
nem tudok megfelelni az önmagam által elvártaknak, akkor újra kell gon-
dolni a folytatást! Mindig, mindenhol szeretném a maximumot nyújtani. 
Mindkét egyesületnél szeretnék 120%-ban megfelelni. Ezt várom a kő-
szegi vezetőségtől és játékosoktól egyaránt. Közösen, következetes, terv-
szerű munkával kivitelezhető a feladat, ha mindenki: vezető, edző, játékos 
hozzáteszi a maga részét!
– Hogyan sikerült a két kőszegi csapat egyesítése? Hogyan áll fel a 
Kőszegi SK kerete?A régiek és az új játékosok honnan érkeztek?
– A két klub viszonyáról csak hallomásból tudok, így érdemben erről nem 
tudok nyilatkozni, és szerintem nem is az én kompetenciám. Azt mondjuk 
furcsálltam, hogy két éve még bajnokcsapat volt Kőszegen, a következő 
szezonban pedig a kiesés ellen kellett küzdenie. többet érdemelne ez a 
város, ez a patinás egyesület, ahol a múltban nagyon jó futballisták nevel-
kedtek, játszottak. A keretet a vezetőségtől kapom. Ebből kell kihoznom a 
lehetőségek szerinti maximumot. Az biztos, hogy ráfér a csapatra az erősí-
tés, de azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek a játékosok teljesen amatőr 
státuszban vannak. Azokkal a csapatokkal, amelyek fizetést, netán prémi-
umot is tudnak fizetni, nem lehetünk versenyképesek. És akkor még az 
ausztriai lehetőségekről nem is beszéltünk. A kerettel, régi-új játékosokkal 
kapcsolatosan a szakosztályvezetés tud pontos információkkal szolgálni
– Milyen szakmai elképzelésekkel kezdte a munkát? Mik a célok a 
bajnokságban? 
– A gazdasági és erkölcsi alapok megteremtése terén a vezetőség komoly 
terveket vázolt. Remélem, valósággá válik, és minden feltétel adott lesz a 
színvonalas munkához. Közös célunk, hogy Kőszegen újra egy jól működő 
klubmodellt építsünk fel! Ehhez szeretném hozzárendelni a sportszakmai 
értékeket! Elsődleges cél a kultúrateremtés és a stílusirány kijelölése, 
melynek jellemzője az alakzatépítő-bontó, elmozgó rendszerű, változatos, 
gyors, helycserés, kombinatív támadójáték négy-három-hármas játék-
rendszerben. Erős mentalitású, fejlődni képes, jó közösséget szeretnék ki-
alakítani. Minden játékosnak – idősebbnek és fiatalnak – meg kell találnia 
a maga motivációját az edzéseken, mérkőzéseken! Érezzék jól magukat 
abban a sportágban, amit szeretnek. Fontos az utánpótlás háttér kiépítése, 
a tehetségek felfelé irányítása, felnőtt csapat feltöltése helyi, környékbeli 
játékosokkal. Szeretném, ha az utánpótlás csapatoknál is a fenti játék-
rendszernek megfelelően építenék fel a képzést. A bajnokságban nem 
helyezésben gondolkodom! Főként, hogy nem ismernem töviről hegyire 
a megyei egyes csapatok játékerejét. De jobban érdekel, hogy Répcelak 
ellen is érvényesüljön a mi játékstílusunk. Ha, megtanuljuk, ami tanul-
ható, és mindenki hozzáteszi a saját kreativitását, valószínű, hogy nem a 
kiesés ellen kell küzdenünk! Ehhez viszont a vezetőségnek biztosítania kell 
a megfelelő körülményeket: pályák állapota, öltözők, segédeszközök stb. A 
játékosoktól pedig elvárom, hogy megfelelő létszámban látogassák az 
edzéseket, mert különben nem várható valódi eredmény.. 
– Hogyan zajlik a bajnoki felkészülés? 
– Július 14-e óta készülünk a bajnokságra. Heti 3 edzéssel próbáljuk 

elérni, hogy a rajtra megfelelő formába jöjjön a csapat. Véppel már ját-
szottunk egy edzőmérkőzést. Hazai környezetben: 0-2. Vereséggel zártunk. 
A következő felkészülési mérkőzésen Kapuvár lesz az ellenfél. Ott talán 
már létszámban és minőségben is jobban tudunk felállni. Azt követően 
a Kőszegfalva vár ránk. Majd várhatóan egy kupamérkőzés, majd az első 
bajnoki forduló következik. (Az interjú időpontjában még nem volt ismert 
a bajnoki kiírás. Az adatbank.mlsz.hu alapján a kupamérkőzés: augusztus 
10-én idegenben a Vép VSE ellen. Bajnoki rajt augusztus 16-án Körmendi 
FC ellen szintén idegenben. Az első hazain augusztus 23-án 17.00-kor a 
tápláni KSK-t fogadja a Kőszegi SK.)
– Köszönöm, hogy terveit, információit megosztotta olvasóinkkal!

