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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.

MÚLT ÉS A JÖVŐ
A Szombathely – Kőszeg vasútvonalat 
1883. augusztus 1-jén nyitották meg. 
A 18 km hosszú szakaszon kezdetben 
két helyen állt meg a szerelvény, me-
netideje 46 perc volt. A Piroska-vonat 
korszaka 2011. december 11-én fe-
jeződött be, ettől kezdve a jellegzetes 
zöld-sárga színre festett jenbacher mo-
torvonatok közlekednek nyolc megálló-
val, mert a pályaszakasz üzemeltetését 
a GYSEV vette át. Ennek a jótékony 
hatását nemcsak – az udvarias kalauz 
jelenléte miatt – az utasok, hanem a 
vasútvonal mellett élők is tapasztal-
hatják. A kőszegfalvi átjáróra a lámpa 
mellé sorompót is kiépítettek. Bízni 
lehet abban, hogy itt már nem veszíti 
el senki sem az életét közlekedési bal-
esetben. A GYSEV fejlesztéseinek része 
volt a vasúti talpfák cseréje a korhadttá 
vált fatalpakról betonra. A kőszegi vas-
útállomáson is láthatóak a változások, 
a továbbiakban és hosszabb távon is 
terveznek beruházást. Cél az elővárosi 
vasútvonalrendszer kiépítése, ehhez 
kapcsolódóan a buszpályaudvarnak a 
vasútállomás melletti elhelyezése. Erről 
beszélt Huber László polgármester az 
április 28-án megtartott testületi ülé-
sen. A célok közé tartozik, hogy a vasúti 
pályaudvar – jelenleg használaton kí-
vüli – sínpályája helyére gördülhet be 
az autóbusz. Ezzel kialakulhat a köz-
vetlen átszállás lehetősége a busz és a 
vonat számára kiépített közös peronon. 
Az erdőgazdaság területén épülhetné-
nek meg a parkolók. A GYSEV tervei 
között szerepel a félúton történő vasúti 
kitérő építése azért, hogy egyidőben el-
lenirányban is közlekedhessenek vona-
tok, több járatpárral. A testületi ülésen 
elhangzott, hogy a GYSEV vállalta a 
megvalósításhoz szükséges tanulmány-
terv elkészíttetését. 

Írta és fényképezte: Kámán z.

PILLANATKÉP A VASÚTÁLLOMÁSRÓL
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Rövid hírek

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

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

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: június 3.

dr. zALáN GábOr jegyző: május 13., június 10.
bástHy béLA alpolgármester: május 20.

dr. NAGy edINA aljegyző: május 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

Sas Norbert a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
május 18-án, (hétfőn) 17 – 18 óra között, 

Kapy Ferenc az 1. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
május 21-én, (csütörtökön) 17 – 18 óra között,

Rába Kálmán önkormányzati képviselő
május 28-án (csütörtökön) 16 – 17 óra között,

(Elérhető: +36 30/4199-502 vagy: raba.kalman@jobbik.hu)

Terplán Zoltán a 4. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
június 4-én, (csütörtökön) 16 – 17 óra között

fogadóórát tart.
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 3-án, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
www.sopronbank.huf

Mi kiemelkedő kondíciókkal és 
gyors ügyintézéssel várjuk.
Jelzálogalapú hitelek esetén 
hitelbírálat akár 9 munkanapon belül!

Igazoljon át 
hozzánk!

A tájékoztatás nem teljeskörű és nem mi-
nősül ajánlattételnek. A részletes szerződé-
si feltételeket és kondíciókat a hitelszerző-
dés, a Bank mindenkor hatályos vonatkozó 
Hirdetménye(i), az Általános Üzletszabály-
zat és általános szerződési feltételek, vala-
mint a Fogyasztói Hitelezési Üzletszabály-
zat tartalmazza. A bank a változtatás jogát 
fenntartja, a bankot jelen tájékoztató nem 
kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyúj-
tásra. Az akció visszavonásig érvényes. 
További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban 
tájékozódhat.

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

Májusban tartja éves közgyűlését 
a VASIVÍZ Zrt., amelyben Kőszeg 
Város Önkormányzata 3,3%-ban 
tulajdonos. Ezért a zrt. megküldte 
a 2014. évről szóló beszámolóját, 
amit megtárgyaltak a képviselők, il-
letve felhatalmazást adtak a májusi 
közgyűlésnek annak elfogadására. 
A zrt. az általa működtetett víziköz-
mű-vagyontárgyakon a szükséges 
fenntartási munkákat sikeresen 
megvalósította. Engedélyhez kötött 
tevékenységét: ivóvíz termelését, 
kezelését és elosztását, valamint 
szennyvíz elvezetését és tisztítását 
eredményesen végrehajtotta. A 
VASIVÍZ Zrt. mérleg szerinti ered-
ménye 28,1 millió Ft. 
A közérdekű üzemeltetés bevétele 
149,4 millió Ft volt az elmúlt év-
ben, amely 0,3 %-kal, 494 ezer 
Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél. 
A másodlagos tevekénység ered-
ménye összesen ötven millió Ft. 
Veszteséges volt a Szombathelyen 
működtetett fürdő. 

Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vas Megyei 
Levéltár Kőszegi Fióklevéltárá-
nak ingyenes használatába adja 
a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám 
alatt található 113 m2 nagyságú 
raktárhelyiséget azzal a feltétellel, 
hogy a rezsifizetési kötelezettség 
a levéltárat terheli. A döntés in-
doklása volt a Kőszegi Fióklevél-
tárnak a város életében betöltött 
szerepe, valamint az, hogy ebben 
a raktárhelyiségben őrzik Kőszeg 
város történelmével kapcsolatos 
iratanyagokat.
Az önkormányzat a korábbi 
években már többször próbálta 
értékesíteni a Kethelyi út végén, 
a pavilonsorral szemben található 
7123 m2 nagyságú kereskedelmi 
és szolgáltató övezetben elhelyez-
kedő beépítetlen területet. Az el-
múlt időszakban a terület részbeni 
megvásárlására, illetve bérleti jog-
viszonyra is érkezett igény. Az egyik 
kft. 1500 m2-t kívánt megvásárol-
ni, a saját – szomszédban lévő – 
ingatlanjának bővítése érdekében. 
A bérlőként jelentkező előzetes ér-

deklődése és tájékoztatása szerint 
a területen angolparkot, ezen belül 
szabadtéri elektro-kart pályát kí-
ván létrehozni. Elsősorban bérlet 
formájában szeretné használatba 
venni a területet. A terület részbeni 
eladását, vagyis 7123 m2 ingat-
lanból 1500 m2 kiszakítását nem 
támogatták a képviselők, így a 
bérleti jogviszony alapján történő 
hasznosítás mellett döntöttek. Az 
egyhangú igen szavazattal együtt 
a bérleti szerződés még nem jött 
létre az önkormányzat és a jelölt 
között.  
Az önkormányzat kormányzati 
támogatásra szóló igényt nyúj-
tott be a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 
törvény alapján. A törvény lehető-
séget biztosít az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű települések tá-

mogatására. A központi költségve-
tésről szóló törvény célja az önkor-
mányzatok működőképességének 
a megőrzése, illetve a feladataik 
ellátását veszélyeztető helyzet el-
hárítása.  Huber László polgármes-
ter elmondása szerint a törvényben 
megfogalmazott támogatási felté-
telek szigorúak. 
Április 28-án a képviselők a nem 
eladható ingatlanok kategóriájába 
sorolták a Liszt Ferenc utca 30. 
szám alatt lévő területet. Mint is-
meretes, március hónapban lebon-
tották az itt álló romos épületet, a 
jövőbeni tervek pedig arról szólnak, 
hogy itt épülhet meg a tűzoltóság 
új telephelye. A terület hátsó részé-
ben már állnak a tervezett épületek 
falai, amelyeknek építését már tíz 
évvel ezelőtt elkezdték.

Kz
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GARANTÁLTAN JÓ ÁRON

SZERVIZ

Az ajánlat csak a kétkerék-meghajtású 
személyautókra vonatkozik

23.900
BRUTTÓ

Ft

MŰSZAKI VIZSGA
ELŐZETES ÁTVIZSGÁLÁSSAL

FORD MOTORCRAFT 5+ SZERVIZ PROGRAM

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

A 2014-es zárszámadásról
„Az önkormányzat költségvetése 
kiegyensúlyozott volt 2014-ben” – 
ezt állapította meg dr. Méri Sándor 
könyvvizsgáló április 28-án meg-
tartott képviselő-testületi ülésen. 
Ehhez a megállapításhoz csatlako-
zott – a szakbizottságok állásfogla-
lása alapján – Sas Norbert és Kiss 
Péter. Az elmúlt évre vonatkozóan 
az önkormányzat költségvetésé-
ről szóló zárszámadási adatokat a 
képviselők nyolc igen és egy nem 
szavazattal fogadták el.
Az önkormányzat költségvetésének 
pénzügyi maradványa 320,446 
millió Ft volt, amely egyrészt az év 
végén a kormány által folyósított 
rendkívüli támogatásból (80 mil-
lió Ft), illetve az egyes pályázatok 
maradványából (KRAFT projekt 
142,562 millió Ft) is adódik. A vá-
ros intézményei is hozzájárultak a 
pénzügyi maradvány növeléséhez. 
A jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház 387 ezer Ft-tal, míg 
a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 
2,4 millió Ft-tal. 
Az intézmények pályázatokkal se-

gítették a működésüket. A Chernel 
Kálmán Városi Könyvtár 1,607 
millió Ft, a jurisics-vár Művelődé-
si Központ és Várszínház 66,218 
millió Ft, a Kőszegi Városi Múzeum 
pedig 3,9 millió Ft pályázati támo-
gatásban részesült. A Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
maradványa 10,173 millió Ft volt, 
amely kiadási megtakarításból ke-
letkezett. (Kőszeg, Velem és Bozsok 
önkormányzata közösen működtet 
egy önkormányzati hivatalt. – KZ) 
Tervek szerint a megtakarítás 2,1 
millió Ft összegét a Kőszegen mű-
ködő hivatal épületének felújításá-
ra fordítják, elsődlegesen a tetőbe-
ázások miatt.   
Az elmúlt évben hitelt nem vett fel 
a város. A korábbi kötvénykibocsá-
tásból és a hitelfelvételből szárma-
zó kötelezettségek a 2014. február 
28-i – a kormány által biztosított 
– adósságkonszolidáció következ-
tében nulla Ft-ra csökkent. Így hi-
tel visszafizetési kötelezettség nem 
terheli a várost. Az önkormányzat 
2008-ban kötvényt bocsátott ki 

500 millió Ft értékben, és ebből 
az összegből finanszírozták az ön-
részt a belvárosban is végrehajtott 
fejlesztésekhez a pályázati források 
felhasználásával. 
Az elmúlt évben a következő na-
gyobb fejlesztések történtek Kősze-
gen: a jurisics-vár turisztikai hasz-
nosítására 126,578 millió Ft-ot, az 
egészségház építésére 314,80 mil-
lió Ft-ot, a Dr. Ambró Gyula utca 
csapadék- és talajvíz elvezetéséhez 
38,235 millió Ft-ot, a temetőben 

lévő ravatalozó épületére 3,924 
millió Ft-ot, míg a Balog iskola ud-
varára 4,275 millió Ft-ot fordított 
az önkormányzat. 
A helyi adókból 419,488 millió 
Ft folyt be a város kasszájába. A 
legnagyobb volumenű az iparűzési 
adó volt 265,096 millió Ft ösz-
szegben. (Az előző évben 248,9 
millió Ft.) Ingatlanok értékesítése 
16,415 millió Ft-tal növelte a vá-
ros bevételeit. 

Kz

Felhívás!
A  TeSzedd! - 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért
mozgalom szemétszedési akciójához önkénteseket várunk. 

Találkozzunk 2015. május 15-én 9.30-kor 
a Városháza előtt (Kőszeg, Jurisics tér 8.),

szemeteszsákot, kesztyűt biztosítunk.

Együtt a jó levegőjű tiszta városért!

Gyermekorvosi hívószámok
Előző számunkban tévesen szerepeltek a gyermekrendelők telefonszá-
mai. Az elérhetőség helyesen:  • Dr. Ágoston Zsuzsanna: 360-148
 • Dr. Kiss Gabriella:  360-191
A tévedésért elnézést kérünk!
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Az elmúlt év végén, figyelemremél-
tó kezdeményezéssel keresett meg 
Horváth László klarinétművész úr, 
aki egy zenei fesztivál újraélesz-
tését tűzte ki célul, amikor végleg 
hazaköltözött szülővárosába.

Előzményként: 1992 és 2004 kö-
zött 12 alkalommal szervezte meg 
a „Lajtha László Nemzetközi Zenei 
Fesztivált”, amelynek folytatását 
művész úr célul tűzte ki. Ezt a kez-
deményezést támogatandónak és 
megvalósításra érdemesnek tartot-
tam. Így örömmel számolok be a 
tisztelt Olvasónak arról, hogy 2015 
júliusában ismét lesz komolyzenei 
fesztivál Kőszegen, mely „Farkas Fe-
renc – Takács jenő – Zenei Fesztivál 
– Kőszeg” címmel nemzetközi ko-
molyzenei programsorozatra épül.
A magas színvonal bizonyára biz-
tosított lesz, hiszen más tehetséges 
művészek mellett, a fiatal Fischer 
Annie-ösztöndíjas fiatal művészek 
is fellépnek, a kitűnő akusztikájú 
evangélikus templomunkban. 
Várhatóan kiemelkedő élménynek 
ígérkezik a július 3-án az Európa 
Házban megrendezésre kerülő Aima 
Maria Labra Makk koncertje, aki az 
új japán zongorán ad elő műveket 
a tisztelt publikum számára.
A fesztiválon a hangszerek széles 
tárháza mutatkozik be, így különle-
gesebb hangszerek is megszólalnak, 
úgy mint a hárfa vagy a tárogató is. 
A hazai fellépő a kőszegi jézus Szí-
ve templom Egyházi Énekkara lesz, 
a július 12-i utolsó hangversenyen 
a jézus Szíve templomban. 
Tisztelt Olvasó! Bízom abban, hogy 
a 12 koncertből álló, várhatóan 
nagyszerű zenei élményt nyújtó 
fesztiválon Ön is részt vesz és ré-
szese lesz ennek a különleges zenei 
csemegének!

Huber László polgármester
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Gyermekvédelemről
április 28-én tárgyaltak a képvi-
selők a gyermekvédelem 2014-re 
vonatkozó helyzetéről. A megál-
lapítások szerint a gyermekvédel-
met kiemelt feladatként kezelik a 
szakfeladat ellátását biztosító szer-
vezetek. Az összesített adatok sze-
rint nem történt a rászorultságban 
alapvető változás a 2013. évhez 
képest. Az elmúlt évben 1833 fő 18 
éven aluli élt a városban, ezen be-
lül a 14 év alatti gyermekek száma 
1407 fő. Kőszeg iskolaváros, így a 
tanév kezdetén a kollégiumokba 
érkeztek a diákok, a 18 év alattiak 
száma 372 fő, a 14 alatti létszám 
pedig 175 fő volt.
Azok a családok, gyermekek, akik 
nehezebb helyzetbe kerültek, tá-
mogatást kapnak az érvényes ren-
delkezések szerint. Az elmúlt évben 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben 216 fő részesült, 2,5 
millió Ft összegben. A gyermekek 
főként a 14 év alatti korosztályból, 
és elsősorban a két- és többgyer-
mekes családokból kerültek ki. 
Ezekben a családokban többnyire 
a szülő (édesanya) egyedül neve-
li a gyermekeit, valamelyik szülő 
GYES-en van, rokkantnyugdíjas 
vagy munkanélküli. A jogosultak 
nagy többségére jellemző, hogy 
az apa nem fizeti a tartásdíjat, az 
anyák magukra maradnak a gyer-
meknevelés gondjaival.
Óvodáztatási támogatás egy évben 
kétszer folyósítható, amelynek ösz-
szege első alkalommal 20 000 Ft, 
azt követően 10 000 Ft gyerme-
kenként. Halmozottan hátrányos 
helyzetben 20 gyermek, illetve fia-
tal felnőtt él a városban. Kőszegen 
2014-ben 150 gyermek részesült 
ingyenes étkezésben, amely 15,1 
millió Ft támogatást jelentett a 
családoknak. 
A rászorultság jelzőrendszerében 
kiemelkedő szerepet lát el a Vé-
dőnői Szolgálat, hiszen a védőnők 
a gyermekes családok életének jó 
ismerői. Segítségért fordulnak a 
szülők a védőnőkhöz, akiknek a 
lehetőségei korlátozottak egy-egy 
probléma megoldásában.
A Kőszeg Város és Térsége Társu-
láshoz tartozó 15 településen – a 
Szociális Gondozási Központ szak-
mai egységeként működő – Gyer-

mekjóléti Szolgálat fontos felada-
tot lát el. Munkájukkal segítséget 
nyújtanak a – Kőszeg, Hegyalja, 
Horvátzsidány, Gyöngyösfalu – tér-
ségében élő családoknak. Az elmúlt 
évben 125 veszélyeztetett kiskorút 
gondoztak. A családoknak legtöbb 
gondot a pénz hiánya okozza, ezt 
követik a gyermeknevelési problé-
mák, majd a szülők, vagy a család 
életvitele, az elhanyagolás, a csa-
ládi konfliktusok, majd a maga-
tartászavar. Megjelent a családon 
belüli bántalmazás és a szenve-
délybetegség is.
A számadatok szerint a 2013. év-
hez képest nőtt a „szülők, család 
életvitele, elhanyagolás”, ugyanígy 
a „családi konfliktus”, valamint 
a „családon belüli bántalmazás” 
kategóriákba sorolt esetek száma. 
Családi pótlék felfüggesztésére az 
elmúlt évben több esetben került 
sor igazolatlan iskolai hiányzások 
miatt. A probléma egyre több ál-
talános iskolai tanulót, ill. családot 

érint. A tapasztalatok szerint a szü-
lők nem partnerek a helyzet meg-
oldásában, gyakran utólag szolgál-
tatnak igazolást a hiányzásról, az 
iskolát hibáztatják.
A gyermekvédelem részét képezik 
a szervezett programok. Ebben az 
iskolák mellett, a jvMK, a városi 
könyvtár és a KSE fontos szerepet 
tölt be. A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is hozzájárul a havi rend-
szerességgel megtartott foglalko-
zásaival.

Kz

Az egyik olvasó végső elkeseredé-
sében telefonált a diákok cigarettá-
zása miatt. Amikor iskolakezdésre 
viszi a saját gyermekét, a már ott 
élő (lakó) gyermekek a kapun kívül 
szívják magukba a füstöt. A hölgy 
amiatt is panaszkodott, hogy a vá-
rosban több helyen csoportosulnak 
az ifjak, és szívják a cigarettát. A 
hölgy azért volt mérges önmagára, 
mert ez ellen nem tud tenni semmit 
sem. Az intézmények sem, mert a 
kapun kívül lévő gyermeket nem 
vonhatják felelősségre.

KSE
Március 26-án képviselő-testületi 
ülésen Kenyeri András számolt be 
a Kőszegi Sportegyesület 2014. 
évi tevékenységéről. Az igazolt 
versenyzők száma 272, de ennél 
lényegesen több az aktív sportoló-
ké. Az elnök örömmel tájékoztatta 
a képviselőket, hogy az egyesület 
visszavette a régi (KSE) nevét a 
KSK helyett. (Korábban adósság 
felhalmozása okán kényszerültek 
névváltoztatásra jogutód nélküli 
megszűnés miatt.)
A Kőszegi Sportegyesület ingatlan-
vagyonnal nem rendelkezik, meg-
állapodás alapján használja a város 
tulajdonát képező létesítményeket, 
így a síugró pályát, és a Lóránt 
Gyula Sporttelepet. A sporttelep 
magába foglalja a négy darab sa-
lakos teniszpályát, a füves center 
és edző pályákat, a röplabdapályát, 
az atlétikai pályát, a tekepályát, az 
öltözőket és a szertárakat. 
A salakos teniszpályákat az önkor-
mányzat bérbe adta. A füves labda-
rúgó pálya állaga – a gondos ke-
zelésnek köszönhetően – kiváló. Az 

edzőpálya felújítása ebben az évben 
valósulhat meg. A szertárak, öltözők 
felújítása, a fűtésrendszer moderni-
zációja korábban önkormányzati és 
pályázati pénzből valósult meg.  A 
Sportbüfét és a tekepályákat is a 
bérlő üzemelteti, a szakosztály in-
gyenesen használhatja.
A testületi ülésen Kenyeri András 
kérte, hogy az éves támogatás első 
részletei a következő évtől már 
januárban érkezzenek meg a KSE 
számlájára. 
Kiss Péter jelezte, hogy időnként 
a sportlétesítmény területén rend-
szám nélküli autók parkolnak. 
A képviselők elfogadták az elnök 
beszámolóját, megköszönték a 
sportolók eredményes versenyzé-
sét. 