xxxxxxxxxxxx
A csapat keretének változásairól Kondics Sándor szakosztályvezető tájé-
koztatott. A Kőszeg II-ből Pónácz Balázs maradt. Kovács Patrik és Gőcze 
Ferenc az u21-ben folytatják. A többiek alacsonyabb osztályba igazoltak, 
vagy befejezték az aktív labdarúgást. Ausztriából a Pongrácz testvéreket 
(Zsolt, Ervin) sikerült hazahívni. Hatan Bükről jöttek. toldi Sándor, Sán-
dor tamás és Sárdy Roland az első csapathoz érkezett, Brieber Bálint, 
Koroknai Richárd és Erdélyi György az u21-et erősíti. Répcelakról Kovács 
Szabolcs tért vissza Kőszegre.

Balaton–átúszás
Július 19-én,7258-an vállalkoztak, hogy teljesítsék a 32. (Peck-Snack) 
Balaton-átúszás 5200 méteres távját. A révfülöpi kikötőből induló, és a 
balatonboglári strandra érkező úszók közül a legifjabb 8, a legidősebb 83 
évet számlált. A magyarokon kívül 31 ország képviseltette magát. A részt-
vevők harmada első ízben vett részt a próbán. A jegyzőkönyv szerint kilenc 
kőszegi ért célba. Közülük a legfiatalabb Németh Bálint a 26. legjobb 
időt (1:22:13) érte el, s a nála nem idősebbek között csak négyen értek 
át gyorsabban. A legidősebb kőszegi úszó a 60 éves Farkas Imre először 
indult. Marton András már harmadszor úszta át a Balatont. A próbát sike-
resen teljesítő kőszegiek: Dr. Nedeczky Veronika, Farkas Imre, Giczy Balázs, 
Marton András, Márkus László, Németh Bálint, Pillisz ákos, Pillisz Szilárd 
és Schrott Zoltán.

Városi tekebajnokság
Szeptember 15-én kezdődik a 35. Városi tekebajnokság. 
Információ: Nádor Zsolt. Tel.: 06/20/534-7522
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Ostromboksz
Az Ostromnapok rendezvény sorozatában az elmúlt években is szerepet 
kapott a sport. Legstabilabban az ökölvívók vetették meg lábukat a prog-
ramban. A hatodik alkalommal megrendezett „Ostrom Kupa” keretében 
12 párral, csapattalálkozót rendeztek. A „Nyugat-Dunántúli Végvári Har-

cosok” csapata soraiban a Fitt-boksz ÖSE bokszolóival az „Észak Magyar-
országi Janicsár tigriseket” fogadta. A ringbe lépő 8 kőszegi közül heten 
győztesen hagyták el a küzdőteret, jelentősen kivéve részüket a „végvá-
riak” 10:2-es sikeréből. A mérkőzésvezető Radics Béla (serdülő 54 kg), 
Hámori Luca (lány s 58), Habda Ivett (női elit 64), Krajczár tamás (elit 
69), Németh Gábor (e 75), tóth József (e 75), Hámori ádám (e 81) kezét 
emelte a magasba. Ódor Attila (ifjúsági 64) is csak osztott pontozással 
szenvedett vereséget. Hámori ádámot választották a „végváriak” legjobb-
jának. A jó időnek, és a korábbi évek kedvező tapasztalatainak hála az ér-
deklődők megtöltötték a Fő teret. A rengeteg néző a sportolókra is hatott. 
Kivétel nélkül teljes erőből vetették magukat a küzdelembe. Színvonalas, 
parázs küzdelmeket vívtak. Népszerűek voltak a díszvendégek: Fekete 
László „erős ember” és ifj. Balzsay Károly ökölvívó bajnok. Hastáncosok, 
mazsorettek oldották a meccsek harcias hangulatát. A szervezők rendkívül 
nagyra értékelték, hogy a kőszegi civil szervezetek segítségével történelmi 
hangulatú rendezvényt sikerült rendezniük. A sikerhez természetesen a 
többi önzetlen támogató közreműködése is elengedhetetlen volt. 

Tenisz: Nehéz sorsolás, tisztes helytállás
Nehéz sorsolás jutott osztályrészül a Szuperligába visszajutó kőszegi teni-
szezőknek. Feljutóként az előző évad bajnokával, bronzérmesével, és egyik 
ötödik helyezettjével kerültek egy csoportba. Jarc Rok (külföldi), Sardú Dá-
niel, Enyedi János, Úr Csaba, Koncz Barnabás (vendégjátékos, Pécs 2000), 
Kovács Milán, Lipták János, Kovács Balázs (vendégjátékos, SVSE), Maitz 
Pál alkotják a keretet, mely megkísérli a megkapaszkodást a legfelső osz-
tályban. A számottevő eredményeket elérő szakosztály a feljebblépéshez, 
a pozíciók megtartásához rákényszerült az idegenlégiósok szerződtetésére. 
Szerencsére a csapat magja évek óta együtt van, s a vendégek is kötőd-
nek az egyesülethez. utolsó kőszegi fecskének Maitz Pál maradt. A Szu-
perliga lebonyolítási módja nem segíti a tenisz népszerűsítését. A Diego 
ellen lejátszott mérkőzés lesz az egyetlen, ahol a kőszegiek is láthatták a 
szuperligás együttest. A tOP-csapatoknak ez biztosan nem jelent gondot, 
de a régebbi évek jó hangulatú, nemegyszer sok nézőt vonzó CSB-inek 
varázsa elveszett.
Az első fordulóban a budapesti DIEGO VSKE ellen egy mérkőzés döntött a 
fővárosiak javára. Igaz az öt egyesből négyet is a vendégek nyertek. Sardú 
magabiztosan győzött, Rok szoros játszmákban, Kovács Milán döntő szett-
ben veszített. A papírforma szerint a Budaörs ellen nyílt legnagyobb esély 
a győzelemre. Egyesben Sardú ezúttal is hozta a meccsét, s Kovács Milán 
is megadásra késztette ellenfelét. Sajnos az Enyedy-Sardú páros elbukta a 
match tie-break-et, így 4/3-ra ezúttal is az ellenfél nyert. A harmadik mér-
kőzésen elmúlt három év bajnoka a papírformának megfelelően győzött. 
Kovács Milán hozta a becsületpontot. Helytállt a csapat, de a bravúr(ok) 
nem sikerült(ek), így a továbbiakban a kiesés elkerüléséért folytatják. A 
biztos bennmaradáshoz két budapesti csapatot, a tavalyi ezüstérmes ábris 
2010 tSE-t, és a másik újoncot, a top Sport-Golden ACE-t kellene legyőz-
ni. A mérkőzésekre lapzártánk után került sor.

eredmények: KőszegiSK-Diego VSKe(Kőszeg, 08.01) 3/4 (Rok-Madarász 
0/2 (6/7, 4/6, Sardú-Balla 2/0 (6/2, 6/3), Enyedi-Kaszás 0/2 (4/6, 2/6), 
Kovács Milán-tóth 1/2 (1/6,6/1, 6/7), Kovács Balázs-Kisgyörgy 0/2 (2/6, 
0/6), Enyedi/Sardú-Kisgyörgy/Balla 2/0 (6/4, 6/4), Rok/Kovács-Pákai/Ma-
darász 2/0 (6/1, 7/6)).BudaörsiSC-Kőszegi SK (Budapest, 08-03.) 4/3 
(Nagy-Rok 2/1 (4/6,6/4, 7/6), Szendrői-Sardú Dániel 0/2 (3/6, 2/6), Kinál-
Enyedy 2/0 (6/4, 6/2), Kulhanek-Koncz 2/0 (7/6, 6/2), El Kneshen-Kovács 
Milán 1/2 (6/0, 4/6, 1/6), Nagy/Zsiga-Enyedy, /Sardú 2/1 (6/7, 6/0, 10/5), 
Kinál/El Kneshen-Rok/Sardú 0/2 (2/6,6/7). MTK-Kőszegi SK (Budapest, 
08.05.) 6/1 (Balázs-Sardú Dániel 2/0 (6/1, 6/1), Cervenak-Enyedi 2/0 (6/1, 
0/6), Szintai-Koncz 2/0 (6/2, 6/1), Piros-Kovács Milán 1/2 (6/3, 2/6, 6/7). 
Krocskó-Lipták 2/0 (6/1, 6/3), Cervenak/Balázs-Enyedi/Sardú 2/0 (7/5, 6/2), 
Bardóczky/dr. Homonnay-Lipták/Koncz 2/0 (6/3, 6/2).Teniszsikerek Ausztriában