Kz

Lakossági 
apróhirdetés
• RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

A program halad!

Kitalálták!
Hogyan gondolkodnak a kőszegi 
középiskolások a város jövőjéről, 
milyen fejlesztési megoldásokat 
képzelnek el? Ezekre a kérdésekre 
is választ keresett a KRAFT – Kre-
atív város, fenntartható vidék 
város- és vidékfejlesztési projekt 
alkotópályázata. április 28-án nyílt 
az Európa Házban az a kiállítás, 
amely bemutatta a beérkező pá-
lyamunkákat. 
A felhívásból kiderül, a „pályázat 
célja az volt, hogy a fiatal generá-
ció is kreatívan gondolkodjon saját 
otthonáról, és ötleteikkel, meglá-
tásaikkal támogassák, segítsék a 
projekt munkáját, a város újragon-
dolását”. A legtöbb, összesen tíz 
alkotás a jurisich Miklós Gimnázi-
um diákjaitól érkezett. Két esszével 
pályáztak az Evangélikus Mezőgaz-

dasági, Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola tanulói. Már nem 
középiskolás, de elképzelését a pá-
lyázat keretében megosztotta Hor-
váth Tünde is. 
A kiállítást dr. Fehérvölgyi Beáta a 
Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karának a dékánhelyettese, 
a gimnázium egykori diákja és dr. 
Fejérdy Tamás műemlékvédelmi 
szakmérnök nyitották meg. A zsűri 
tagja volt még dr. Ekler Dezső épí-
tész is.
Az ISES Alapítvány különdíját kap-
ta Lakatos Kata (jurisich Miklós 
Gimnázium), aki a használaton kí-
vüli strandot tervezte újra. ugyan-
csak különdíjat kapott esszéiért 
Kárpátfalvi Bence és Szanyi Dávid 
(Evangélikus Szakiskola). 
Kőszeg város díját Básthy Béla al-
polgármester és Keszei Balázs, a 
gimnázium igazgatója adták át Auer 
Alexandrának (szintén jurisichos 

diák), akinek az ötlete alapján te-
matikus turistaútvonalakat jelölné-
nek ki egyezményes szimbólumok-
kal – a macskaköveken. 
A fődíjat Horváth Eszter (jMG) 
nyerte el. Régi-új közösségi teret 

képzelt el a közvéleményt is sokat 
foglalkoztató Bálházban, melynek 
„középpontjában a befogadás, a 
másik ember megismerése és elfo-
gadása állna”. 

táF

Nemcsak a képviselő-testületet, 
hanem egész Kőszeget, sőt – mint 
mintaadó projekt – minden bi-
zonnyal több hasonló települést 
is érdekel a KRAFT program. A 
projekt állásáról Prof. Miszlivetz 
Ferenc nyújtott tájékoztatást még 
áprilisban. 
Megtudtuk, hogy az Európa Ház és 
a Zwinger kiviteli munkái várható-
an májusban kezdődnek. A Feste-

tics palota és a Művészetek Háza 
kutatási engedélyét megkapták, a 
helyszíni munka már folyik. 
Kapcsolódó feladat a Chernel utca 
felújítása, mely vízhálózatának cse-
réjére csak júniustól kerülhet sor, ez 
azonban nem veszélyezteti a pro-
jekt megvalósulását.
„Az engedélyezési tervek leszállí-
tására a szerződéskötéstől számí-
tott 45 nap, míg a kiviteli tervek 

elkészítésére további 30 nap áll 
rendelkezésre. Az engedélyeztetési 
eljárás várhatón május elején in-
dulhat, építési engedéllyel és kivi-
teli tervvel június közepén fogunk 
rendelkezni” – mondta Miszlivetz 
Ferenc.
A program tehát halad az előzete-
sen meghatározott ütemterv sze-
rint, „Kőszeg jelentős, szimbolikus 
épületei lesznek újra a kőszegi 
polgároké – hogy a város hasznát 
szolgálják.”

táF.

Támogatás
Május 8-án érkezett meg az ön-
kormányzathoz a Nemzetgazdasági 
Minisztérium levele, amely a 29 
millió Ft támogatásról szóló döntést 
tartalmazza. Ezzel lehetővé válik a 
szakorvosi rendelő még hiányzó 
felszerelésének a beszerzése. 
A kötelező határidők betartása 
alapján nyáron indulhat meg az 
új egészségházban a szakorvosi 
ellátás. 
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térium foglalkozzék a fiatalsággal, diákkörökkel, 
kollégiumokkal, kulturális egyesületekkel, szín-
játszó csoportokkal, kórusfesztiválokkal. Majd a 
hetvenes évek végén kaptam meg a pedagó-
gusképzés feladatkörét, tehát ’71-től 42 éven 
át dolgoztam vezetőként, 16 miniszter volt a 
főnököm.  A felsőoktatásnak nemcsak a jelenét, 
hanem a történetét is ismerve kapcsolódhattam 
be a felsőoktatási jogalkotási feladatokba.  

– Aztán következett a pedagógusképzés irá-
nyítása.
– A minisztériumi évek legizgalmasabb szakmai 
feladata volt, amikor a képesítés nélküliség, a 
pedagógushiány időszakában ennek a terület-
nek a felügyeletét kaptam meg. Óvó-, tanító-, 
tanár- és gyógypedagógus-képzést a ’80-as 
évek végéig vezettem. Bábáskodhattam a há-
roméves óvóképzés, a négyéves tanítóképzés 
létrejötténél, és a tanárképzésnél az egységes, 
egyetemi szintű képzés koncepcióját dolgoztuk 
ki és szorgalmaztuk. A pedagógusképzés éle-
tem és munkám meghatározó része, a szívem 
közepe. Később bővült a kör a tudományegyete-
mekkel és a művészetoktatási intézményekkel, 
és ebben az időszakban már az oktatáspolitikai 
feladatok kaptak nagyobb hangsúlyt, majd a 
kilencvenes évektől a törvényalkotási feladatok, 
a parlamenti csatározások időszaka következett, 
és újabb kihívást jelentettek a felsőoktatás gaz-
dasági, finanszírozási kérdései.    
Mádl Ferenc bölcs vezetése nélkül nehezen jött 
volna létre az egységes felsőoktatás-irányítás 
és a felsőoktatás első önálló törvénye. Magyar 
Bálint időszakában szétszakadtunk háromfe-

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Szövényi Zsolttal
 Negyvenkét év a minisztériumban

Szörényi Frigyes és Hidegh Lajos voltak az 
osztályfőnökei annak a csapatnak melynek 
Zsolt is tagja volt. Az érettségi után úgy 
alakult, hogy biológia és pedagógia sza-
kon, Eötvös-kollégistaként szerezte meg az 
oklevelét az ELTE-n. 
1968 és 1971 között a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetemen pedagógia tárgyakat 
oktat, didaktika témakörben kutat. 1971 és 
1977 között a Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumban a kollégiumok, a tudomá-
nyos diákkörök és a hallgatói közművelő-
dési tevékenység irányítója, 1977 és 1990 
között a pedagógusképzés irányításával 
foglalkozó szervezeti egység vezetőjeként 
az óvó-, tanító- és tanárképzés, elméleti, 
gyakorlati kérdéseivel, és az intézményhá-
lózat fejlesztésével foglalkozik. Az utóbbi 
25 évben a felsőoktatás-irányításigazgatá-
si, fejlesztési és gazdasági kérdései tartoz-
tak feladatkörébe. 
A Szőlő Jövésnek Könyve ünnepe hozta 
haza, amit a muzeológus édesapa, Szövényi 
István és Ernő öccsének, a borász sírjának 
a koszorúzása okán is kicsit családi ünnep-
nek éreznek. No meg a kerti tavaszi mun-
kák is várták Zsoltot és nejét, Piroskát a tíz 
éve vásárolt várköri házba. 
Kötődése a városhoz 1944-hez kapcsoló-
dik, akkor jöttek haza Dombóvárról, ahol 
az édesapjuk tanított, az ötből három gye-
rek ott született. Édesanyjuk tősgyökeres 
kőszegi. Édesapjuk, mint vasutas árva 6 
éves korától a MÁV Árvaházban nevelke-
dett, iskoláit itt és a bencéseknél végezte 
Gyuszi testvérével együtt. 
Két éve nyugdíjas, igaz még vannak meg-
keresések a minisztériumból, és a tárca 
nyugdíjas-testületének vezetőségi tagja. 
Történeti emlékeit és dokumentumait ren-
dezi és dolgozza fel, de a felsőoktatási in-
tézményekkel is tartja a kapcsolatot. Édes-
apja 100. születésnapjára szedte össze a 
megjelent publikációit, majd édesanyjáról 
a családtagok visszaemlékezéseit rendezte 
kötetbe, melyet aztán megjelentettek. Most 
írt beköszöntőt Chernel István születésének 
150. évfordulójára megjelenő, a naplóját és 
annak tudományos feldolgozását tartalma-
zó könyvhöz.  
– 1971-ben kaptam egy megszólítást, hogy jöj-
jek be a minisztériumba, a Király Tibor professzor 
vezetésével létrejött felsőoktatási főosztályon 
létrehoztak egy, az ifjúsággal foglalkozó neve-
lési csoportot, amelynek megalakulása a ’68-as 
párizsi diákmegmozdulásokhoz is köthető. A 
feladat az volt, hogy a KISZ mellett a minisz-

lé: a tudományos, a gazdasági és felsőoktatási 
intézményfelügyeleti hatáskörökkel. Ez utóbbi 
lett az én területem. Rengeteget publikáltam 
a Felsőoktatási Szemlében, a Magyar Felső-
oktatásban. Hiller Istvánnal még az Eötvös 
Collegiumban találkoztam, ő volt a diákbizott-
ság titkára, én meg a Baráti Kör elnökségének 
a tagja.  
– Nagyon sokan emlegetik a városban, hogy 
jó szívvel támogattad minden élethelyzetben 
azokat a tanulni akaró és tudó fiatalokat, 
akik azonos pontszám, létszámgondok miatt 
nem kerültek volna be a felsőfokú képzésbe.
– Érdekes a családtagok kőszegi kötődése. A 
múzeumhoz és a történetiségéhez édesapámon 
keresztül erősen kötődöm. Ernő a szőlészethez 
és a borászathoz, szinte benne élt a városban. 
István bátyám építészmérnök, aki a lányával a 
Gyöngyös revitalizációs projektjét megálmodta. 
Az én kapcsolatom Kőszeggel sajátosan alakult, 
élő volt a régi osztálytársakkal és az egyetemi és 
főiskolai kapcsolódások jelentették. A segítség-
nyújtás természetes dolog volt, főleg amikor a 
képesítés nélküli időszakban a pedagóguskép-
zés terén dolgoztam. Ha van lehetőséged, miért 
ne segítsél?! Mindig megtaláltam a törvényes jó 
megoldást. 
– Veled kapcsolatban van egy sokatmondó 
idézet. 
– Így szól: „Tudod, ha a könyvtárban valamit 
keresel, leveszed a könyvet, megtalálod, amire 
kíváncsi vagy. Ha a minisztériumban, a felsőok-
tatásról valamit nem tudsz, Szövényit megkér-
dezed, megkapod a pontos választ.”  
– Megszoktad-e már az új státuszodat, a 
nyugállományt?
– Írok, szerkesztek, fafaragásokat készítek, sok 
tervem van még, a családommal, az unokákkal 
szeretnék sokat együtt lenni. Aztán végleg visz-
szajönni Kőszegre…
   Kiss János
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Dilemmák az Optikusnál
Engedjék meg Nekem, hogy máso-
dik kislányom születése miatti rövid 
szünetet követően, cikksorozato-
mat folytatva, a teljesség igénye 
nélkül, röviden, néhány, a vevőket 
érintő dilemmákat boncolgassak, 
melyek a közel 20 éves szakmai 
tapasztalatom alatt fogalmazódtak 
meg Bennem, természtesen imádott 
szakmám évek alatti változásait kö-
vetően. Hiába a hívogató, barátsá-
gos akár elegáns környezetű optikai 
üzlet, a sokféle csábító keret, rokon-
szenves – remélhetőleg – szakem-
ber, valahogy az emberek mégis 
húzzák-halasztják a kötelező kört 
az optikusnál. Hogy miért is? Néz-
zük: Az első a szemvizsgálat alapve-
tő és sokakban kétségeket támasztó 
problematikája. 
Amikor be kell 
lőni a dioptri-
át, miközben 
bizarr keretbe 
illesztegetik be 
a tesztlencséket 
és el kell tudni 
dönteni, hogy 
mely állapot a 
legjobb. Kérem 

ne tartsanak a vizsgálattól és annak 
pontosságatól. IGAZI  szakembertől 
ugyanis szaktanácsot kap az ember, 
szakszerű körülmények között szak-
tudással nem lehet dilemma. A má-
sodik felmerülő kérdés a megfelelő 
szemüvegkeret kiválasztása. Órákat 
tölthet az ember a boltba(okba), 
keresgél. Az első sokk a ráeszmélés, 
hogy a keret, ami mostanában any-
nyira tetszik másokon, egyszerűen 
nem áll jól vagy drága.
És aztán jöhet az újra tervezés 
keserű szívvel, hogy divatos vagy 
örök klasszikus, diszkrét vagy fel-
tűnő, ami önálló életet él az arcon 
legyen a választás. És végül a nagy 
pénzügyi dilemma, mind a keret 
mind pedig a szükséges szemüveg-

lencsék árát illetően. Ezek 
kiválasztása önkiválasz-
tó és nem önkiszolgáló fo-
lyamat. Megfelelő szakmai 
segítség elengedhetetlen 
és a kétségek pillanatok 
alatt elillannak, hogy meg-
felelő ár- érték arányú és 
minőségi termék boldog 
tulajdonosa lehessen.
Kőhalmi-Szalay Mónika

Közterület használata
A közterület a város tulajdona, de 
hasznosítására adottak a rende-
letben szabályozott lehetőségek. 
Erről tárgyaltak a képviselők április 
28-án a képviselő-testületi ülésen. 
Változatlan maradt, hogy a lakos-
ság – 48 órát meg nem haladó-
an – tüzelőt, illetve építőanyagot 
tárolhat közterületen a közleke-
dési, személyi és vagyonbiztonság 
veszélyeztetése nélkül. A becsü-
letkasszás árusításhoz egy-egy 
személy egy m2-nél nem nagyobb 
területet vehet ingyenesen igénybe, 
de a forgalmat nem akadályozhat-
ja, és be kell tartani a köztisztasági 
szabályokat.
Más célokra közterület-használati 
engedélyt határozott időre – mi-
nimum egy nap, maximum egy év 
időtartamra – ad ki az önkormány-
zat. A díjtételeket kategóriákba 
sorolták, az adott helyszín elhelyez-
kedése szerint. A díjat a korábbi 
időszakban 12 részletben lehetett 
befizetni, amely mostantól kettőre 
változott. Mindezt a nyomon követ-
hetőség, illetve az adminisztráció 

csökkentése indokolta. A koráb-
biakhoz képest változás történt az 
igénybe vehető terület mértékére 
vonatkozóan. Vendéglátóipari elő-
kert céljára az üzlettel szomszédos 
ingatlan előtti közterület csak ak-
kor vehető igénybe, ha az érintett 
tulajdonos azt nem kívánja igénybe 
venni.  
Tóth Gábor és Plechl Tibor – a tes-
tületi ülésről való távollétük okán 
– írásban javasolták, hogy az in-
gatlan tulajdonosának az ingatla-
na előtti közterület használatáról 
legyen engedélyezési, rendelkezési 
joga. A javaslatot a képviselők el-
utasították, mert a közterület nem 
magántulajdon. Vendéglátó üzletek 
üzemeltetői az üzletük előtti közte-
rületen a gyalogos közlekedést nem 
akadályozhatja, a városképi köve-
telményeknek megfelelő asztalo-
kat, székeket, földhöz nem rögzített 
emelt fapadozatot, napellenzőt, 
árnyékolót, a vendéglátáshoz szo-
rosan kapcsolódó berendezéseket 
helyezhetnek el.

Kz

Rövid hírek
Április 28-án a képviselők ar-
ról döntöttek – a Nyugat-Pannon 
Nonprofit Kft. javaslatát elfogadva 
–, hogy az önkormányzat részt vesz 
a ÷Fenntartható közlekedési ak-
ciótervek kisvárosoknak 25 – 25 
– 25” című európai uniós források-
ból megvalósuló projektben. A pro-
jekt 100 % támogatású, a várható 
összege hatvanezer euro. A részvé-
tel indokairól Básthy Béla alpolgár-
mester tájékoztatta a képviselőket. 
A közel húsz millió Ft négy évre 
oszlik el, nem támogat beruházást, 
csak kutatási célokat szolgál, meg-
valósulhat egy-egy tanulmányterv. 
A feladatok a jelen helyzetben még 
formálódnak, a megvalósításukra 
négy év áll rendelkezésre. Kiss Zol-
tán szerint a város számára előnyös 
a részvétel. Ehhez a véleményhez 
csatlakozva fogadták el a képvise-

lők a projektben való részvételt.
A Kulturális, Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizottság 
áprilisi ülésén kijelölte az Írottkő u. 
9/A. fsz. 2. alatti üres lakás, illetve a 
Velemi u. 34. III. 11. alatti üres la-
kás új bérlőjét.
A városfejlesztési és üzemeltetési 
osztályvezető jelentése alapján (a 
márciusi testületi ülés óta) a kö-
zösségi együttélés miatt 6 db köz-
igazgatási bírság kiszabására került 
sor. Alkalmi behajtási engedélyből 5 
db-ot, behajtási és várakozási enge-
délyből 2 db-ot, behajtási engedély-
ből 3 db-ot, közútkezelői hozzájáru-
lásból 3 db-ot, közterület-használati 
engedélyből 27 db-ot adtak ki.
Az igazgatási és építéshatósági 
osztályvezető jelentése alapján: a 
polgármester nevében március 26. 
és április 27. között 99 települési 
támogatást, 6 lakhatási kiadások 
mérsékléséhez megállapított támo-
gatást adott ki az osztály.
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A sporttelep a sportolóké
április végén a TV2 csatorna is hírt 
adott arról, hogy Kőszegen a pol-
gármester nem járult hozzá a ma-
jális megrendezéséhez a sporttele-
pen. jegyzőkönyvek, levelek alapján 
tényszerűek a következő adatok:  
Március 10-én kérelmet adott be 
Huber László polgármesterhez az 
Összefogás Kőszegért Egyesület 
elnöke, Harkai Norbert. A levélben 
foglalt kérés arra vonatkozott, hogy 
a városvezető engedélyezze a ma-
jális megtartását a Lóránt Gyula 
Sporttelepen május 1-jén és 2-án 

éjszaka két óráig. Ezt a hozzájáru-
lást a polgármester március 24-én 
írt válaszlevelében nem adta meg. 
Erről a március 26-án megtartott 
testületi ülésen a polgármester 
tájékoztatta a képviselőket. Az el-
utasítás indokaként a polgármester 
hivatkozott a Kőszegi Sportegye-
sület (KSE) és az önkormányzat 
között 2014. június 1-jén módosí-
tott ingatlanhasználati szerződésre, 
amelynek értelmében a Lóránt 
Gyula Sporttelepet elsősorban és 
kizárólag csak sportrendezvények 

céljára használhatja a KSE. Ameny-
nyiben ettől a funkciótól, vagy a 
rendes nyitva tartástól (07 – 22 
óra) eltérően kívánják hasznosítani 
a sporttelepet, akkor ehhez előze-
tesen be kell szerezni a polgármes-
ter hozzájárulását! 
Az ingatlanhasználati szerződés mó-
dosításának illetve pontosításának 
indoka volt, hogy az elmúlt évben a 
– Sportbüfé által szervezett – majá-
lis, illetve az Ivó-napi rendezvények 
után lakossági észrevételek érkeztek 
a hivatalba az éjszakai zajok miatt. 
(Kőszeg és Vidéke 2014. júniusi 
lapszám 3. oldal „Hangos szórako-
zás”.) Az ingatlanhasználati szerző-

dés módosítását a KSE vezetése is 
elfogadta. Ez alapján csak a KSE-
nek volt – lett volna – joga a ma-
jális rendezése érdekében kérelmet 
beadnia a hivatalba. A kérelmező, 
az Összefogás Kőszegért Egyesület 
volt, és más helyszínre nem kért en-
gedélyt a majális megtartására. Azt 
követően sem, hogy március 24-én 
a polgármester aláírta az elutasítás-
ról szóló kérelmet.
Az Összefogás Kőszegért Egyesület 
kapott – a Fő térre érvényes – in-
gyenes közterület használati enge-
délyt májusi dátumra a gyermekek 
foglalkoztatása érdekében.

Kz

Májusfák állításáról
A májusfa állítása a természet újjá-
születésének a szimbóluma. A régi 
hagyomány szerint az udvarlók ál-
lítottak májusfát a lányoknak. Ez a 
szokás most is él Kiszsidányban. 
Dorina udvarlója egy szépen fel-
díszített fát helyezett el a lányos ház 
kerítésén. A hagyományhoz tarto-
zik, hogy a közösségek is gondos-
kodtak a saját májusfájukról, amely 
hagyomány Kőszegen és a környék 
falvaiban (13. old) most is él.
Kőszegszerdahelyen két fenyő-
fát is a magasba emeltek, a sikert 
kisebb poharazgatással, hosszabb 
beszélgetéssel ünnepelték.
Kőszegdoroszlón is ápri-
lis 30-án este, a tűzoltók és a 
színjátszókörösök részvételével, a 
tűzoltóparancsnok irányításával 
állították fel a májusfát. Először a 
faluház elé egyet, majd a tűzoltó-
szertár elé a másikat. Mindkettőt 
szépen feldíszítették. Egy hónapon 
át figyelik a változását, és készülnek 
a május 31-én történő kitáncolás-
ra. Akkor is elfogyasztanak egy-egy 
pohár bort, és tovább erősítik a jó 
közösségi kapcsolatokat.
Kőszegfalván április 30-án este 
kevesen voltak a 24 méter magas, 
a törzsénél 27 cm átmérőjű fenyő-
fa felállításához. Így beszélgetésre, 
borozgatásra jutott idő a fiatalok-
nak, hiszen csak önmaguk voltak 
ezen az estén. Másnap délelőtt újra 
hozzáláttak. Egy traktoros segítsé-
gét is kérték, de mire az megérke-
zett, már elég volt a létszám a létra 
és a vasbak tartásához, valamint a 

kötelek húzásához. Kétórányi mun-
ka után ért a magasba a májusfa. 
Az egyik résztvevő szerint tíz évvel 
ezelőtt nagyobb volt a lelkesedés, 
a férfiak a vállukon hozták be a fát 
a faluba, pedig kicsit sosem állítot-
tak. Inkább semmit.
Kőszegen az Arborétum utca lakói 
1999 óta állítanak minden évben 
májusfát. április 30-án este spontán 
érkeznek a lakók a kisebb-nagyobb 
batyujukkal az előre kikészített 
asztalokhoz. Idén 15 méter magas 
volt a fenyőfa, lufikkal, szalagokkal 
feldíszítve. A fa öltöztetése a lányok 
és az asszonyok feladata. Férfimun-
ka a létrával történő emelés, illetve 
a kötél húzása, hogy a tizenöt éve 

kiépített vasoszlophoz rög-
zítsék a fa törzsét. Az osz-
lop lebetonozása is hosszú 
távú gondolkodásra utal a 
májusfa állítás hagyomá-
nyában. Mint már annyi-
szor, idén is esett az eső, de 
senkinek nem jutott eszébe, 
hogy emiatt visszatérjen a 
házába. Ezen az éjszakán 
hosszasak voltak a beszélgetések, 
kevesebb a tánc, és néhány ének 
is elhangzott. A Bersek utcából is 
érkeztek éjszakai látogatók, akik 
ígérték, jövőre korábban jönnek. 
Május 1-jén délelőtt a fúvósok is 
megtisztelték az utca lakóit az érke-
zésükkel. (Előtte zenésztársuk, jenő 
bácsi ablaka alatt fújták az indulót.) 
A kicsi utca nagy részét elfoglalták 
a zenészek, a lakók és a vendégek. 

Az utca lakója, a fúvóstárs, Gábor, 
karján a kislányával, majd édesap-
ja, Károly is „kötelezően” szólaltat-
ta meg a trombitát. Az „asztalokon” 
egyre fogyott a vendégkínáló étel-
ital, a lakók pedig délután fél kettő 
tájban vették észre, hogy elszaladt 
az ebédidő. 
Május végén pedig elérkezik a má-
jusfa kitáncolás ideje.

Kámán z
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„Mi is a városhoz tartozunk”
A Szabóhegyért Közösen Egye-
sület neve önmagáért beszél, 
meghatározza a célokat. Az elmúlt 
év szeptember 26-án – ingatlan 
és telektulajdonosok részvételével 
– tartották meg az alakuló ülést. 
Az egyesület alakításáért sokat 
tett Kóthy Zsuzsanna, aki távolban 
töltött évek után tért visza a szü-
lőföldjére, egy ifjúkori elhatározása 
hozta haza. Kérdések nélkül beszélt 
a szívügyének tekintett egyesület-
ről, a Szabóhegyről.
– Hazajöttem, a szívem visz-
szahozott. Kerestem a réges-régi 
társas kapcsolatokat, de azt lát-
tam, hogy az emberek kerítése-
ket építenek és nemcsak a házuk 
mellett. Majd olvastam a Kőszeg 
és Vidéke újságban, hogy a hegy-
lakók szennyvízükkel szennyezik a 
környezetet. Szíven ütött, ellenünk 
való támadásnak éreztem, azok 

ellen, akik itt a hegyekben élnek 
egy Kőszegtől távoli világban. Azt 
éreztem, hogy mi nem tartozunk 
Kőszeghez. Mások gondolataiban 
foroghat, hogy itt a hegyben, a Sza-
bóhegyen gazdagok élnek. Nem. 
Szerintem ugyanolyanok vagyunk, 
mint bárki más. Mi itt egy kisfalu-
ban élünk, és a városhoz tartozunk, 
de nem éreztem, hogy ez fordítva is 
így lenne. Egyre gyakrabban kezd-
tem el beszélgetni a közelben élők-
kel. Elmentem házalni, azokhoz 
is, akiket nem ismertem, s közben 
az forgott a fejemben, hogy mi itt 
valami rosszat csinálunk? A kétsé-
geinkkel felkerestem Huber László 
polgármester urat is, aki elmondta 
az érvényes szabályozást, és arra 
emlékeztetett, hogy sok évvel ez-
előtt megszűnt a Szabóhegyen mű-
ködő egyesület. Való igaz, az utolsó 
megbeszéléseken már (még) én is 

ott voltam. Ezt követően a hegy-
társaimnak egyre többször vetet-
tem fel az egyesület alakításának 
kérdését. A beszélgetések során azt 
láttam: az emberek nem zárkóztak 
be, igénylik a szomszédságot, a jó 
barátságot és segítőkészek. Mit 
mondjak?  A felismerés örömmel 
töltött el. Örömmel adtam át a 
gimnáziumban megtartandó fó-
rumra a meghívót. A vártnál töb-
ben érkeztek. Volt vita, ellenvéle-
mény, de ezt követően 46 ingatlan 
tulajdonosa aláírta a belépési nyi-
latkozatot. Ma már 64-en vagyunk. 
Nem titkolom, a „Szabóhegyért 
Közösen Egyesület” megnevezést 
én találtam ki. Közös a célunk, jó 
úton járunk, összefogunk. Csak 
együtt lehet továbblépni, közösen 
a várossal és környékünkkel. A 
Szabóhegy érték a város számára, 
még szebbé, még vonzóbbá kell 
varázsolni. Bőven van feladat. A 
hegyen élők igyekeznek betartani 
a szennyvíz elszállítására vonat-

kozó önkormányzati rendeletet, de 
úgy gondolom, hogy ez így nem a 
végső megoldás. Hegyes vidéken 
szennyvízcsatornát építeni képte-
lenség, nem gazdaságos. A mi kör-
nyezetünkben a biológiai szenny-
víztisztító a legalkalmasabb és leg-
korszerűbb, de ezt is csak közösen 
lehet megoldani. Az idősek buszjá-
rat nélkül nem tudnak feljönni, az 
autókat gyakran javíttatni kell az 
utak állapota miatt. Fejleszteni kell 
nemcsak számunkra, hanem a tu-
risták érdekében is. Hihetetlen tu-
risztikai tőke fekszik itt a szemünk 
előtt. Gondoljon bele! Néhány száz 
méterre a várostól őzek, szarvasok, 
nyulak szaladgálnak. Előttünk nő a 
gomba és a ciklámen. Mindenki-
nek – a város lakosságnak is – azt 
kell éreznie, hogy mi is a városhoz 
tartozunk. Kőszeg meghatározó ré-
sze a Szabóhegy. Csodaszép! A sok 
jóból, amit adott nekem, szeretnék 
valamit visszaadni. 

Lejegyezte: Kámán Z.

Sztráda a hegyekben
jó ütemben halad a kőszegi sípá-
lyától a velemi útelágazóig vezető 
hegyi út – az egykori Tervút – fel-
újítása. Az 5,6 km hosszú útszakasz 
munkálatai várhatóan június végén 
fejeződnek be, a végső szakasz asz-
faltozását május 11-én kezdték el az 
építők – kaptuk a tájékoztatást Bakó 
Csabától, a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. erdőgazdálkodási igazgatójától. 
Az építés az elmúlt év nyarán kez-
dődött el a Velem felett lévő útel-
ágazástól. A tél beálltáig 2,8 km 
hosszú útszakasz készült el. Rend-
be hozták a csapadékvíz elvezető 
árkokat, új átereszeket, kitérőket 

és útcsatlakozásokat 
építettek ki, a két oldalt 
lévő bokros területeket 
kitisztították.  Az járófe-
lület minőségi aszfalt-
borítást kapott, és ezzel 
autósztráda minőségi 
utat „varázsoltak” az 
építők. Az útépítés 
technológiája környezetbarát, költ-
ségek szempontjából pedig takaré-
kos. Az útalapot új technológia sze-
rint készítették el. Ennek lényege, 
hogy a régi útfelületre cementes 
kavicsos réteget terítenek el, amit 
– az eredeti útalappal együtt – egy 

gép felmar, finomra darál, majd a 
zúzalékot elteríti és tömöríti. Erre a 
rétegre építenek még kétszer öt cm 
vastag aszfaltréteget. 
A közjóléti beruházás összege 230 
millió Ft, amit a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. saját forrásból finan-
szírozott. A beruházás motivációja 
az a tény, hogy az „állami erdők 
nyitva állnak a természetszeretők 

előtt”.  Erre a célra, a vasi erdők 
érdekében a zrt. az elmúlt négy 
évben 550 millió Ft-ot fordított. 
Az útépítés befejezésével nem 
áll meg a munka a kőszegi he-
gyekben, hiszen – még ebben az 
évben – felújítják a forrásfogla-
lásokat, több esőbeállót, padokat 
helyeznek el a turisták érdekében. 
A hegyek szépségét, vonzerejét 
csak az tapasztalhatja meg, aki 
akár csak egy órát is eltölt a há-

borítatlan természetben. A kerék-
párosok számára is „paradicsom” 
lesz az aszfaltos hegyi út, különösen 
azért, mert a velemi útelágazótól a 
Hörmann-forrásig is aszfalton lehet 
haladni. Ezt az útszakaszt három 
évvel ezelőtt – ugyanezzel a tech-
nológiával – újította fel a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. 

Kz

előtt”.  Erre a célra, a vasi erdők 
érdekében a zrt. az elmúlt négy 
évben 550 millió Ft-ot fordított. 
Az útépítés befejezésével nem 
áll meg a munka a kőszegi he-
gyekben, hiszen – még ebben az 
évben – felújítják a forrásfogla-
lásokat, több esőbeállót, padokat 
helyeznek el a turisták érdekében. 
A hegyek szépségét, vonzerejét 
csak az tapasztalhatja meg, aki 
akár csak egy órát is eltölt a há-



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

Sertés tarja
csontos

Szent István Sör
4%, 0,5 l, 298,-Ft/l
(Pécsi Sörf zde Zrt.)

1059
Ft/kg

149
Ft/db

549
Ft/kg

2015. május 28 - május 30.

2015. május 21 - május 23.

Sertés Apróhús
70%, el h tött

Csirkecomb
Farrésszel
el h tött vagy fagyasztott
(Hungerit Zrt. vagy Taravis Kft.)

899
Ft/kg

1099
Ft/kg

85
Ft/db

459
Ft/kg

Fornetti
Extra Sajtos Pogácsa
(Fornetti Kft.)

Balaton
Tej vagy Étbevonóval
mártott ostya, 30g+20% (Nestlé Hungária Kft.)

K szegi akcióink

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

KoszegiHirdetes_20150508_02.indd   1 2015.05.08.   16:26:13
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Nosztalgia táncklub
Május 15-én 19 órakor tartja a 
jurisics-várban, a KÖSZHáZ-ban  
a Nosztalgia táncklub a következő 
összejövetelét. Szeretettel várnak – 
kortól, nemtől függetlenül – min-
denkit, egyedülállókat és párokat, 
akik szívesen eltöltenek a táncolás 
örömére egy-két órát.  Az összejö-
vetelt, a tapasztalatokhoz igazítva 
minden hónap második péntek 
estéjén tartják a jvMK támogatá-
sával. 
Telefonon is kérhető tájékoztatás. 
(tel: 20/344-8338).
A mostani összejövetel lesz a har-
madik. Az elsőt követően már élő-
zene mellett lehet táncolni. A zenét 
a MOZAIK DuÓ (Lepold Attila és 
Tóthárpád Ferenc) szolgáltatja. A 
táncklub indításának ötletét egy 
üdülés adta, ahol működött egy 
táncklub – mondta Kolnhoferné 

Óra Mária. Felmerült a kérdés: mi-
ért ne lehetne Kőszegen is hasonló 
klubot szervezni. Az ötletet Pócza 
Zoltán is támogatta, indításként 
csak néhány plakát került ki az 
utcákra. Érkeztek a klubtagok iga-
zolvány nélkül, amely nem volt és 
nem is lesz.  Többségében az Írottkő 
Hotel Szentesről érkezett vendégei, 
akik örömmel látták meg az ott-
honukra emlékeztető hirdetményt.   
Városukban évek óta működik 
már táncklub. Talán azért is, mert 
a tánc – Kolnhoferné Óra Mária 
szavai szerint – „a mozdulatok és 
a hang harmóniája, jó kedvre derít, 
a kiváltott érzések jó hatással van-
nak a táncoló ember környezetére, 
a társas kapcsolataira”.
Tessék kipróbálni! Önt is várja a 
táncklub!

Kz

Példaértékű
Egyik délelőtt az utcán szólított 
meg egy háromgyermekes édes-
anya. Elmondta, hogy április 24-
én – felnőttek kíséretében – egy 
10–15 fős osztrák gyermekcsoport 
kereste meg a családját, és élel-
miszerekből álló ajándékcsomagot 
adtak át. Mindezért a fiatalasszony 
köszönetét fejezte ki.
Az osztrák csoportot Michael 
Glavanovits szervezte, aki sok éve 
igazi támogatója a Kőszegen élő 
rászorulóknak. A bérmálás előtt 
lévő diákok – Kőszegtől 260 km tá-
volságban lévő – faluból érkeztek. 
Michael szándéka szerinti cél, hogy 
a gyermekek ismerjék meg az aján-
dékozás, a jó cselekedet örömét, és 
azt, hogy élnek családok, gyermekek 
szerény körülmények között is. Az 
ötven diák egy-egy – adománnyal 
megrakott – dobozzal érkezett meg 
a Liszt Ferenc utcai szociális helyi-
ségbe. Michael Glavanovits örömét 
nemcsak ez a momentum jelentet-
te, hanem azok a percek is, amikor 
angolul énekelve kívántak neki bol-
dog születésnapot. Egy-egy kisebb 

csapat indult el az előre kiválasztott 
három családhoz, akiknek átadták 
az élelmiszer adományokat. Erről 
beszélt az utcai találkozásunkkor a 
háromgyermekes édesanya.
Michael Glavanovits szolgálatkész-
ségét jól ismerik Kőszegen, különö-
sen az idősek otthonában, illetve a 
hajléktalan szállón. Öt éve, hetente 
kétszer hozza a péksüteményt a 
rászorulóknak, ezen kívül sok más 
használati tárgyat is, május 8-án 
betegágyakat. Néhány – a szociális 
munkát önkéntesen végző – asz-
szony rendszerezi a tárgyakat a 
Liszt Ferenc utcában, a buszmegál-
lónál lévő szociális helyiségben. A 
rászorulók válogathatnak, és ado-
mányért adományt adnak cserébe. 
A pénzadományokból havonta egy-
szer nyolc-tíz család kaphat élelmi-
szercsomagot. Az igazi, felelősségtel-
jes segítség az, amikor – a májustól 
októberig terjedő időszakban – a 
szociális étkeztetés nélkül élő hajlék-
talanok vasárnaponként leülhetnek 
a vendéglői asztal mellé elfogyasz-
tani a „családi ebédet” . Ennek a heti 
munkának a szervezését, felügyelet-
ét Giczy józsef végzi.

Kz

Nyitva a textilmúzeum
Az elmúlt két lapszámban írtunk 
a textiles múlttal rendelkező két 
nyugdíjas klubról. A megfogalma-
zott céljuk, szándékuk valósággá 
válik. Ismét látogatható lesz a Tex-
tilipari emlékhely és kiállítás, amely 
a TESCO áruház Gyöngyös-patak 

felöli oldalán épült teremben várja 
a látogatóit. Nyitva tartás: május és 
június hónapban minden kedden 
9 – 11 óra között, minden pénte-
ken 14  – 17 óra között. Csoportos 

látogatás ettől eltérő időpontban is 
lehetséges előre történő telefonos 
(94/360-078) bejelentkezés alap-
ján. A tárlatvezetést két egykori 
textiles szakember P. Burus Gyula 
és Kiss Lászlóné vállalta fel önkén-
tes munkaként. 

A kiállítás a város – év-
századokra visszanyúló 
– textiles múltját mu-
tatja be eredeti doku-
mentumok felhasználá-
sával az egykori LATEX 
öt gyáregységén belül 
koncentrálva a két kő-
szegi üzemre, a Bútor-
szövetgyárra, illetve a 
Posztógyárra. A bemu-
tatott tárgyak, eszközök 
eredetiek, az érdeklődő 
DVD lejátszón üzeme-
lés közben megtekint-
heti a gyártást. A filmet 
annak idején nem az 
utókornak készítették, 
de mostanra már törté-
nelemmé vált. 

(A fotó bemutatja a Posztógyár 
eredeti épületének rekonstruált 
falát, amely mögött a múzeum ta-
lálható.)

Kz     

A kiállítás a város – év-
századokra visszanyúló 
– textiles múltját mu-
tatja be eredeti doku-
mentumok felhasználá-
sával az egykori LATEX 
öt gyáregységén belül 
koncentrálva a két kő-
szegi üzemre, a Bútor-
szövetgyárra, illetve a 
Posztógyárra. A bemu-
tatott tárgyak, eszközök 
eredetiek, az érdeklődő 
DVD lejátszón üzeme-
lés közben megtekint-
heti a gyártást. A filmet 
annak idején nem az 
utókornak készítették, 
de mostanra már törté-
nelemmé vált. 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZáM   2015 . Má juS  12 .  

12

KÜ
LÖ

N
FÉLÉK

Asztal és diadém
Az interaktív, új múzeumi terek kialakításakor 
került raktárba a Városi Múzeum egyik büsz-
kesége, a „szenátorok asztala”, vagy ahogyan 
legtöbben ismerik, a városbírói asztal.  
jó hír, hogy a Művelődési Központ és a Városi 
Múzeum együttműködésének köszönhetően, 
lapunk megjelenésének idején a Szent Korona 
kiállítótermében már újra megtekinthető a gyö-
nyörű múzeumi tárgy. Révész józsef igazgató 
úrtól megtudtuk, hogy – a Rómer Flóris időszaki 
kiállítás után, amely május 19-én, délután 5 
órakor nyílik –, egy korabeli enteriőr kialakítá-

sával véglegesen is elhelyezhető lehet az asztal. 
Rómer Flórisról és az említett kiállításról: Mint 
a régészet atyjáról beszélhetünk, aki Kőszegen 
is tevékenykedett. Személyén keresztül mutatják 
be, hogy az elmúlt 100–150 évben hogyan vál-
tozott módszertanilag a régészet. Látható, ho-
gyan dolgozott Rómer Flóris, Miske Kálmán és a 
mai régészek. A kiállításhoz kapcsolódóan fog-
lalkozásokat is szerveznek, melyek segítségével 
a gyerekek közelebbről is megismerkedhetnek 
a régészet módszereivel, a kiállított anyaggal, 
amely Kern István tulajdonából való, de látható 
lesz a Savaria Múzeum tulajdonában lévő híres 
velemi diadém másolata is.  

táF.

Az eredmény
Cák: Március 28-án nagy volt az öröm. Meg-
valósult az álom, megérkezett Ausztriából  a 
tűzoltóautó. A járművet a helyi tűzoltócsapat 
tagjai nagy érdeklődéssel vizsgálgatták, is-
merkedtek az „új csodával”. Sikerrel zárult a 
gyűjtés, és ezért a Cáki önkéntes tűzoltók kö-
szönetüket fejezik ki minden támogatónak. 
Az önkormányzat 500 ezer Ft-tal járult hozzá 
a vásárláshoz. Külön köszönet jár a közre-
működést Banga Attilának, a Bozsok ÖTE 
parancsnokának és johann Bindernek!

Malacfesztivál
Pusztacsó: június 19 – 20-án rendezik meg a 
Malacfesztivált, amely az országban egyedülálló 
rendezvény. Pénteken este 19 órakor gyújtják meg 
a tábortüzet. A közösségépítő programot a Gencsi 
Hagyományőrzők műsora színesíti. Szombaton 11 
órakor a Kőszegi Fúvósok vonulnak fel a falu utcá-
in, majd a megnyitó után a Lukácsházi Gyöngyház 

Velem
Május 9-én a önkormányzat szerve-
zésében 71 fő kirándult Budapestre. 
Elsőként a csodálatos Budai Vár egyik 
legszebb épületében található Hadtör-
téneti Múzeum kiállításait tekintettük 
meg. Így a „Piavetól a Donig Dontól a 
Dunáig…”, illetve a vasfüggöny kor-
történeti bemutatóit, maradandó élmé-
nyekkel. Majd kicsit várakoztunk, hogy a 
csoportunk beléphessen az Országház-
ba. Ebben volt segítségünkre ágh Péter 
országgyűlési képviselő munkatársa, 

majd belépve az ajtón csatlakozott hozzánk a 
képviselő úr is. Betekintést nyertünk az épület 
felsőházi szárnyának termeibe, köztük az üléste-

Óvoda apróságai adnak műsort. A Bábműsor után 
Sólymos Tóni énekli a régi slágereket. Délután 
tartják a malacszépségversenyt. A reggeli órákban 
kezdik a nyárson sütni a 11 db malacot, este kós-
tolási próbát tart a zsűri. A maradékot a közönség 
fogyasztja el. Fergeteges lesz az éjszaka, 20 órától 
kétórás koncertet ad a Republic együttes, majd 23 
órától a Fáraó zenekar zenéjére hajnalig tart a bál. 
Pusztacsóba a Malacfesztiválért és a vendégszere-
tetért is érdemes ellátogatni.

Kz

rembe is. Hatással volt ránk a kupolateremben 
kiállított Magyar Szent Korona, amely közel áll 
minden velemi szívéhez, hiszen három hónapon 
át a kisfalunkban őrizték. Látogatásunk végén a 
képviselő úr volt az idegenvezetőnk, a Kossuth 
téren is beszélt az országház homlokzatán talál-
ható alkotásokról. Este élményekkel telve indul-
tunk hazafelé, fogyasztottuk a finom vacsorát is. 
Köszönjük Hende Csaba miniszter úr, ágh Péter 
képviselő úr és munkatársaik segítségét. 

Rába Ákos 
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IngatlanIroda nyílt!
Kőszeg, Várkör 69. 

Eladó, KIadó ingatlanokat
keresünk.

a nyilvántartásbavétel ingyenes.
nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

bodi.jozsef@t-online.hu
www.koszeg-ingatlan.hu

telefon: 06 30/908-2079

Lukácsháza
Április 11-én a Gencsapátiban 
megrendezett térségi borversenyen 
jól szerepeltek a csömötei szőlő-
hegy gazdái. Eredmények:
Fehér szakmai zsűri díjazottai: 1. 
Ifj. Albert Csaba királyleányka – 
2. Rácz Ferenc olaszrizling – 3. 
Kenyeri Dezső lakhegyi mézes bora 
• Fehér Gazda zsűri díjazottai: 3. 
Szemes Balázs muskotály bora 
• Vörös szakmai zsűri díjazottai: 
1. ifj. Albert Csaba Zweigelt – 3. 
Zadravecz Ferenc Pinot Noir bora • 
Vörös gazda zsűri díjazottai: 2. ifj. 
Albert Csaba Zweigelt – 3. Albert 
Csaba kékfrankos bora • Női vörös 
bor zsűri díjazottai: 1. Szemes Ba-
lázs burgundi. 
Április 15. A lukácsházi Boszor-
kányok Egyesülete szervezésében 
Babaringatót tartottak a Közössé-
gi Házban. Ízgő-mozgó babákkal 

telt meg a terem, a bemutatkozá-
sok után kezdődött a foglalkozás. 
Tettinger Virág óvodapedagógus, 
kétgyerekes anyuka vezette a já-
tékos összejövetelt. Bevezetőjében 
elmondta, hogy nagyon fontos a 
gyerekekkel való testi kontaktus, 
a simogatás. Ehhez kapcsolódnak 
a mondókák, dalok, amelyeket 
nagyon szeretnek a gyerekek. Elő-
került egy „varázsdob” is, amely a 
ritmust szolgáltatta a kicsik örö-
mére. A jövőben havonta tartanak 
Babaringatót.
Április 18-án a Közösségi Házban 
a Tarisznyások együttesének műso-
ra zárta a – négy előadásból álló 
– mesebérletet.
Április 25-én a Vas Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság és 
a Szombathelyi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség irányításával a 
Lukácsháza Önkéntes Települési 
Mentőcsoport és az Írottkő járási 
Mentőcsoport közösen rendszerbe-

állító minősítő gyakorlatot tartott. 
A riasztást követően 24-én este 
a települési mentőcsoport tagjai 
elméleti felkészítésen vettek részt. 
Másnap volt az ünnepélyes meg-
nyitó, amikor dr. Kapiller Sarolta a 
Vas Megyei Kormányhivatal Kősze-
gi járási Hivatal vezetője beszédé-
ben kiemelte a helyi katasztrófa-
védelem fontosságát. A gyakorlat 
részeként a Nemescsói úton építet-
tek nyúlgátat, ellennyomó meden-
cét, elvégezték a iszapolódott árok 
tisztítását, veszélyessé vált épület 
dúcolását, ellátták a sérülteket. A 
gyakorlat végén a helyi mentőcso-
port megfelelő minősítésű Nemzeti 
Minősítő Oklevelet kapott, amelyet 
Lakatár Gábor, a Szombathelyi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője adott át Virág jános pol-
gármesternek.
Április 26-án az önkormányzat a 
„Nemzedékek parkjában” a 2014-
ben született kilenc lukácsházi 

gyermek tiszteletére rendezett 
ünnepségen várta a település leg-
ifjabb állampolgárait, a szülőket 
és a nagyszülőket. Standi Katalin 
verse után az önkormányzat kép-
viseletében Virág jános polgár-
mester a Föld napjához kötve kö-
szöntötte a legifjabbakat. Ezután 
került sor a 2014-es év fájának, 
a mezei juharnak az elültetésére. 
A gyermekek a polgármestertől 
emlékplakettet és Pungor László 
képviselőtől a MAM ajándékcso-
magját vehették át. 
Április 30-án a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete rendezésé-
ben májusfát állítottak a Közösségi 
Ház udvarán. A feldíszített 16 mé-
teres fát a rendezvényre érkezettek 
húzták fel a magasba. Az eredmé-
nyes munkát bállal ünnepelték.  
Május 16-án a gyöngyösfalui 
Szent Márton Plébániatemplom 
kórusa Pünkösdi Dalos találkozót 
rendez a Közösségi Házban.

Gyöngyösfalu
Április 29-én 18 órakor a Közéleti 
Klub programsorozatának része-
ként a falu lakosai ismerkedtek 
Kína rendkívül színes és érdekes 
világával. A távoli országot megjárt 
két előadó Nádor István polgár-
mester és Németh Gábor képviselő 
tartott egy-egy érdekes előadást, 
amit fotókkal is illusztráltak. Az ér-
deklődők ismeretekkel gazdagodva 
indultak hazafelé, előtte megte-
kinthettek Kína jellegzetes tárgyai 
közül néhányat.                                                                          
Április 30-án felállította 
Gyöngyösfalu az első májusfáját a 
tornacsarnok melletti zöld terüle-
ten.  A feladatban a lakosság apra-

ja-nagyja segédkezett. A kis kezek a 
színes szalagok díszítésében, míg a 
tapasztaltabbak a lyuk kiásásában 
és a fa felhúzásában segédkeztek. 
Gyorsan a magasba emelkedett a 
„május királynője”. A sikert kisebb 
mulatozással folytatták az építők.
A faluban, a pösei oldalon is állí-
tottak májusfát, amelynek komoly 
hagyománya van. Ezúttal 36. al-
kalommal emelték magasba a 25 
méter hosszú májusfát. A művelet-
hez létrát, kötelet használtak, és két 
méter mély gödröt ástak, amelybe 
lesüllyesztették a vastag törzset. A 
kemény munkát batyus partival, 
énekszóval zárták. A májusfaállítás 
elengedhetetlen része a fa kitánco-
lása. A bált a tornacsarnokban ren-
dezik meg május 29-én, pénteken.  

Tímár jános gondoskodik a remek 
hangulatról. 
Fontos esemény májusban a 
gyereknap. Az idén, Gyöngyösfalu 
Önkormányzata és a Holdfényli-
get összefogásával kedveskedik a 
gyermekeknek. Május 30-án 10 
órától színes programokkal várja 
a Holdfényligeti Kalandparkban a 
gyöngyösfalui gyerekeket.
A lomtalanítás Gyöngyösfaluban 
szeptember 18 – 19-én lesz meg-
tartva.

Parkosítás
Velem: A község lakói az ősz folya-
mán észrevehették, hogy az önkor-
mányzat a község területén több 
helyen is kivágatta a már kiörege-
dett, gyakran veszélyes fákat, bok-
rokat. Ezek pótlása kezdődött meg 
májusban. Egy velemi villatulajdo-
nos felajánlásából és vezetésével 
közel száz virág, bokor, és fa kerül 
kiültetésre. Így a falu szebb lesz.
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Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

VASÁRNAP kivételével naponta!
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Felújítás
Végfázisba jutott az energetikai 
korszerűsítés az Evangélikus Szak-
képző Iskolában. Kőszeg belváro-
sában a Várkörön, az evangélikus 
templom környékén, valamint az 
árpád téren több hónapon át építési 
munkálatok folytak. Az Új Széche-
nyi Terv „KEOP Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva” elne-
vezésű pályázatnak, és a fenntartó 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
támogatásának köszönhetően, a 
munkálatok befejeztével, megújul 
az intézmény épülete. A diákok a 
legújabb kor kihívásainak megfele-
lő energetikai megoldásokkal ellá-
tott épületben tanulhatnak.
Műemlék jellege miatt a főépület 
homlokzatán a nyílászárók hőszi-
getelt javítása történt meg, a belső 

udvarban új faajtók és ablakok ke-
rültek beépítésre, megtörtént a fal-
felületek hőszigetelése is. Az épület 
villamosenergiával történő ellátását 
napelemek is segítik. A tantermekbe 
új, modern világítótesteket, energia-
takarékos izzókat szereltek be.
Kondenzációs gázkazánokkal kor-
szerűsítették a fűtési rendszert. A 
kollégium épületében tavaly tan-
étterem és kabinet terem került ki-
alakításra, a használati meleg vizet 

ezentúl a tiszta energia jegyében 
napkollektoros rendszer biztosítja, 
amely a fűtés energiahatékonysá-
gát is szolgálja. Az új kazánok fael-
gázosító technikával működnek,  itt 
sem maradt el a nyílászárók cseréje 
és a hőszigetelés.
A kőszegi Evangélikus Szakképző 
Iskola az elmúlt években bővítette 
képzési profilját, és az új szakok 
beindításával a megújulás útjára 
lépett. Várja régi és leendő diákjait. 

Tűzesetek
április 28-án a képviselő-testületi 
ülésen Kiss Zoltán a lakosság fel-
tételezéséről beszélt, miszerint a 
történtek szándékosnak tűnő tűz-
esetek. Erről a katasztrófavédelem 
a következő tájékoztatást adta.
A Dózsa György utcába riasztot-
ták a helyi önkormányzati tűzoltó-
kat 2015. április 15-én hajnalban, 
mert egy társasház pincéjének 
folyosóján kigyulladt egy ajtó bur-
kolata. A tűzoltók kiérkezéséig a 
burkolat elégett, és a tűz nem ter-
jedt tovább, sérülés nem történt. A 
keletkezés okát tűzvizsgálati eljárás 
során keresik.
Faanyag kapott lángra 2015. 
január 22-én hajnalban Kősze-
gen, egy harminclakásos társasház 
pincéjében. Az alagsorban tárolt 
faanyag hét négyzetméternyi te-

rületen égett, a lépcsőház pedig 
füsttel telítődött. A szombathelyi 
hivatásos és helyi önkormányzati 
tűzoltók vonultak a helyszínre, akik 
az épületben tartózkodó 67 embert 
biztonságos helyre menekítették, 
majd megfékezték a lángokat. 
Sérülés nem történt. Folyamatban 
van a tűzvizsgálati eljárás. 

Egy többlakásos társasház 
pincéjében tárolt papír és egyéb 
tárgyak kaptak lángra 2014. no-
vember 1-jén éjszaka Kőszegen, a 
Dózsa György utcában. A tűz miatt 
a lépcsőház füsttel telítődött. A kő-
szegi önkormányzati és szombathe-
lyi hivatásos tűzoltókat riasztották a 
helyszínre, akik a ház lakóit kimene-

Rendőrség
Egyik telefonáló olvasó a város-
ban történt betörésekről beszélt. 
A rendőrség szóvivőjétől kértünk 
tájékoztatást.
„Tájékoztatom Önt, hogy az utóbbi 
időben nem történtek betörések Kő-
szegen. A Kőszegi Rendőrkapitány-
ság egy 65 éves budapesti férfival 
szemben folytat nyomozást lopás 
vétség elkövetésének megalapo-

zott gyanúja miatt. A rendelkezésre 
álló adatok szerint a férfi kőszegi 
élelmiszerüzletek környékéről vitt 
el kerékpárokat 2015. március hó 
végétől, amelyeket aztán később 
Ausztriából származókként értékesí-
tett Kőszeg környéki településeken. 
A rendőrség kéri, akiknek az említett 
időszakban hasonló módon eltűnt a 
kerékpárjuk, tegyenek bejelentést 
a Kőszegi Rendőrkapitányságon, 
vagy hívják a 06-94/521-090-es 
telefonszámot.”

kítették az épületből. A tűz hatásá-
ra megolvadt egy műanyag vízcső, 
amikor a tűzoltók kiérkeztek, a szi-
várgó víz már eloltotta a lángokat, 
az egységek pedig megszüntették 
az izzást, és átszellőztették az épüle-
tet. Ezt követően a lakók visszame-
hettek otthonukba, lakosságvédelmi 
intézkedésre nem volt szükség.

IPA jubileum
június 4 – 7. között tartják az IPA 
Kőszegi Szervezetének jubileumi 
ünnepségét. A megalakulás 25. 
évfordulójára eljön Kőszegre Pier-
Martin Moulon a világszervezet 
elnöke, több neves személyiség-
gel együtt. A vendégek látogatást 
tesznek Bükfürdőn, részt vesznek a 
lukácsházi borbemutatón, és fogad-
ja őket Huber László polgármester. 
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Chernel lépte nyomán
Nyolcadik alkalommal vették birtok-
ba az óvodások, az iskolások, a csa-
ládok a 87-es út melletti rétet. „Mi-
énk itt a rét” – hirdette a felhívás. És 
csakugyan: Az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság és az Írottkő Natúrpar-
kért Egyesület közös szervezésében 
együtt ünnepeltük a „Madarak és 
fák napját”május 8 – 9-én.
Az idei alkalom különlegesnek szá-
mít, hiszen éppen 150 éve született 
Chernel István, aki a bencés gim-
názium diákjaival első ízben „ren-
dezte” meg az eseményt. 

Az érdeklődők a Dottó kisvonat-
tal is eljuthattak a helyszínre, és 
ezen a pénteken és szombaton a 
résztvevő fiatalok több útvonalat 
is bejárhattak. A 2,5 km-es, tízál-
lomásos kör mellett választhatták 

a rövidebb, ötállomásos szakaszt 
is, sőt, az óvodásoknak külön utat 
alakítottak ki. Már pénteken öt 
óvoda (255 fő) és öt iskola (287 
fő) gyermekei járták be a rétet. 
Az ösvényeken vidám, interaktív 
elemekkel, 34 önkéntes segítette 
a „játékosokat”. „A gyerekek be 
tudnak öltözni az év madarának, 
megismerkedtek az év fájával, 
de költemények is születtek az év 
rovaráról, a szentjánosbogárról” – 
tudtuk meg Kóródi Blankától. 
A program haszna, hogy egyre ér-

zékenyebbek vagyunk a „természet 
dolgaira”. Már sokan tudják azt is, 
hogy a Chernel-kert partner a sé-
rült állatok kezelésében, s vallják: 
„Védd a természetet!”

Tóthárpád F. 

Színkavalkád
Valóságos színkavalkádban le-
het része annak, aki ezekben a 
napokban látogat el a kőszegi 
Chernel-kertbe. A májusban virág-
zó rhododendronok messzi tájak 
szépségét idézik Észak-Amerikától 

egészen a Távol-Keletig. Az arbo-
rétum idős fái alatt árnyas ösvény 
fut végig, amely tavasszal madár-
daltól hangos. A védett növényeket 
bemutató tanösvényen több mint 
száz veszélyeztetett növényfajjal 
találkozhat a látogató, köztük olyan 
ritkaságokkal is, mint a zergebog-
lár, vagy a fokozottan védett bá-
nati bazsarózsa, amely mostanság 
bontja a szirmait. utóbbi nemcsak 
gyönyörű virágai miatt különleges; 
hanem amiatt is, hogy – egyes 

becslések szerint – hazánkban fel-
lelhető populációi adják a teljes vi-
rágállomány 90%-át. A sokak által 
íriszként ismert kerti dísznövények 
a vadon élő nőszirom fajok nemesí-
téséből származnak. A kertben hat 

faj (szibériai-, mocsári-, magyar-, 
apró-, tarka-, és fátyolos nőszirom) 
virágzása is nyomon követhető. 
A tanösvényen – a folyamatos 
gondozásnak köszönhetően – jól 
megférnek egymás mellett a száraz 
sziklagyepek és üde bükkösök lágy-
szárúi is. A látogatók olyan fajokkal 
ismerkedhetnek meg, amelyek ter-
mészetes körülmények között csak 
ritkán kerülnek szemünk elé.

Kutschi Péter
Fotó: Harsányi Krisztián

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

„Forráskút-rámolás”
Kiszsidány: A falu szélén található 
forrás jó minőségű vizét ma is sokan 
fogyasztják. A forráshoz kapcsolódó 
élő hagyomány a „Forráskút-rámo-
lás”, amit pünkösd szombatján (má-
jus 23-án) végeznek el a legények. 
Délután indulnak a kúthoz, borral 
kínáljak a kapukban nézelődőket, 
majd munkához látnak. Régen még 
vödörrel merték ki a vizet, a mo-
dern kor már szivattyúra bízza ezt 

a feladatot. A kút 
fenekéről kiszedik 
a megelőző évben 
leülepedett ho-
mokot – legénnyé 
avatás részeként –, 
hogy tiszta legyen 
a falu vize a követ-
kező évben is. 
A délutáni program 
része – 14 órától – 

a Martonszállási lovas klub 
bemutatója, majd 18 óra-
kor lépnek a közönség elé 
a horvátzsidányi táncosok. 
Az éjszakába nyúló bál kez-
dete előtt – adományokból 
készült – tojásrántottát fo-
gyasztanak a résztvevők.
A falu egyik magántulaj-
donban lévő területén a 
rhododendronok virágillata 
a természet csodáival is-
merteti meg a belépőt.

Kz
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a horvátzsidányi táncosok. 
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gyasztanak a résztvevők.
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Cserélje le kedvezőtlen banki  
jelzálog hitelét Takarék Kiváltó Hitelre  
a takarékszövetkezetek segítségével!

WWW.TAKAREKOSKIVALTO.HU

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Önnek megérné kiváltani?  
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési 
Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti 
Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért fordul-
jon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.

TÖBB MINT 100 TAKARÉKNÁL, AZ ORSZÁG 1500 PONTJÁN

ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA 
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!

Kőszeg, Rákóczi u. 12. Tel.: (94) 563-132

Gimnázium
A jurisich Miklós Gimnázium és Kol-
légium falai közül 83 végzős tanuló 
ballagott el. A diákok április 30-án 
köszöntek el az öreg alma matertől. 
Az igazgatói beszédben Keszei Ba-
lázs felidézte az elmúlt négy, illetve 
öt év diákheteinek kedves perceit, 
a rénavatót, az osztályok közötti 
vetélkedőket, a tanulmányi kirán-
dulásokat, a külföldi projekteket, 
a szalagavató és az erdei ballagás 
előkészületeit. Név szerint említette 
a kiemelkedő tanulmányi-, sport- 
vagy művészeti eredményeket elért 
tanulókat. A 
szülők ne-
vében Varga 
Norbert, Var-
ga Rebecca 
édesapja ki-
tartásra, to-
vábbi kemény 
tanulásra buz-
dította a  ma-
turandusokat, 
megköszönte 
az intézmény-
ben végzett 

nevelő és oktató munkát. Berta 
Gréta a maradók nevében, Cserkuti 
ádám a végzősök nevében búcsú-
zott. Az ünnepély a jurisics téren ért 
véget, ahol – régi hagyomány sze-
rint – a kollégisták nevében Hor-
váth Gabriella köszönt el a várostól, 
majd Huber László polgármester 
adott néhány gondolat formájában 
útravalót a távozóknak. A most 
elballagók közül ketten a munka 
világába kívánnak bekapcsolódni, 
egy tanuló OKj-s képzést választ, 
a többiek hazai vagy külföldi felső-
oktatási intézményben szeretnének 
továbbtanulni. Kívánjuk, hogy ter-
veik váljanak valóra!

Ballagás
Az Evangélikus Szakképző Isko-
la végzős diákjai április 30-án az 
evangélikus templomban – em-
lékezetes percekkel –  búcsúztak 
iskolájuktól.
A végzősök végigjárták a termeket, 
majd átvonultak az evangélikus 
templomba, ahol ünnepélyes keretek 
között zajlott le a ballagási ünnepély. 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin is-
kolalelkész búcsúzott a végzősöktől, 
majd Isten áldását kérte a ballagók 
életére, tevékenységére.
A Himnusz elhangzása után Rodler 
Gábor igazgató köszöntötte a 12. 
évfolyam diákjait, az országos 
szakmai versenyen helyezést el-

ért végzős tanulókat példaképül 
állította az alsóbb évfolyamosok 
elé. Személyes hangú beszédében 
visszaidézte az elmúlt évek meg-
határozó eseményeit, majd kitar-
tást, hitet kívánt a diákoknak az 
elkövetkezendő időszak, a vizsgák, 
majd a felnőtt lét kihívásainak le-
küzdéséhez. Kőszeg város nevében 
Básthy Béla alpolgármester búcsú-
zott a ballagóktól, akiket arra biz-
tatott, vigyék magukkal mindazt a 
szépet és jót, amit kőszegi diákként 
élhettek meg. 
A 11. évfolyamosok nevében Hor-
váth Enikő emlékezett az együtt el-
töltött időszakra, s megköszönte a 
felsőbb évesektől kapott segítséget. 
A ballagók nevében Szanyi Dávid 
köszönt el iskolájától, köszönetet 

mondott a szüleinek és a 
tanárainak.
A tanulók jutalmazása 
előtt a végzősök felkö-
tötték az emlékezést 
jelképező szalagot az 
iskola zászlajára, majd a 
lelkésznő „Legyetek bát-
rak, szárnyaljatok, mint a 
sasok!” szavaival indultak 
az útjukra.

mondott a szüleinek és a 
tanárainak.
A tanulók jutalmazása 
előtt a végzősök felkö-
tötték az emlékezést 
jelképező szalagot az 
iskola zászlajára, majd a 
lelkésznő „Legyetek bát-
rak, szárnyaljatok, mint a 
sasok!” szavaival indultak 
az útjukra.
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Rádiós eredmények
Sikeresen vettek részt a Városi Rá-
dióklub versenyzői az ez évi első 
– májusi – versenyükön. állomás-
helyük a Kendig-csúcs. A versenyt 
megelőzően felszerelték az anten-
nákat, amelyeket a téli időszakban 
állagmegóvás végett raktárban 
helyeztek el. 
„A folyamatos karbantartásnak és 
műszaki fejlesztéseknek köszönhe-
tően a rossz időjárás által is befo-
lyásolt gyenge terjedés ellenére 
meglepően szép összeköttetések 
létesültek a 432 MHz-es sávban” – 
tudtuk meg Polgár józseftől.
Elmondta még, hogy – egy bolgár 
állomással – az áthidalt maximá-
lis távolság 874 km volt, de nem 
sokkal maradt el ettől egy német 
állomással létesített 818 km-es 

kapcsolat sem, amely érdekessége, 
hogy repülőgépről visszaverődő jel 
– mint megtudtuk – „Aeroscatter” 
segítségével jött létre. E kettő kap-
csolat kiemelendő, de nagyon sok 
600 és 700 km feletti összekötte-
tésre is sor került.
A csoport elmúlt évi legjelentő-
sebb eredményei a következők: 
Május – IARu Region I. uHF ver-
seny nemzetközi 2. hely; július – 
Tesla Memorial verseny nemzet-
közi 1. hely; szeptember – VHF 
verseny 291 indulóból a 80. hely. 
Októberben uHF versenyen 107 
indulóból a 21., novemberben pe-
dig a Marconi Memorial versenyen 
132 résztvevőből a 44. helyezést 
érték el!

táF.

Aki mer, az nyer…
juhosné ávár Erika a kőszegi Dr. 
Nagy László EGYMI pedagógusa a 
logopédián tanít. Korábban ugyan-
ott, a Speciális Szakiskolában, 
okította a leendő kőműveseket, 
asztalosokat, festőket, a 9. és 10. 
évfolyamon. Minden osztályban 
volt interaktív tábla. Amikor visz-
szakerült a logopédiára, kiderült, 
hogy ott bizony hiánycikk a modern 
eszköz.  Bántotta, hogy így nagyon 
sok érdekes dologról maradnak le 
a tanítványai. 
Közismert, hogy a Szerencsejáték 

Zrt. kórházakat, sportolókat, in-
tézményeket támogat. Mivel már 
többször volt hatos lottó számhúzó, 
gondolta: megpróbál szerezni tőlük 
támogatást.  A múlt év áprilisában 
levelet írt a vezérigazgatónak, tag-
lalta, mennyire fontos lenne ezek-
nek a beszédfogyatékos gyerekek-
nek egy interaktív tábla. 
július 7-én elektornikus levélben 
közölték, hogy bekerült a kérelme 
a támogatandók közé. Nagyon sok 
papír kitöltése után augusztus ele-
jén megérkezett az egymillió forint, 

melyből egy 
projektort és 
egy táblát vet-
tek. Karácsony 
előtt pár nap-
pal szerelték 
fel. Azóta, mint 
felvételünkön 
is látszik, szinte 
minden órán 
használják a 
modern esz-
közt.   

 Kiss János

melyből egy 
projektort és 
egy táblát vet-
tek. Karácsony 
előtt pár nap-
pal szerelték 
fel. Azóta, mint 
felvételünkön 
is látszik, szinte 
minden órán 
használják a 
modern esz-
közt.   

Parlamentben jártak
A kőszegi Béri Balog ádám általános 
Iskola 3.b és 4.b osztályos tanulói-
val egy gyönyörű április végi napon 
kirándulni indultunk Budapestre.
Már az utazás is több gyereknek je-
lentett újdonságot, hiszen a vona-
tozás nem mindennapos esemény 
számukra. Igénybe vettük az ingye-
nes utazási kedvezményt, mert fő 
úti célunk az Országház megláto-
gatása volt.
Hosszas ügyintézés előzte meg ezt 
a kirándulást, mivel február kö-
zepén a nyári szünet előtti hétre 
kaptunk volna időpontot a Közön-
ségszolgálati Irodától. Ekkor kértük 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
úr segítségét, aki április végén tud-
ta fogadni a csoportunkat. Megkö-
szöntük a közbenjárását, és öröm-

mel adtuk át számára a kőszegi 
ajándékunkat, és elsőként gratulál-
hattunk – frakcióvezető helyettes-
ként történő – újraválasztásához. 
Tanulóink érdeklődő szemekkel 
figyeltek az idegenvezetőnkre, és 
nézték a koronaőröket. A kupolate-
remben megilletődve hallgatták a 
képviselő úr lelkesítő szavait. Prog-
ramunk részeként sétáltunk a budai 
várnegyedben, és a Dunán hajózva 
megcsodálhattuk fővárosunk híres 
épületeit. Idegenvezetőnk által a 
Hősök terén is folytattuk „történel-
mi” utazásunkat.
Vidám társaságunk gazdag élmé-
nyekkel szállt le a vonatról Szombat-
helyen, ahol a segítőkész szülők már 
izgatottan várták gyermekeiket.

Péterfi Józsefné osztályfőnök 
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A 275 éves könyv ünnepe
Egykor a városi elöljáróság válasz-
tásának a napja volt Szent György 
ünnepe. Ekkor indult a gazdálko-
dás új éve is. Kőszeg történetének 
lapjain ez a nap híres könyvünk, a 
Szőlő jövésnek Könyve ünnepe.
Ebben az évben is megrendezték 
a Vas Megyei és Nemzetközi Bor-
versenyt (a képen), valamint nyílt 
szakmai borbírálatra is sor került. A 
rendezvények szervezője, a beltéri 
helyszínek házigazdája a jurisics-
vár csapata volt. 

A hagyományoknak megfelelően 
miután megkoszorúzták Bechtold 
István, Szövényi István és Szövényi 
Ernő sírját, az Öregbástya melletti 
DNy-i városfalnál újabb szőlőtőke 
került a földbe április 24-én. Szenc 
polgármestere Karol Kvál (a képen) 
és Huber László munkája nyomán 
fejlődhet a „Dunáj” (Duna) vesz-
szője, amelyet mint új fajtát, 1997-
ben jegyeztek be. (Az ültetésnél az 

Evangélikus Mezőgazdasági Szak-
középiskola diákjai voltak a segít-
ségükre.)
Polgármesterünk örömét fejezte 
ki, hogy a tavaly testvérvárosunk-
ká váló Szenc szőlője is odakerült 
társai mellé, hogy – ha eljön az 
ideje és az összes tőkéről szüretelt 
szőlőből bor készül – jelképezze a 
városok közti barátságot: cuvée 
formájában is. Reményét fejezte 
ki, hogy jövőre – az idei testvérvá-
rosi szerződés aláírása után – egy 

nyitragerencséri tőke is gyarapít-
ja majd a sort. Az első hasonló 
alkalom 2012-ben volt, amikor 
Mariborból, a „világ legősibb” 
szőlőtőkéjéről érkezett oltvány, 
amit két kőszegi tőkével, Furmint-
tal és egy Kékfrankossal együtt 
ültettek el. Azóta a várfal mellett 
növekedik a Mödlingből hozott 
Zöld veltelini és a vaihingeni 
Lemberger is.

Az ünnep leg-
népszerűbb sza-
badtéri rendez-
vénye a kőszegi 
s z ő l ő h a j t á s o k 
bemutatása: „… 
ezen nemes Vá-
rosban bévett 
szokás szerint 
Szent György 
napján, úgymint 
szokott, bírói vá-
lasztás napján 
az hegymeste-
rek az tanács-
házba szoktak 
szőlő jövíseket 
hozni, melyek 
által – hangzik 
az eredeti indok-
lás – az városi 
lakósok is az borbéli terméshez 
reménségek volt, és ezen jövisek 
akkoráig könyvben nem rajzol-
tattak…”. 
Ez a hétvége tehát a város egyik 
legrangosabb és legérdekesebb 
eseménysorozatát foglalja magá-
ba: helyi identitást erősítő rendez-
vény. Sajnos nem jöttek el az óvo-
dások, és hiányoztak az általános 
és középiskolás fiatalok is, pedig 
ragyogó napsütés köszöntötte a 
jurisics térre érkező felvonulókat 
és a megjelent – egyébként – szép 
számú érdeklődőt. 
Hernigl László darabontparancs-
nok vezényszavát – „Puskát az 
pofához!” – követően eldördültek 
a fegyverek, megkezdődött a ce-
remónia. Polgármesterünk köszön-
tötte a város jeles vendégeit és a 
külföldi küldöttségeket is. Büszkén 
szólt a Nemzeti Szellemi Kulturális 
Örökség jegyzékében is szerep-

lő könyvünkről, amelyben ugyan 
„csak” 1740-es az első bejegyzés, 
tudjuk azonban, hogy már 1610-
ben is gyakorolták a bemutatás 
szokását. „Abban is bízunk, hogy az 
uNESCO által vezetett jegyzékbe 
is bekerülhet” – mondta. A város 
neve, a 275 éves könyvnek és a 
helyi borászoknak köszönhetően 
összeforrt a borral. 
A szónok, Harangozó Bertalan kor-
mánymegbízott, gazdag történelmi 
múltunkat, értékeinket méltatta, és 
Hamvas Bélát idézve figyelmezte-
tett: „Végül is ketten maradnak, 
Isten és a bor!”. Kőszeg szimbó-
lummá vált hazánkban – mondta 
– „az európaiság, a jó értelemben 
vett nyugatosság jelképe lett”. 
ágh Péter kiemelte, hogy egy vá-
rost az tud igazán várossá tenni, 
hogy van egy bizonyos közösségi 
szellem, és vannak hagyományai, 
olyanok, mint ez az ünnep is. 
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Mielőtt Huber László elrendelte 
volna a hajtások berajzolását, meg-
győződött a friss minták milyensé-
géről. Őseink hagyományát őrizve 
Láng józsef borász szólt az idei 
vesszőkről. Üdvözölte a testvér-
hegyközség, Dobronak képviselőit. 
Mint elmondta, enyhe telünk volt, a 
szőlők szépen átteleltek, a fakadás 
egyöntetű. A könnyezés már márci-
usban elindult, de a tavasz késett. 
A kékfrankoson már fürtkezdemé-
nyek is vannak. A Cabernet fajta 
berajzolása azonban nem igényel 

zöld festéket. Elmondta, hogy az 
elmaradott fajták esetében sem 
kell búslakodni, mert a mondás is 
azt tartja: „Ha Szent György-nap-
ján a szőlőtőke vak és süket, örül-
het annak asszony, gyerek.”
Borkirálynőnk – Horváth Tamara – 
frappáns üdvözlőszavai után kide-
rült az is, hogy a Kőszegi Borbarát 
Hölgyek döntése alapján ifj. Frank 
jános Blauburgere nyerte el a Höl-
gyek bora címet. (Hozzáértésüket a 
szakavatott zsűri döntése is igazol-
ta.) Végül felavatták új tagtársukat, 
Rákos Esztert.
A berajzolás aktusára a lovagte-
remben gyűltek össze az érdeklő-
dők. Németh jános művésztanár 
bemutatta az első, 275 éves köny-
vet. Majd fellapozta az újabbat, 
amelyet Vaihingentől kapott a vá-
ros, és amelybe 25 évvel ezelőtt 
került rajz először. A bejegyzéskor 
jelen volt a korábbi berajzoló, Hor-
váth jános festőművész is. Németh 
jános érdekes megállapítást tett, 
amikor az elmúlt 25 évet összeha-
sonlította az első könyv 25 évével. 
A tanár úr nem a felmelegedést, 
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hanem inkább évszakeltolódást vél 
felfedezni.
Nem véletlen, hogy a klímakutatók 
is felfigyeltek a könyvre. A ’930-as 
évek elején Visnya Aladár középis-
kolai tanár elvitte a Budapesti Me-
teorológiai Intézetbe. Azt követően 
1936-ban az első jelentős klíma-
kutató konferencián Münchenben 
is megvizsgálták a páratlan infor-
mációkat tartalmazó lapokat. Az 
értékes tárgy dokumentáló és mű-
vészeti értéke mellett, ritkán esik 
szó arról a tényről, hogy 1740-ben 

Kőszegen a kor gyakorlatát mellőz-
ve nem latinul és nem is németül, 
hanem magyar nyelven írtak a 
könyvbe.
A kialakult szokásoknak megfele-
lően a Vas Megyei és Nemzetközi 
Borverseny eredményei is ezen 
az ünnepen váltak nyilvánossá. A 
megyei versenyre 82 bor (13%-uk 
arany minősítésű) érkezett, ez – ta-
lán a kedvezőtlen évjárat miatt – 
jóval kevesebb, mint lenni szokott. 
A nemzetközi megmérettetésre 
azonban 132 mintát küldtek a gaz-
dák. Összesen tehát 214 bort bírált 
a hét bizottság. Hogy érzékeltetni 
lehessen a szoros mezőnyt: arany-
érmes a kifogástalan bor, amely 
valamilyen plusz élményt is nyújt, 
de szintúgy hibátlan az ezüst mi-
nősítésű is. (Gasztronómiai borok 
választására is sor került. A rész-
letes eredmények megtalálhatók a 
városi honlapon.)
A Vas Megyei Borversenyen legma-
gasabb pontszámot elért, egyben 
a vándorserleget elnyerő bora ifj. 
Frank jános Blauburgere lett. 
A tavaszi hétvége közreműködői, 

és számos esetben 
főszereplői voltak a 
közönséget szórakoz-
tató művészeti cso-
portok: Kőszeg Város 
Koncert Fúvószene-
kara, a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes, a Tu-
lipánt Népzenekar és a 
gerencséri Rozmaring 
Hagyományőrző Cso-
port. A háromnapos 
ünnep megkoronázá-
saként április 25-én, 
szombaton, Kőszeg és 
Nyitragerencsér első 
vezetői a feldíszített 
lovagteremben alá-
írták a testvérvárosi 
megállapodást.
Vrábel Annát kérdez-
tük: „Számomra ez nagy öröm. Tisz-
ta szívemből mondom, és minden 
alkalommal hangsúlyozom, hogy 
egy ilyen gyönyörű város, mint Kő-
szeg, és egy olyan kis község, mint 
Nyitragerencsér kapcsolata, amely 
körülbelül kétezer lakosú, nagyon 
pozitívan hat mindnyájunkra, akik 
idelátogatunk. Az ismeretségünk 
nagyon-nagyon régi, és gondolom, 
hogy egyre inkább szélesedik és 
elmélyül. Nem jöttem egyedül. Ve-
lem jött a Rozmaring folklórcsapat, 

ők is megtapasztalhatták azt a sok 
szépet és jót, amiről már régóta 
tudtunk, és most ők is megélhették. 
Ennek is nagyon örülök.”

Huber László hasonlóképpen nyi-
latkozott: „Nagyon jó érezni a 
szívből jövő őszinte szeretetet, ami 
minden találkozásunk alkalmából 
árad felénk a gerencséri barátaink-
tól. Ez megerősít abban, hogy amit 
csinálunk nem felesleges, hanem 
nagyon fontos számukra is, a ma-
gyarságuk megőrzése és a kulturá-
lis örökségünk kölcsönös ápolása, 
megélése miatt is. Ez a szerződés 
megpecsételése a több, mint 23 
éves kapcsolatunknak, barátsá-

gunknak. Köszönet jár mindenki-
nek, aki tett ezért bármit is ebben 
az időben.”

Tóthárpád F.
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Lakossági apró
KŐSZEGEN, 90 m2-es tégla-
építésű, belvárosi, alápincé-
zett, kapuszínes, háromszo-
bás családi ház udvarral, 40 
m2-es különálló garzonnal 
eladó. Irányár: 15,5 M Ft. 
Érdeklődni: 06 70 596 9000

CIVIL ÉLET

A várossal karöltve
Elsősorban a gazdasági stabilitást 
emelte ki Szőnye józsef elnök úr a 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipar-
testülete közgyűlésén április 10-én 
a kőszegi ipartestület jurisics téri 
székházában. Az eredmény nem-
csak annak köszönhető, hogy az 
elnökség tagjai se tiszteletdíjat, se 
költségtérítést nem vesznek fel, ha-
nem annak is, hogy évek óta meg-
felelő gazdálkodást folytatnak. (Az 
épületben működő vendéglátóhely 
bérleti díja is a tagság vagyonát 
gyarapítja.) E „gyűjtögető” gazdál-
kodás teremthet alapot az eljöven-
dő pályázatok önerejéhez. Az elnök 
örömét fejezte ki, hogy erősödik a 
duális képzés, és javasolta a Szé-
chenyi Hitelprogram igénybevé-
telét. Ajánlotta tagtársainak, hogy 
készüljenek az eljövendő pályáza-
tokra, melyek által a vállalkozások 
tovább erősödhetnek. 
jelentős esemény küszöbén, a 130. 
évforduló megünneplése előtt áll a 
kőszegi ipartestület, melyre ünnepi 

közgyűléssel, szeptember 18-án, a 
várban kerül majd sor.
Kiss Péter alelnök úr beszámolt 
arról, hogy a legutóbbi báljuk 
bevételéből el tudják végezni a 
székházukban található két lakás 
hőszigetelését. Elmondta, hogy 
tagjaik Sopronban, Zalakaroson és 
Szombathelyen több hasznos szak-
mai találkozón vettek részt.
Szárnyas jános alelnök úr az elmúlt 
időszak rendezvényeiről beszélt. Ki-
emelte az ostromnapokat, melynek 
meghatározó résztvevői, és amelyre 
viszonzásul várják a Lukácsházi 
böllérverseny szervezőit. Ebben az 
évben is ott lesznek a szüreti ren-
dezvényeken, és főzőtudományukat 
is megmutatják az Orsolya-napon. 
Szólt a határon átnyúló projektről, 
a Regionet Innovativ Programról, 
melynek előkészítő tárgyalásai foly-
nak, és amelyben részt kívánnak 
venni. Az ipartestület a fejlesztési 
ciklusban mintegy 180 ezer euróra 
szeretne pályázni. Ebből szándékoz-

zák fedezni a képzésekre fordítandó 
összegeket, illetve szeretnének ki-
alakítani egy modern eszközökkel 
felszerelt oktatótermet. Fontos célul 
tűzték ki, hogy segítsék a szakmun-
kástanulók eljutását a különböző 
hazai és külföldi termelőhelyekre, 
és hogy folytatódjanak az ún. „üz-
letember találkozók”. 
A hozzászólások között kell említeni 
Horváth György festőmester szava-
it. Elmondta, hogy úgy érzi, évtize-
dek óta most megy a legjobban az 
ipartestületnek, most a leghatéko-
nyabb a vezetőség.
Az elnök sikeresnek ítélte az ön-

kormányzattal való együttműkö-
désüket is. Reményét fejezte ki, 
hogy a kőszegi iparosok továbbra 
is kapnak munkát a városban. A 
kapcsolat mibenlétét mutatja – 
mint Huber László polgármester úr 
is említette –, hogy az ipartestület 
a rendszerváltozás óta számos te-
rületen együttműködő fél, és hogy 
a képviselő-testületnek mindig is 
volt iparos tagja. 
(Ezen a napon a VOSZ Vas Me-
gyei Szervezetének közgyűlé-
se is megrendezésre került az 
Iparosházban.)

táF. 

A legjobbak
A Dalünnep című írásunkban szá-
moltunk be arról, milyen kulturális 
tevékenységet folytat a Bersek is-
kola. Szép, de kérdezhetnénk: És 
mi a helyzet a tanulmányi ered-
ményekkel?  Megkérdeztük, és 
igazán dicséretes – országosan is 
jelentős – eredményekről számol-
hatunk be. 
Csak felsorolásszerűen: Potyondi 
László (7. o.) a Curie levelezős ké-
mia verseny területi bajnokságát 
megnyerve, május 9-én Szolnokon 
vehetett részt az országos verse-

nyen. Őri Kilián és Weidl T. Márk  
(6. o.) tanulók a Kálti Márk leve-
lezős történelem verseny 2. for-
dulója után meghívást kaptak az 
országos bajnokságra, mely május 
17-én lesz Budapesten. Weidl 
T. Márk (6. o.) a Bendegúz több 
fordulós levelezős történelem ver-
seny megyei fordulóját megnyer-
ve Szegedre kapott meghívást az 
országos fordulóra, május 30-ra.
Futballban is tevékenyek a 
bersekes gyerekek. A III. korcso-
portos csapatuk a Megyei Diák-
olimpiát megnyerve, júniusban 
Egerbe utazhat egy országos ver-
senyre.

Ha Bersek, akkor ki nem maradhat 
a BE-jÓ Táncegyüttes, amelynek 
a felső tagozatos és középiskolás 
lányai két hétvégén is elutaznak 
Budapestre a Magyar Látványtánc 
Sportszövetség Magyar Bajnoksá-
gára. Gratulálunk!

táF.

Duplán
június 7-én (vasárnap) 17 órakor tartja a jurisics-várban a BE-jÓ 
Táncegyüttes 20 + 10 Dupla jubileumi évadzáró műsorát. Egy ele-
gánsan összeállított, látványos műsorproduktummal várják a tánc 
iránt érdeklődőket.   
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Dalünnep
A közelmúltban ünnepelték 50 
éves fennállásukat. Számos prog-
ram kapcsolódott az évfordulóhoz, 
de a Bersek józsef általános Iskola 
városi és megyei nagyrendezvények 
szervezését is magára vállalja. Sok-
sok éve házigazdái a Karácsonyi 
versmondó versenynek, és már a 

tizenkettedik alkalommal rendez-
ték meg április 23-án a – „Szőlő 
jövésnek Könyve” városi rendez-
vénysorozat keretén belül – a Szent 
György-napi énekkari találkozót.
Akkor, amikor az olyan „haszonta-
lan” tantárgyak, mint az ének-zene 
viszonylag háttérbe szorulnak, kü-
lönösen fontos szerepe van a közös 
éneklésnek.
A rendezvényt Kovácsné Szabó Éva 
igazgatónő és Básthy Béla alpol-
gármester nyitotta meg. Ezúttal 

is színpadra lépett az árpád-házi 
iskola, a Béri Balog ádám alsó ta-
gozatos és nemzetiségi kórusa, a 
jurisics Miklós Gimnázium, a Dr. 
Nagy László EGYMI és a Bersek 
iskola énekkara, Tolnay Veronika és 
a BE-jÓ Történelmi Táncegyüttes.
Különösen érdekes és látványos, 
amikor az összkarban minden sze-
replő együtt énekel. Így volt ez a 
kórusünnep kezdő és záródalában is. 

Nyitásként Rátkay: Szt. György Him-
nusza hangzott el Stefanichné Szer-
dahelyi Éva vezényletével (a képen).
A felkészítő tanárok és a nézők visz-
szajelzései a szervezést, a színvona-
lat dicsérték, és már most tudható, 
hogy jövőre is szívesen vesznek 
részt ezen a rendezvényen. A kar-
ének ünnepe volt ez a nap. „Zár-
szóként” ezt hirdette az egyesített 
kórus is: ÷Viva, viva la musica!”

táF

Zenével a jubileum felé
A szólistáké volt a főszerep Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekarának 
Tavaszi hangversenyén, április 25-
én. Ahogyan azt már megszoktuk, 
komoly és könnyűzenei darabok is 
elhangoztak a vár lovagtermében.
A zenekar követi a hagyományokat. 
Ezúttal is köszöntötték az érettsé-
giző és az egyetemet befejező, va-
lamint a házasság előtt állókat. Ez 
utóbbiak közé tartozik a művészeti 
csoport karnagya, Szilágyi Miklós is, 
de nem feledkeztek meg a legidő-
sebb muzsikusról, Pászner jenőről és 
elhunyt tagtársukról, Weidl Tamásról 
sem. A beteg, de jelenlévő Kappel 
Lászlónak a Zimmermann polkával 
kívántak mielőbbi jobbulást.
A szépszámú közönség soraiban 
sokan hallgatták és figyelték a 
minden darabban feltűnő szólistá-
kat, de a távolmaradó kőszegiek is 
kíváncsiak voltak a zenekarra. Nem 
kellett sokat várniuk, hiszen nem 
maradt el a május 1-jei zenés éb-

resztő sem. Ennek ellenére „meg-
megszólaltak hangok” arról kérde-
zősködve, hogy hol volt a zenekar 
az ünnepen. 
Bakos Györgyöt kérdeztük az útvo-
nalról. Az együttes a próbatermétől 
indult – mondta. Az útvonal pedig: 
Petőfi tér, Kórház utca oda vissza 
két megállóval, Petőfi tér, Liszt F. 
u., Kossuth u., a Főtér körbe az 
Írottkő Szálló előtt, Várkör, Gyön-
gyös u. egy megálló, árpád tér, 
Sziget egy megálló, majd vissza a 
Királyvölgyön keresztül a mentőál-
lomás feletti egy és a Várkör, Hu-

nyadi u. egy valamint az Arborétum 
utca egy megállóval, ahol „az egész 
utca lakossága ott volt”. Követke-
zett a Diófa utca egy megállóval, az 
egész utca részvételével, Szénsavas 
kút utáni új lakóházak egy megál-
ló, Bercsényi u., Velemi u., Rohonci 
u., Sarki kocsma  egy megállóval - 
Próbaterem. 
„A május 1-jei menet legalább 50 
éves hagyomány. Mindazok, akik-
kel találkoztunk, nagy szeretettel 
fogadtak bennünket, és kialakulni 
látszik  az, hogy egyre többen lát-
ják vendégül az együttest” – tudtuk 
meg.
Már folyik a készülődés a jövő évi 
jubileumra. A zenekar felhívást 
tett közzé, miszerint „lehet ben-
nünket támogatni a különböző 
rendezvényeken”. Szükség is van 
a „munícióra”, hiszen a harmin-
cat meghaladja a meghívott ven-
dégzenekarok száma. A koncert 
is eredményes volt, a május 1-jei 

ébresztőn pedig – ahová hívták 
őket – összesen tíz helyen ze-
néltek, „fantasztikus adományok 
gyűltek. Köszönet érte!”
Legközelebb a május 23-án, az 
Éden napon, a Stájer házaknál 
muzsikálnak, ahol kívánságműsor 
lesz. A zenekar főz, miközben a 
natúrpark munkatársai játékokkal, 
túrákkal várják a tisztelt nagyér-
deműt. „Ott is gyűjtünk adományt, 
mert szükségünk van az anyagiak-
ra a jubileumi rendezvényekhez” – 
mondta az Bakos György elnök.

táF.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban Huber Lász-
ló polgármester személyesen fel-
köszöntötte: Keszthelyi Mátyásné 
Lajkó Ilonát (95) – a képen, Kiss 

józsefet (90) – a képen, és május-
ban köszönti még Németh Istvánné 
Murányi Évát (90)!
Képeslappal üdvözölte polgármes-
terünk Pajor Lajost (91), Sándor 
Imrét (91) és Fábián Istvánné ávár 
ágnest (93).
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Kőszegfalvi összefogás
Már többéves hagyomány, hogy 
óvodánk a szülők és a lakosság 
összefogásának köszönhetően 
megkapja a faluban lomtalanítás-
kor összegyűjtött fémhulladék árát. 
Néhány szülő, főleg apukák, időt 
és fáradságot nem kímélve végig-
járták a falut és összegyűjtötték a 
fémhulladékot. A település lakos-
sága nagyon segítőkész, együttmű-
ködő volt, örömmel segítettek az 
óvodának.
Az idén is szép összeget adott át 

a szülői munkaközösség vezetője: 
Neuwirth-Horváth Tímea az óvo-
davezetőnknek, Klobetzné Debrei 
Hajnalkának.
Ezt a pénzt új szőnyegek és sport-
eszközök vásárlására fordítjuk, ez-
zel is szépítve óvodánkat. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani 
a Szülőknek és Kőszegfalva lakói-
nak!
Az óvoda dolgozói nevében: 

Klobetzné Debrei Hajnalka 
Doroginé Molnár Ibolya 

Fesztivál Orehovicában
Drávadióson szerepelt a Kőszegi 
Horvát Nemzetiségi kórus április 
utolsó szombatján. A fesztivál-
lá duzzadó maratoni találkozó 
egyetlen magyarországi fellépője 

volt a kőszegi Zora. A csoportot 
nagy szeretettel, régi ismerősként 
üdvözölték a házigazdák. 
A „Dióünnepen” hazai ízekkel, 
süteményekkel is szerepeltek vá-

rosunk képviselői, a településen 
végighaladó felvonuláson pedig 
ismert dalokkal lepték meg az 
útszélen várakozó kíváncsisko-
dókat. 

Az esti bál nagysikerű zenekará-
nak dalaira, a Glóbusz zenéjére, 
mulattak a kőszegiek. A csoport 
a hajnali órákban érkezett vissza 
Kőszegre. 

Újra kelet – nyugaton
Közeleg a nyár, lassan már készü-
lődnek a „török csapatok” (idén 
sem maradhat el az ostromjáték), 
s talán majd többször láthatjuk a 
Kőszegi Orientális Táncklub tánco-
sait is, akik bár hírt nem adtunk 
róla, tevékenyen töltötték az elmúlt 
időszakot.
A mellékelt felvétel még a múlt év-
ben a Soproni Tánckavalkád című 
rendezvényen készült (fotó: Tóth 
Péter). A csendesebb téli időszak is 
munkával telt: „Új koreográfiákat 
tanultunk, workshopokra jártunk, 
igaz nekem volt egy-két szóló fellé-
pésem is” – mesélte Lepold ágnes, 
a csoport vezetője. 
A tavasz beköszöntével a hastán-

cos rendezvények száma olyan 
nagy, hogy minden fellépést nem 
is tudnak vállalni. Március végén 
Győrben, az Arrabona Hastáncfesz-
tiválon szerepeltek a gyerekek, áp-
rilisban Szombathelyen, a Savaria 
Hastáncfesztiválon léptek fel a 
felnőttek, akik mellett az egyik kis-
lány, Zsótér Rebeka is benevezett, 
és bronz minősítést szerzett. „Eh-
hez tudni kell, hogy a versenyben 
mindenkit, felnőtteket és profikat 
is ugyanazzal a mércével pontoz-
tak, így Rebeka eredménye nagyon 
jónak számít” – tudtuk meg. Telje-
sítményére az egész csoport méltán 
büszke. 
A hölgyek csoportosan is részt vettek 

egy workshopon. 
Az ott tanult ko-
reográfiát idehaza 
finomították, hogy 
a nyári kőszegi 
szereplések alkal-
mával a hazai kö-
zönséget új, hibát-
lan produkcióval 
lephessék meg. 
A legfontosabb hír, 
hogy az Ostrom-
napok idején – 
immár a harmadik 
alkalommal – újra 
megrendezik a 
Kelet varázsa Nyu-
gaton Fesztivált, 
amelyen ezúttal 
is láthatunk egy 
híres és elismert 
vendégművészt. 

táF.

egy workshopon. 
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finomították, hogy 
a nyári kőszegi 
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A legfontosabb hír, 
hogy az Ostrom-
napok idején – 
immár a harmadik 
alkalommal – újra 
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FESZTIVáL

„Negyven arab” 
rajzpályázat felhívás

A KELET VARáZSA NYuGATON FESZTIVáL keretében rajzpályázatot 
hirdetünk 6–12 éves korú gyermekek számára „Negyven arab” cím-
mel. A cím egy török népmese címe, ehhez várjuk a mese témájához, 
történetéhez kapcsolódó rajzokat, festményeket. A mese szövege meg-
található a fesztivál honlapján: keletvarazsa2015.weebly.com.
A képek és festmények A4-es méretű papírra készülhetnek. A művek 
hátsó oldalán nyomtatott betűkkel, olvashatóan, fel kell tüntetni: a pá-
lyázó teljes nevét, életkorát, lakcímét, elérhetőségét (a pályázó és/vagy 
a szülő/nevelő telefonszámát és email címét) és a kép címét.
A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható (ceru-
za, toll, tus, zsírkréta, vízfesték stb.), de az eredeti példányt szükséges 
beküldeni a következő címre: jurisics-vár Művelődési Központ, 9730 
Kőszeg, Rajnis u. 9. A borítékra kérjük, írják rá: „Negyven arab” rajz-
pályázat.
A pályamunkák leadási határideje 2015. június 30.  További informá-
ció a honlapon vagy telefonon kérhető: 06 20 665 1952.

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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Kiseška ÷Zora“ i ÷Židanci” na skupnom uspomen –
kipu sa Šandorom Petkovićem predsjednikom HS u Kisegu

„Festival oreha i sega ka kcoj ide” 
Kisežani kod svojih prijateljev u Orehovici

Kisežani su i ljetos radosno pri-
hvatili poziv na „Orehijadu” u 
Orehovicu.
Skoro napodne stigao je auto-
bus 25-oga aprila s pjevačkim 
zborom „Zora”, s tamburaši „Ži-
danci” i sa njihovi pratitelji pred 
novu osnovnu školu u Orehovicu.  
Tamo je čekao grupu voditelj 
- pomagač po zanimanju infor-
matičar Marijan Krčmar, ki se je 
brinuo o Kisežani kroz cijeloj pro-
gramskoj ponudi. Po ukusnom 
objedu u centru sela posjetili 
smo izložbu od raznih izlagačev. 
Stari alati za tući orihe, mlinci za 
orih isto tako su bili na uličnom 
izlogu, kao i kolači, slatkiši, pića, 
kiparstvo od driva ...sve, sve ve-
zano za orih. Na nuglju domaće-
ga  stola i Kisežanke su začarale posjetitelje sa 
svojim pecivom, kao i Imre Haršanji sa kiseškom 
„Orehovicom”.
Mimohod kroz Orehovicu uz limenu glazbu pe-
ljala je Zrinjska garda. Lijepomu programu cijeli 
dan uključilo se je i protulićno sunce. Ljudi su 
uživali pogledivanje, slušanje, kušanje, razgo-

varanje, u ugodno- prirodnom okviru. Na kraju 
povorke posadjena je orihova mladica u centru 
naselja.
u medjunarodnom kulturnom programu nastu-
pili su uz ostalo zajednički prijatelji Orehovice 
i Kisega, HKDM iz Ljubljane. Začarala su nas 
dica mjesne čuvarnice i osnovne škole sa svojimi  

pjesmicami i tanci. Pjevački zbor „Zora” dalma-
tinskom pjesmom, s gradišćanskimi jačkami i 
međimurskom „Katružom” zavridila je zado-
voljno tapšanje publike. Divili smo se nošnjam 

i otpodnevnomu kulturnomu 
programu. Priredbu posjetili 
su gosp. Matija Posavec župan 
Međimurske županije i Franjo 
Bukal načelnik Općine Oreho-
vice. Peljač KuD-a „Fijolice” 
Branko Sušec  je na kraju 
kulturne manifestacije pozvao 
sve nazočne na gulaš vičeru i 
na zabavu s Globus bandom. 
Ova popularna muzička grupa 
dizala je mlade i zreliju gene-
raciju u  zajedničko pjevanje i  
tancanje.
Željimo prijateljem da 
neka se tako dugo razvija i 
širi„Orehijada” dokjeg osta-
raju oni orihovi rasadi koje 
svako ljeto posadu u znaku 
budućnosti.

Marija Fülöp - Huljev
Április 25-én a Kőszegi Horvát Önkormányzat 
÷Zora” énekkara és a horvátzsidányi ÷Židanci” 
tambura együttes sikeresen vett részt a hor-
vátországi Orehovicában második alkalom-
mal megrendezésre kerülő ÷Diós” fesztiválon. 
A fesztivál új lehetőséget nyitott a testvérkap-
csolatok ápolására.

Kiseška ÷Zora“ i ÷Židanci” na skupnom uspomen –

i otpodnevnomu kulturnomu 
programu. Priredbu posjetili 
su gosp. Matija Posavec župan 
Međimurske županije i Franjo 
Bukal načelnik Općine Oreho-
vice. Peljač KuD-a „Fijolice” 
Branko Sušec  je na kraju 
kulturne manifestacije pozvao 
sve nazočne na gulaš vičeru i 
na zabavu s Globus bandom. 
Ova popularna muzička grupa 
dizala je mlade i zreliju gene-
raciju u  zajedničko pjevanje i  
tancanje.
Željimo prijateljem da 
neka se tako dugo razvija i 
širi„Orehijada” dokjeg osta-
raju oni orihovi rasadi koje 

Kirchentag in Schwabendorf
÷Kommt lasst uns singen, dass uns Gottes Güte 
vor Feuers’gfahr uns gnädiglich behüte. Gott 
hat auserwählet, und zum Trost bestellet uns 
den heil’gen Florian, rufet seinen Beistand an.”
Május 3-án Kőszegfalván a Flórián búcsúra és 
körmenetre a település lakói, a tűzoltók izga-
lommal készültek. A templomtól a temető kápol-

nájáig az utat „Flórián ágak” – nyírfaágak 
díszítették. A búcsúi szentmisén Csaba atya 
megemlékezett az édesanyákról, nagyma-
mákról, majd a szemerkélő eső ellenére a 
tűzoltók vezetésével, körmenettel a temető 
kápolnához indultak a hívek, majd vissza a 
templomba. Közben a litániát imádkozták, 

elénekelték a Szt. Flórián 
éneket és a Te Deumot, majd 
ünnepi hangulatban tért 
mindenki otthonába.
÷Ó, jertek hívek és kérjétek 
Istent, hogy tűzveszélyben 
óvjon, védjen minket!
Isten reánk hagyta, oltal-
munkra hagyta, Szent Fló-
riánt minékünk, ő legyen a 
reményünk.”
Májusban több közös találkozóra 
hívjuk és várjuk a német közösség 
tagjait:

Május 13. 18.00•  Fatimai 
mise és körmenet német nyel-
ven a jézus Szíve templomban.

Május 17-én gyalogos• 

és buszos zarándoklat lesz Steinberg-
be a Bründel-kápolnához. (Indulás 
gyalog Rattersdorfból 12.30, busszal 
Kőszegfalváról 15.00-kor.)
Május 30. • „Heimattreffen” Vasszent-
mihályon.

                                    Kőszegfalvi Ágnes 
                                      NNÖ elnöke
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KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

dÍJtALAN HázHOzszáLLÍtás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1100 Ft 1200 Ft 2300 Ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1150 Ft 1250 Ft 2350 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1190 Ft 1290 Ft 2390 Ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1250 Ft 1350 Ft 2550 Ft

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

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1010 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
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Végjáték a határon
Kőszeg 1944 – 1945

„Ez egy ünnepnap” – mondta 
Huber László Horváth Ferenc és L. 
Kiss Csaba könyvének megjelenése 
alkalmából a KÖSZHáZ-ban május 
5-én. Gratulációja mellett hangsú-
lyozta, hogy a kiadvány „érték, egy 
gyöngyszem, amelyben őszinteség-
gel közelítenek a szerzők a témá-
hoz”. Beszélt a Lovagló-dűlőben 
talált zsidó tömegsírról is, valamint 
az azzal foglalkozó 2009-es kiállí-
tásról. Amikor a súlyos történelmi 
„hagyatékról” beszélt, a szomorú 
események kapcsán megjegyezte: 
„mi, a városban élők is áldozatok 
vagyunk”! 
A jelenlévő Márkus Sándor, a 
Szombathelyi Zsidó Hitközség ve-
zetője a holokauszt utáni nemze-
dék nevében szólt a közönséghez, 
és megköszönte, hogy közössége 
képviseltetheti magát az ünnepen.
Egyszerre emlékezetkönyv, és egy-
szerre történelemkönyv, amit a ke-
zünkben tartunk – összegezte a kötet 
műfaját dr. Katona Attila történész. 
Részletesen taglalta a kort, de fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy város-

unk 1532-ben – pozitív értelemben 
– beírta magát a történelembe. „Így 
kell Kőszegről emlékezni” – mondta.
A könyv címe, némi áthallással: 
Végjáték a határon. „Az volt a cé-
lunk, hogy önöknek, kőszegieknek 
írjunk egy olyan kötetet, amiben 
összegyűjtjük azokat az adatokat, 
ismeretanyagokat, melyek Kőszeg 
számára fontosak” – mondta L. Kiss 
Csaba. Hangsúlyosan foglalkoznak 
a ténnyel, melyről fotósorozattal is 
rendelkezünk, hogy 1944 nyarán 
a zsidó lakosságot elhurcolták, és 
„1944 őszén érkezett a városba 
több ezer munkaszolgálatos”. A 
téma azért is fontos, mert „nagyon 
sokan összemosták a kőszegi zsidók 
és az idehurcolt zsidók sorsát”.
A szerzők (A képen, köztük a kiadó, 
Farkas Csaba. Konferál a házigazda 
Pócza Zoltán.) adatgyűjtése több 
mint tíz évre nyúlik vissza, most nyílt 
lehetőség arra, hogy – a Szülőföld 
Kiadó jóvoltából – megjelenhetett 
a tetszetős kiadvány, mely azonban 
nem a végcélt jelenti. A szerzőpá-
ros egy emlékpark létrehozásának 

szükségességét hangsúlyozta. L. 
Kiss Csaba felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Guba-hegyen, a Kiserdőben 
jeltelenül eltemetve még „akár több 
száz feltáratlan sír is lehet”!  
A kiadvány minden bizonnyal soka-
kat érdekel majd, hiszen két sarka-
latos témával is foglalkozik. Ilyen a 
gázkamra kérdése: „Szeretném fel-
menteni a várost – mondta L. Kiss 
Csaba –, mert nagyon sokan Kő-
szeget gyakorlatilag a gázkamrával 
hozzák kapcsolatba!” A másik – a 

közvéleményt is foglalkoztató téma 
a Szálasi-bunker „ügye”, Bakay 
Kornél professzor úr tevékenysége. 
Minden bizonnyal sokan hozzá 
kívánnak majd szólni a témához. 
Erre módot is adnak a szerzők. Az 
észrevételeket, véleményeket a 
koszeg2vh@gmail.com drótposta-
címre várják.
(A könyvbemutatón Stuller Géza, 
Stuller ágoston és Szendrő Sára 
közreműködött.)

Tóthárpád F.

Emlékezzünk!
áprilisi számunkban „Az emlék-
kőnél” című írásunkban egyebek 
mellett dr. Katona Attila történész 
által elmondott közel negyvenper-
ces beszédéről is beszámoltunk.  A 
cikk megjelenése után személyesen 
is többen kifejezték véleményüket 
és kétségeiket. 
Az említett beszédben a szónok 
nagyra becsült egykori apátunk, 
Székely László naplóbejegyzéseit 
is felhasználta. A zsidóüldözéssel, 
a kőszegi kegyetlenkedésekkel 
kapcsolatban idézte apát úr nap-
lóbejegyzését: „Sok a nyilas szim-
patizáns, városunkban talán több, 
mint máshol.” 
Dr. Kósa Csabáné – Székely László 
unokahúga – a következőket tudat-
ta lapunkkal: „Igen nemtelen dolog-
nak tartom, ha szövegkörnyezetéből 
kiragadnak mondatokat, és aktua-
lizálják tetszés szerint. (Az értékes 
kétkötetes napló tartalmát hamaro-

san a széles közönség is olvashatja, 
belőle a pontos szövegkörnyezetet 
megismerve nyílik alkalom idézni 
mindannyiunk számára. A kiadvány 
nyáron fog megjelenni.) 
Lássuk pontosan, mikor és kire 
vonatkoztatva írta Székely László 
a fentieket! A bejegyzés dátuma 
1944. március 19. 
„… megszálltak bennünket. Külö-
nös: a városban sihederek vonultak 
fel, tüntetőleg németül beszélnek, 
noha törik a német nyelvet. Egy-
szerre megmozdul bennük a német 
vér, tüntetni akarnak vele. A szer-
vita apácákhoz beállítottak azzal 
ijesztgetve őket, hogy most aztán 
nemsokára lógni fognak. Vad hírek 
keringenek az egész ország meg-
szállásáról. Sok a nyilas szimpati-
záns, városunkban talán több, mint 
máshol” – végződik az írógéppel 
rögzített aznapi szöveg.

Tóthárpád F.

Idézet
„Végjáték a határon Kőszeg 1944-
1945” című könyvből idézünk. A 
két részlet közzététele a könyvki-
adó és a két szerző hozzájárulásával 
történt. A könyv megvásárolható a 
Kőszegen a Városkapu könyves-
boltban.

Kz
Idézet a 90. oldalról:
„Képzeljük magunk elé a helyzetet! 
A táborparancsnok személyesen, 
(Nem foglyot küldött fel!) felmászik 
a hideg, szeles időben a több méter 
magas kéményen, kezében cipeli a 
Zyklon-B-vel teli dobozt. Felérve a 
tíz-húsz méter magas gyárkémény 
tetejére megbontja a dobozt, majd 
bedobja a kémény nyílásán. Mindezt 
komoly védőfelszerelés és szerszám 
nélkül. Esetleg vegyvédelmi védő-
ruhában és oxigénpalackkal tette 
mindezt, magával cipelve az alkal-
mas szerszámot a doboz felnyitásá-
hoz? Ha nem volt nála védőfelsze-
relés, a saját életét is kockára tette. 
Hogyan akadályozták meg, hogy 
a gáz ne a kéményen át távozzon, 
(huzat) és ne a mérgezőt mérgezze? 
Gyorsan lemászott? ugye érezzük 
az események abszurditását? Ennél 

egyszerűbben is meg lehetett ölni a 
szerencsétleneket.”

Idézet a 87. oldalról:
Klagenfurti gépészmérnök be-
számolója: (DEGOB jegyzőkönyvi 
szám: 3263)
„Kőszegen először pajtákban, ké-
sőbb pedig a sörgyárban voltunk 
elhelyezve. Az eredeti századból tu-
domásom szerint 102-en kerültünk 
Kőszegre. Itt rengetegen pusztultak 
el. A halálozások oka éhség, fagy 
és tetű volt. Flekktífusz nem volt, 
formálisan megették a tetvek az 
embereket. Az oroszok közeledte-
kor elvittek bennünket Rohoncra. 
(Rechnitz) Megérkezésünk után fer-
tőtlenítettek bennünket, de ez nem 
ért semmit. Rohonc mellett szörnyű 
vérfürdőt rendeztek a németek. Itt 
végezték ki azokat a zsidókat, akik 
betegségük vagy gyengeségük 
miatt nem vállalták a gyaloglást 
Kőszegről Rohoncra. Velük ásatták 
meg a sírjukat. Aztán autón hozták 
őket ide és az SS-ek lelőtték őket. 
Három embernek sikerült meg-
szöknie, ezektől tudtuk meg, hogy 
miként történt a gyilkolás. Az SS az 
áldozatokat meztelenre vetkőztet-
te, beállították őket a sírgödörbe és 
géppisztolyokkal lőtték le őket.”
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Ez meg az
Május 1-jétől hétfőnként is láto-
gatható a jurisics-vár. A várkártyá-
val nem rendelkező turisták a hét 
első napján – a vármúzeum nem 
tart nyitva – 50 %-os belépővel 
tölthetik szabadidejüket az ódon 
falak között. Ezeken a napokon 
a többi mellett megtekinthetők a 
képzőművészeti kiállítások és a 
fegyvertár is. 
A turisták kezdik felfedezni a plusz, 
ingyenes szolgáltatásokat. A vár te-
rületein (kivétel a múzeum) szabad 
fényképezni, kézbe vehetők a fegy-
verek, és ami nagy népszerűségnek 
örvend, a vállalkozó kedvűek jelme-
zekbe öltözhetnek. Sokan számol-
nak be örömmel arról, hogy meg-
fogadták a toronybéli mondókát is: 
„Egy kondítás: itt jártam, két kon-
dítás: nem bántam, három, hogyha 
körbenéztél, négy, ha újra visszajön-
nél!” Gyakran megszólal a harang, 
ha nem is a török ostromot idézi, de 
hirdeti: „Újra visszajönnék!”
Sodics László művésztanár ki-
állítása április 28-án nyílt a vár 
földszinti kiállítótermében, és még 
a hónap végéig megtekinthető. 
„Életének minden gyökerével a 
Nyugat-Pannon tájba kapasz-

kodik” – olvashatjuk róla a falra 
függesztett ismertetőben. Mestere 
Horváth jános volt. 
Anyák napja alkalmából „virág-
készítő” akcióval kedveskedett ifjú 
látogatóinak a művelődési köz-
pont. 

Míg a felnőttek ismerkedtek a vár-
ral, a gyerekek elkészíthették az 
anyukájuknak és nagymamájuk-
nak szánt ajándékokat. Sok verses 
„szívnotesz” és kreppvirág készült 
– ha szükség volt rá – akkor a ház 
munkatársainak a segítségével.  
Május elejéig több mint kétszá-
zan váltottak várkártyát, amellyel 
a kőszegiek díjmentesen, korlátlan 
alkalommal látogathatják a város 
leglátogatottabb intézményét és 
rendezvényeit.

A Szent János-padról
A múlt évben – október 8-án – ál-
dotta meg Harangozó Vilmos plé-
bános úr a Nepomuki Szent jános-
ról elnevezett kápolnát (a gyónási 
titok vértanúja) abból az alkalom-
ból, hogy megszépült a szobor és az 
épület. Arról is beszámoltunk, hogy 
megfogalmazódott a vágy, misze-
rint jó volna egy padot is elhelyezni 
a kápolna mellett. „Milyen szép 
lenne, ha a költségeket adakozás-
ból tudnánk fedezni” – idéztük.
Sudár Györgyné vállalta magára, 
hogy a szándékot felkarolja, és az 
adományokról pontos kimutatást 
vezet. A nem mindig hálás feladat 
eredményét, a támogatók névsorát, 
lapunk is közölte. Eddig összesen 
53 500 forint jött össze, és a gyűj-
tés tovább folytatódik.
A híd, a kápolna környékén sajnos 
gyakran tapasztalható olyan visel-
kedés, amely nem megengedhető. 
Rongálást, hangoskodást említe-
nek a környéken lakók. Ez a tény 
is hozzájárul a viszonylagos segítői 
passzivitáshoz. A nem megenged-
hető viselkedés „kezelésére” – mi-
után lapunk is közbenjárt – segítő 
partnerre találtunk. A helyi polgár-
őrség készséggel felajánlotta, hogy 

körútjaik során külön figyelmet 
fordít a Szent jános híd környékére. 
A szándékosan kárt okozó emberek 
garázda magatartása nem lehet 
gátja az efféle kezdeményezés sike-
rének sem! A felelősségünk közös. 
A szervezők kérik a további – bár-
milyen kis összegű – adományokat! 
Sudár Györgyné pontos kimutatást 
vezet az adományozókról, akik ne-
veit, ha hozzájárulnak, lapunkban 
továbbra is közölni fogjuk. A segítő 
felajánlásokat a következő számo-
kon kérjük jelezni! 
Tel.: 30 503 0734; 94/563-434.

táF.

Virágosítás
A Herényi Virágút programsoroza-
tának részeként az óvodák számára 
kertépítő versenyt hirdettek meg. A 
pályázó csoportok előre megadott 
alapra készíthették el fantáziadús 
elképzeléseiket. Az Újvárosi Óvoda 
Méhecske csoportja a földtörténeti 
középkor hangulatát elevenítette fel 

dínókkal, dús növényzettel, füstölgő 
vulkánnal, „zselés” tóval. A bozsoki 
tagóvoda is benevezett a versenybe, 
ők természetes anyagok felhaszná-
lásával az óvodai udvar mozgalmas 
képét idézték fel. A zsűri a legjob-
bak közé válogatta be mindkét 
intézmény ovisainak alkotását. A 
díjazásként kapott értékes vásárlási 
utalványokat az óvodák környeze-
tük virágosítására fordították.

Köszönjük!
A Bersek józsef általános Iskolából 
a tanév során kiválóan teljesítő, 
szorgalmas, tanulmányi, művészeti 
és sportversenyeken szép eredmé-
nyeket elérő diákok április 15-én 
egész napos budapesti jutalom-
kiránduláson vehettek részt. A 
napsütéses időjárás is a kegyeibe 
fogadott minket.  
A Millennium utazási Kft. által szer-
vezett ÷Jótékonysági tavasz” akci-
ót kihasználva 46 diákkal és két 
kísérő kollégámmal utazhattunk 
el Budapestre vonattal. A buszos 
városnézés után első programként 
sétahajóra ültünk, és gyönyörköd-
hettünk az elénk táruló budai táj-
képben, valamint a pesti és budai 
Duna-part építészeti csodáiban. 
Délidőben léphettünk be az Or-
szágházba, ámulattal hallgattuk az 
idegenvezetőt, megilletődve álltunk 
meg a koronaőrök által őrzött koro-

názási ékszerek előtt. Egy ezredév 
tisztelete, Magyarország története 
lépett át rajtunk azokban a percek-
ben. A délutáni órákban sétáltunk a 
budai várnegyedben, láttuk a Sán-
dor-palota előtt őrségváltást, a fiúk 
gyakorolhatták a feszes testtartást. 
Sétáltunk az ódon polgári házak 
között, és megnézhettük a felújított 
Mátyás-templomot és a Halász-
bástya környékét. Hazaindulás előtt 
jutott idő falatozásra is. 
Köszönjük a Szülői Munkaközösség 
és az Iskolavezetés támogatását, 
amely lehetővé tette, hogy szor-
galmas, tehetséges diákjaink külön 
munkáját méltóképpen értékelhes-
sük, jutalmazhassuk.  

Horváth Márta főszervező

Lakossági apró
KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLeK eLAdó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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Otthon a várban is!
A jurisics-vár Művelődési Központ 
számos rendezvénynek ad helyet, 
köztük olyanoknak, amelyek civil 
kezdeményezésre, de a vár támo-
gatásával és technikai hátterével 
jöttek létre. Ilyen a kulturált kör-
nyezetben otthonra találó Nosztal-
gia táncklub is. Mottójuk: „A tánc 
karban tart!”
A napi több foglalkozást, rendez-
vényt befogadó intézményben 
számos civil művészeti csoport mű-
ködik. A hagyományos és időszakos 
nagyrendezvények mellett – a töb-
bi között – a várban gyakorolnak 
a különböző stílust képviselő tánc-
csoportok, a torna, a matematika, 

a kézimunka, a 
rajz és a fotókör. 
Gelencsér Ildikó 
kreativitásának 
kö s zönhe t ően 
rendszeressé és 
egyre népszerűb-
bé váltak a kéz-
műves foglalko-
zások (a képen).
A számos lehetőséget rejtő és kí-
náló kőszegi vár nyitva áll! A büfé 
melletti, asztalokkal, székekkel 
berendezett tér szabad teret kínál 
a magukat megmutatni kívánó fi-
atalok számára is. Az akusztikus 
mini-koncertek, könyvbemutatók, 

Fotózni és gondolkodni
Legutóbbi kiállításuk március 30-
án zárt, és a Fotó-kör-kép címet 
viselte. A fiatal alkotók hétfőnként 
találkoznak a jurisics-várban, ahol 
Trifusz Péter vezetésével ismerked-
nek a fényképezés titkaival. „Egy-
egy témát megbeszélünk, a csoport 
tagjaival feldolgozzuk, és megpró-
báljuk lemodellezni az előző órán 
tanultakat – mondta a kör egyik 
tagja, Gaál Bence, aki életpályának 
is tekinti ezt a művészeti ágat. „jó 
érzés láttatni más szemszögből a 
dolgokat, olyanokat, amelyek má-
sok számára talán nem is tűnnek 

fel” – tette hozzá Pongrácz Luca. 
Ott jártunkkor arról volt éppen szó, 
hogy a körülöttünk lévő képek (vir-
tuálisak és valódiak) miként hatnak 
ránk. „ Fogunk két képet: egy akár-
honnan kölcsönzött vagy készített 
fotót, ezt projekcióval összeereszt-
jük egy a fizikai valóságában létező 
forma képével – ez esetben a fotó-
kör egyik tagjának „képével” –, a 
kölcsönhatásból születő látványok 
fotózásával, azt vizsgáljuk, hogyan 
tudjuk pl. az arc képét egy másik 
képpel befolyásolni, átírni.” „A kí-
sérleti fotográfia lényege éppen az, 

„Emlékek ölelésében”
Ezzel a címmel tartja május 23-
án 17 órakor a lovagteremben a 
Dance jam tánccsoport 25 éves 
jubileumi előadását. Érdemes lesz 
aznap délután elidőzni a Fő téren, 
hiszen ott látványos táncbemutató-
ra, egy „villámcsődületre” is várják 
a táncot kedvelőket. A táncosok és 
Földesiné Németh Csilla táncpe-
dagógus éves munkájának, a ver-
senyeken elért eredményeiknek a 
„koronája” lesz az ünnepi előadás. 
Annak a munkának az eredménye, 
amit szabadidős szombatokon és 
vasárnapokon a próbatermen el-
végeztek. Ebben a ciklusban hat 
versenyen elért dobogós eredmé-
nyekért gratulációt érdemelnek. 
Művészeti Szemlén a Dance jam 
tánccsoport mindhárom korosztály-
ban képviseltette magát. Az először 
versenyző 3-4. osztályosok kiemelt 
arany minősítése különösen öröm-
teli volt, amely lendületet adhat a 
további táncos életükhöz. Az 5-6. 
osztályosok „Emlékek ölelésében” 
című koreográfiája nemcsak a helyi 
zsűri által adott arany minősítést 
vívta ki, hanem a három országos 
versenyen is a dobogó legfelső fo-
kára állhattak a táncosok.
Az Agora Gyermek Művészeti Fesz-
tiválon mindössze 3-3 díjat osztot-
tak ki korosztályonként. Így még 
értékesebbé vált, hogy a felső tago-
zatosok közül az első és második dí-
jat is a Dance jam táncosai kapták, 

és elhozták a második helyezést az 
alsó tagozat kategóriában is. 
Az elmúlt évben a lányok két tánc-
szövetségnél versenyeztek, de idén 
egy harmadik szövetség kere-
tein belüli megmérettetést is 
vállaltak. Az MTMSZ Tavaszi 
Pontszerző versenyén és Or-
szágos Bajnokságán is reme-
kül szerepeltek. Így hét kore-
ográfiával sikerült bekerülni a 
júniusban megrendezésre ke-
rülő nemzetközi versenyre. Az 
MLTSZ elődöntőjén két első, 
két második, egy harmadik, 
két negyedik helyet szereztek 
a lányok. Ebben a szövetség-

tematikus előadások és beszél-
getések otthonos helyszíne várja 
a társak előtt megmutatkozni vá-
gyó amatőr és profi fiatalokat és 
időseket. (Az igényekkel keressék 
az intézményt! Drótposta: jurisics@
koszeg.hu)

A vár szinte észrevétlenül vált 
képzőművészeti központtá. A Vár-
kártyával is látogatható állandó 
és időszaki kiállítások helyszínei a 
földszinteken, a galérián, a rene-
szánsz folyosón és a lovagteremben 
találhatók. 
A létesítmény szabadtéren is fel-
üdülést nyújt. A felújított kulturális 
központ külső, padokkal felszerelt, 
udvarán egyre gyakrabban láthatók 
gyermekes családok és a fiatalok 
csoportjai. Már nemcsak a turistá-
kat csábítja a történelmi tér, hanem 
a helyiek is szívesen időznek a szép 
környezetben. Mi is lehetne fontosabb 
a vár menedzsmentje és a kőszegiek 
számára, mint (második) otthont kí-
nálni, és otthonra találni a várban!

Tóthárpád F.

ben az igazi megmérettetés az or-
szágos döntőben lesz, ahol sok és 
jól képzett ellenféllel kell tudásukat 
összemérni.
A Táncpedagógusok Országos Szö-
vetségének versenye nagy kihívást 
jelent a csoport számára, mert ide 

leginkább alapfokú művészeti is-
kolákból érkeznek a táncosok nagy 
létszámban. Idén a modern tánc 
kategóriában 22, a kortárs kategó-
riában 9 koreográfia nevezett be. 
Ebben a mezőnyben három 2. díjat 
szereztek a kőszegi táncosok.  

hogy a feltételeket mi szabjuk, de 
előre pontosan nem tudjuk, mi jön 
létre” – mutatta be az aktuális fel-
adatot Trifusz Péter.
A kézzelfogható valóság meg-
változása digitális formában 
– ez az a varázslat, amely talán 
a következő kiállítás kiinduló-
pontja is lehet. A kör tagjai nem 
„művészkednek”, de törekednek 
arra, hogy esztétikai értékeket 
hozzanak létre, és gondolatokat 
ébresszenek. Az azonban biztos: 
sok efféle alkotóműhelyre volna 
szükség, olyanokra, amelyek ér-
téket teremtenek, és főként gon-
dolkodásra inspirálnak.

táF
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Könyvtári hírek
Az Unaloműző rejtvénylap utolsó számának megfejtési határideje má-
jus 31. Fontos a határidő pontos betartása! Eredményhirdetés június 
10-én, szerdán 16.00 órakor lesz a könyvtárban.
A könyvtár nyári táborába 2–5. osztályos gyerekek jelentkezését várják. 
Az idei olvasótábor augusztus 10–14-ig (hétfőtől péntekig) napon-
ta 8.00–16.30 óráig kínál hasznos időtöltést a résztvevőknek. A sokféle 
játék, a séta, a túrázás mellé „minden napra egy mese” is jut, amelyek-
hez további érdekes tevékenységek kapcsolódnak: pl. illusztrációk, bábok, 
álarcok készítése. Lesz papírszínház, kézműves foglalkozás újrahasznosí-
tással és kutatás, böngészés könyvekben. Elmaradhatatlanok a játékos 
versenyek, és a táborzáráskor a pontgyűjtő verseny is zárul. Minden napra 
éttermi meleg ebéd biztosított. Érdeklődni és jelentkezni személyesen, 
vagy telefonon (360-259) lehet. A részvételi díj 8000 Ft. 
A „Ne maradjon az asztalfiókban!” címmel meghirdetett vers- és pró-
zaíró pályázat eredményhirdetésére később pontosított időpontban kerül 
sor egy irodalmi est keretében. A pályázók értesítést kapnak, az érdek-
lődők a könyvtár honlapján (www.koszeg-konyvtar.hu) és a plakátokon 
tájékozódhatnak.
Rendezvény: 
Május 15. (péntek) 16.30 óra: Tini Olvasókör. Elolvasandó Leiner 
Kaura Késtél című könyve.
Május 27. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház.
Június 1. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub.
Június 10. (szerda) 16.00 óra: Eredményhirdetés az Unaloműző rejt-
vényfejtőinek.

Programajánló
Május 15.  19.00 Nosztalgia táncklub a KÖSZHáZ-ban.
Május 15.  18.30 Fülemülék éjszakája – Ismerkedés madárhan-

gokkal az Abért-tónál.
Május 19.  14.00 Hankiss Elemér szimpózium a lovagteremben.
Május 19.  17.00 Régészek Kőszeghegyalján – Kiállítás meg-

nyitó a jurisics-vár Várkiállítás déli szárnyában Rómer 
Flóris 200. születésnapjának emlékére. 

Május 21.  18.00 Transzcendentális Meditáció a KÖSZHáZ-ban.
Május 20-21.  Pünkösdi játszóház az Arany Egyszarvú Patikamú-

zeumban.
Május 22.  14.00 Magyar Természet Napja – Védjük együtt a 

zergeboglárt az özönnövényektől! (Természetvédelmi 
akció, találkozó a lakótelepi körgarázsok mögötti víz-
műnél.)

Május 23.  17.00 „Emlékek ölelésében” – a 25 éves a Dance Jam 
Tánccsoport jubileumi műsora a jurisics-várban.

Május 23. 09.00 Éden-nap 11.00 – 17.00. Túra a Stájer-
házakhoz. Találkozó a természetvédelmi központnál 
09.00-kor; Éden-napi csúcsra járatás – 5 km-es 
túra a Stájer-házaktól. Indulás 14.00-kor; Kézműves 
programok… zenél és főz Kőszeg Város Fúvószene-
kara. Buszok indulnak a Károly Róbert térről (300 Ft.) 
10.00, 12.00. 14.00 és 16.00 órakor.

Május 24.  13.00 – 19.00 A Kőszeghegyaljai Nyitott Pincék 
napja a Pogányokban.

Május 24. Nyárköszöntő az Alpokalján a Concordia-Barátság 
Énekegyesülettel. Helyszín a vár.   

Május 26.  10.00 és 13.30 Gyerekszínházi bérlet előadásai a 
várban: Csizmás Kandúr és cimborái. 

Május 31.  13.00–17.00 Gyereknap. Jurisics vár – ÉLMÉNY 
VÁR! ugrálóvárral, kerékpáros ügyességi verseny-
nyel, tűzoltó bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, 
ügyességi játékokkal várják a gyerekeket!

Május 31.  19.00 Hősök napi megemlékezés a jurisics téren. 
Június 4.  17.00 A lepkék varázslatos világa – Fotókiállítás 

megnyitó és Dr. Szentirmai István kapcsolódó előadá-
sa a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóköz-
pontban (a képek augusztus 20-ig megtekinthetők).

Június 5. Kiállítás megnyitó: Walter Hawalik és a Gráci Sze-
cessziós Csoport Kőszegi Várszínház-Kőszegi Művésze-
ti Egyesület bemutatkozása a lovagteremben. 

Június 6.  18.00 A Kőszegi Vonósok koncertje a várban. 
Június 7. 20 + 10 – Dupla jubileumi Be-Jó évadzáró műsor a 

várban.  
Június 7. Úrnapi körmenet a jézus Szíve Plébániatemplomban.
Június 11. A Budaker Gusztáv Zeneiskola évzárója a lovagte-

remben.
Június 12. Körmenet után térzene a jurisics téren Kőszeg Város 

Fúvószenekarával.
Június 13.  17.00 Csipi-Csupi bábszínháza – Szamóca Színház 

előadása.
Június 13. A kőszegi cőgerek találkozója a Dr. Nagy L. EGYMI-

ben.
Június 13. Kőszegfalva alapításának napja. Ünnepség a falu 

sportpályáján. 
Június 13.  17.00 Nemeshegyi Péter „Ermi furulyája” című elő-

adása az árpád-házi Szent Margit Színjátszó Közösség 
előadásában. Helye: árpád-házi Szent Margit általá-
nos Iskola díszterme.

Június 13–14. Utcaszínház a Fő téren. 
Június 14. 17.30 Harisnyás Pipik zenés gyermekműsora.

Bozsok – Kalapos Napok
június 4 – 6. időszakban rendezzük 
meg az egyre népszerűbb 7. Bozsoki 
Kalapos Napok és Dalos Találkozót. 
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület, a 
Bozsoki Könyvtár, a Bozsoki Önkor-
mányzat, a CASTANEA Egészséges 
Középkorúakért Egyesület, a helyi 
vendéglátóhelyek, vállalkozók és 
számos magánember munkájának 
köszönhetően színes programmal 
várjuk a kalapos érdeklődőket.
június 04-én 18.30-tól a Bozsoki 
Kultúrházban Riegler Attila és Hor-
váth Zoltán fotóiból nyílik kiállítás, 
majd Rieglerné Pimmer Izabella 
100 év bozsoki fotóiból válogat ve-
títésében. 19.30-tól a Bozsoki Da-
lárda Trianoni megemlékezést tart.
június 05-én 18.30-tól a kultúr-
házban Dalos Találkozó lesz a Vad-
rózsa Népdalkör, az Aranypatak 
Asszonykórus, a Bucsui Vadvirágok, 
a Perenyei Férfi Népdalkör és a 
Bozsoki Dalárda fellépésével. A kó-
rusok műsorai után nóta-, és dalver-
senyt rendezünk egyéni és csoportos 
kategóriában. Az estet harmonikával 
kísért közös nótázás zárja.
június 6-án Nagy Gábor vezetésé-
vel túrát szervezünk a Kalapos-kő-

höz. Gyülekező a Borháznál 9.30-
tól. Szombaton 10 – 12 óra között 
látogatható lesz a CASTANEA Kö-
zösségi Egészségcentrum Kneipp 
udvara, a kultúrházban megrende-
zett fotókiállítás, a Dobrádi Lovas 
Iskola és a Bozsoki Borház, ahol 
12.30-tól borkóstoló lesz.
Szombaton 14.30-tól 19 óráig kéz-
műves vásárt és vidám gyermek-
programot tartunk a Borháznál, 
eső esetén a kultúrházban. 14.30-
kor Écsi Gyöngyi kassai mesemon-
dó, református lelkész mesél nem 
csak gyerekeknek. 15.30 és 17.30 
között lesz kézműves foglalkozás, 
kalapos ügyességi feladatok, íjá-
szat, a Dobrádi Lovas Iskola jóvol-
tából lovas kocsikázás. A gyerekek 
a feladatok teljesítésével „kalapos 
tallérokat” gyűjthetnek, amelyeket 
licit során ajándékokra válthatnak. 
A legötletesebb kalapot viselő gye-
reket „kalapos királlyá” választjuk. 
18.00 órától a Szamóca Színház 
Csipi-Csupi bábszínháza című elő-
adása szórakoztatja a családokat.
június 6-án a helyi vendéglátóhe-
lyek kalapos meglepetésekkel is 
várják vendégeiket.

Frank-Sziklai Márta
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Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Kovács Tamás és Pántos Krisztina lánya Magdaléna; 
Bozzay Balázs és Takács Eszter lánya Zsófia; Rezner Tibor és Pintér 
Angelika fia Barnabás; Németh Roland és Mersich Ivett lánya Amira 
Teréz; Molnár Krisztián és Rostás Ivett lánya Hanna; Ipkovich Gábor 
és Kóbor Krisztina lánya Regina; Békefi István és Tamaskó Viktória fia 
István; Bönditz István és Skrabut Ingrid fia István; Frank Lajos és Dr. 
Vörös Krisztina lánya Luca, Csiszár Tibor és Francsics Anita fia Gergő; 
Kiss Péter és Kovács Erika leánya Emilia; Ferenczi György és Kelemen 
Nikolett fia Olivér; Zsidó Szabolcs és Horváth julianna fia Barnabás.

HázAssáG: Németh Péter – Steiner Heléna Mónika, Balázs Attila – 
Sáfrány judit, Bánszki Péter – jávorházy judit, Balassa Tamás – Berek 
Dorottya.

HALáLOzás: Kiss Ferencné sz. Kécskei Olga, Molnár Benjámin, Ker-
tész józsefné sz. Meszes Anna.

Új tribün a pályán
Az országos sajtóból már a múlt 
évben értesülhetttünk stadionok 
bontásáról. Erre a hírre figyelt fel a 
helyi utánpótlás Futball Club(uFC) 
Kőszeg vezetősége. Több csapatnál 
is érdeklődtek, Lóránt Gyula neve 
jól csengett a tárgyalások alkalmá-
val. Az MTK elnökét is megkereste 
Lévai Lipót árpád technikai vezető. 
Telefonálások, egyeztetések követ-
keztek, míg eljutottak a bontásban 
illetékes láncszemhez. 

A sporttelep az önkormányzat tu-
lajdona, ezért szükséges volt a fel-
újítási engedély is, amelyet a fenn-
tartó, a KSE meg is szerzett. Ezzel 
együtt egymillió egyszázezer forint 
támogatást adott a város a sikeres 
kivitelezéshez.
Az egyesület ingyen megkapta a 
székeket, de lebontani maguknak 
kellett. Decemberben, elég zord 

időben kerülhetett sor a leszerelés-
re. A tízfős kőszegi csapat kéziszer-
számokkal, gyorsvágóval érkezett 
az MTK stadionba (a képen a sta-
dion látható). 
Ötszáz ülőke került Kőszegre, a 
munka jó része azonban még hátra 
volt. Az itthoni tribünt is le kellett 
bontani, a fa tartószerkezet he-
lyett új fémvázat kellett felszerelni. 
Mintegy 770 méter 35x35-ös zárt-
szelvényre volt szükség, amelyet 

méretre dara-
boltak és galva-
nizáltattak (így 
volt olcsóbb). 
Miután elkészült 
a kőszegi lelátó, 
fényképet küld-
tek róla az MTK-
nak. Budapesten 
m e g l e p ő d t e k 
az eredményen, 
hiszen rá sem 
lehetett ismerni 
a megtisztított 

„végeredményre”. A sok munka 
után ma már kék-fehérben, „KŐ-
SZEG” felirattal fogadja a szurkoló-
kat a lelátó. 
A siker megkoronázása lesz az a 
nyári torna, amelyen remélhetőleg 
részt vesz majd a ZTE, a Haladás és 
az MTK is. Gratulálunk, és várjuk a 
meccseket! 

táF.

Az uFC Kőszeg hat éve működik. 
Büszkék arra, hogy helyi támogatás 
nélkül, összesen nyolcvankét gye-
rekkel foglalkoznak. jelenleg 5-től 
15 éves korig bezárólag sportolnak 
fiatalok az egyesületben. 
A klub megalakulása a KSE-ből való 
kiválással kezdődött 2009-ben, és 
tulajdonképpen szülői kezdemé-
nyezésre történt.  A megalakulással 
az volt a cél, hogy hatékonyabban 
tudjanak a gyerekekkel foglalkozni.
Huszonhárman alapították az új 
egyesületet. Három edzővel kezd-
ték a munkát, jelenleg már az öt 
korcsoportban hat képzett szak-
ember: Dan árpád, Sárdy Roland, 
Szűcs Richárd, janzsó László, Hor-
váth ákos és Marton Péter „moz-
gatja” a gyerekeket. 
Az elnöki feladatokat Kondics 
Sándor, a titkári teendőket Molnár 
Krisztina látja el. A KSE ingatlan-
szerződése kimondja, hogy az új 
klub számára biztosítani kell két 
öltözőt és a pályahasználatot. Erről 
nincs is vita, annál is inkább, hiszen 
az uFC számos játékost nevel ki a 
KSE számára is. 
„Amikor elkezdtük, az volt a cél, 

hogy ne idegenlégiósok, hanem 
kőszegiek játszanak a helyi csapat-
ban. Azt szeretném, hogy öt-hat év 
múlva csak kőszegiek legyenek” – 
mondta Kondics Sándor.
Az utánpótlás nevelése azért is fon-
tos a klub számára, mert a jövőben 
csak olyan csapatok kaphatnak 
majd támogatást, amelyek tehet-
séges gyerekeket tudnak adni az 
akadémiának.
A munka eredményesnek mutatko-
zik, hiszen például a 2013/14-es 
szezonban az u 13-at veretlenül 
nyerték olyan csapatok mellett, 
mint a Haladás, a Szentgotthárd és 
a Celldömölk vagy a Sárvár. Arra is 
büszkék lehetnek, hogy az u 15-
ben 315 gólt rúgtak, és csak 15-öt 
kaptak a 22 meccsen. 
Az egyesület sikeresen pályázik, 
szükség is van rá. A melegítők, 
a cipők, a labdák, a táskák és az 
utazás is sokat felemészt. De meg-
éri, hiszen van-e szebb, jobb, mint 
látni a csillogó szemű reménységek 
eredményes játékát? Sok szeretet-
tel várnak minden sportolni vágyó 
gyereket a csapataikba.

Tóthárpád F.

Az utánpótlásért

méretre dara-
boltak és galva-
nizáltattak (így 
volt olcsóbb). 
Miután elkészült 
a kőszegi lelátó, 
fényképet küld-
tek róla az MTK-
nak. Budapesten 
m e g l e p ő d t e k 
az eredményen, 
hiszen rá sem 
lehetett ismerni 
a megtisztított 

Gratulálunk!
 
Kőszegszerdahely: A Szlovéniai 
SV. jurijban verőfényes, napsütés-
ben megrendezett futóversenyen 
a Kőszegszerdahelyen élő  Nemes 
család eredményesen szerepelt. 
A 20 éves Gergő a 9 km 
hosszú, emelkedőkkel ne-
hezített főfutam abszolút 
győztese lett. A 27:48 idő-
eredményével pályacsúcsot 
is döntött, az eredményt 
a szponzor 3 napra szóló 
Volkswagen Passat bérau-
tóval jutalmazta. Öccse, Bá-
lint a 2 km-es távot magas 
fölénnyel nyerte meg. Édes-
anyjuk, Ildikó a 6 km-es női 
főfutam korcsoportjában a 

3. helyezést érte el. Gergő a szlové-
niai versenyt megelőző két hétben 
sem szűkölködött az eredmények-
ben. Az országos gödöllői diákolim-
pián egyéniben ezüstérmet szerzett, 
amely tíz pluszpontot jelent a felső-
oktatási felvételi pontszámításnál.

Kz 
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Ökölvívás
Hámori a Magyar Kupában

Budapesten lépett szorítóba Hámori ádám 
a Fitt-Boksz ÖE OXXO Energy Drink által 
támogatott versenyzője. Az u 21-es kor-
csoportban, a versenykiírás értelmében 
országos bajnokaként nem indulhatott sa-
ját súlycsoportjában, így 91 kg-ban mér-
legelt. A versenysorozatban „körmérkőzés” 
formában, mindenki bokszol mindenkivel. 
A kisebb sérüléssel bajlódó Hámori így is 
remek rajtot vett. Egri ellenfelét a máso-
dik menetben technikai KO-val verte.

Diák-érmek Győrszentivánból
április 1–4 között, Győrszent-
ivánon rendezték az utánpót-
láskorú Versenyzők Seregszem-
léjét. Finesz Kamilla (junior 50 
kg) válogatottként erőnyerő-
ként jutott a döntőbe, ahol egri 
ellenfelét egyhangú pontozással 
verte. Radics Béla (serdülő 56) 
is erőnyerőként kezdett, majd 
az elődöntőben az első menet-
ben késztette feladásra taksonyi 
ellenfelét. A döntőben erős mohácsi ellenféllel találta szembe magát, de re-
mekül megoldotta feladatát. Egyhangú pontozással lett bajnok. A győzelem 
válogatott kerettagságot ért, s ha a versenyző jó formája kitart, megnyílhat 
az út előtte a nyári oroszországi Európa Bajnokságra. jankó Krisztián (junior 
60) magabiztos győzelemmel kezdett hajdúsámsoni ellenfelével szemben. A 
negyeddöntőben, a később döntőbe jutó törökszentmiklósi ellenféllel szem-
ben szoros mérkőzésen, osztott pontozással búcsúzott.

Finesz Kamilla a válogatottban
A női junior válogatott tagjaként második helyezett lett Finesz Kamilla (ju-
nior 50 kg) a németországi Stralsundban rendezett Queens Cup tornán.

Büki gála
A sportág népszerűsítésére rendezett boksz gálát Bükön a Fitt-Box egye-
sület. A gála maradéktalanul megvalósította a szervezésben főszerepet 
vállaló Nemes Emil és Varsányi áron elképzeléseit. A közönség vevő volt a 
budapesti Tűzharcosok és a Nyugat-Magyarországi Harcosok küzdelmére, 
melyet a hazaiak 10:2-re nyertek. jótékonysági célra egy fiatal labdarúgó 
németországi műtétjére 88 ezer forint gyűlt össze. Rendkívül népszerű volt 
a sztárvendég Szili István, akit a kőszegieknek nem kell bemutatni. A ren-
dezvény rangját jelzi, hogy megtisztelte jelenlétével Németh Sándor, Bük 
polgármestere és Kovács László szövetségi kapitány is.
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