Jól teljesített tihanyi Luca és 
Schlapschy Daniella a Kids Cup so-
rozat oberpullendorfi (07. 13.) és 
deutschkreutzi (07. 20.) versenyén. 
Luca mindkétszer győzött, Daniella 
két bronzérmet gyűjtött.
A deutschkreutzi sikernek külö-
nös jelentőséget ad, hogy pontosan 
húsz évvel ezelőtt engedélyezte a 
Burgenlandische tennisverband a kő-
szegiek részvételét a Schüler Liga baj-
nokságban. Akkor Szalai László, Szalai 

Balázs és táncsics András kóstolt bele a burgenlandi tenisz-csapatbajnok-
ság hangulatába. Az 1994-es közgyűlési határozat máig ható érvényessége 
által, ma már senki nem kérdőjelezi, kérdőjelezheti meg a kőszegi csapatok 
szereplését a szövetség bajnokságaiban. A mostani tehetséggondozó prog-
ramban való részvételnek is a húsz évvel ezelőtti döntés az alapja.
A Kids Cup következő, unterpetersdorfi (07. 20.) állomásán tihanyi Leven-
te ért el korcsoportjában első helyezést.

Wallsee triatlon
Korán kellett indulniuk július 12-én a kőszegi triatlonistáknak, hogy idő-
ben érkezzenek az osztrák utánpótlás bajnokságra, a Wallsee triatlonra, 
mely a triKids Cup sorozatnak is részét képezi. Megérte korán kelni, hiszen 
rangos mezőnyben mérettették meg magukat a versenyzők. Bécsben, a 
Duna öböl 19-20 fok körüli vízében rendezték az úszást, de legalább az 
esőfelhők eltűntek, s a hőmérséklet is emelkedni kezdett. A kerékpárhoz 
technikás, emelkedőkkel tarkított pályát jelelöltek ki a rendezők, és a futó-
pálya sem volt szintkülönbség híján. Hóbor Péter edző elégedett volt tanít-
ványai szereplésével. Nyul Marcell sikerét emelte ki, mert a teljes osztrák 
élmezőnyt felvonultató mezőnyben második helyen ért célba.
A kőszegi triatlonisták nem fognak unatkozni a következő időszakban: so-
rozatban indulnak versenyeken az Országos utánpótlás Bajnokságra való 
felkészülés jegyében.

-haniti
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www.sopronbank.huf

A tájékoztatás nem teljes körû, a 
hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés 
további szerzôdési feltételeit a 
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti 
Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általá-
nos Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát 
fenntartja. Az akció visszavonásig 
érvényes.  A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiókja-
inkban tájékoztatjuk.  Az akciót 
csak természetes személyek vehe-
tik igénybe, az ajándék ügyfeleink 
részére a részvételi szabályzatban 
foglalt feltételek teljesülése esetén 
adható ki.

A tájékoztatás nem teljes körû, a
hirdetés nem minôsül nyilvános
ajánlattételnek. A betéti szerzôdés
további szerzôdési feltételeit a
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletsza-
bályzata és a Sopron Bank Általá-
nos Üzletszabályzata tartalmazza.
A Bank a kamatváltoztatás jogát 
fenntartja. Az akció visszavonásig
érvényes.  A részletekrôl teljes
körûen a Sopron Bank honlapján
(www.sopronbank.hu) és fiókja-
inkban tájékoztatjuk.  Az akciót
csak természetes személyek vehe-
tik igénybe, az ajándék ügyfeleink
részére a részvételi szabályzatban

Kamatkövetô 
forint betét
1 hónapos ismétlôdô futamidôvel

Unja már a hosszútávú 
kötöttségeket és a 
bebetonozott kamatlábakat?

A kamatláb folyamatosan igazodik a piaci kamatokhoz, 
ezért mindig naprakész kondíciókat biztosít.

Élvezze a kamatkövetô betét 
által nyújtott szabadságot!

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


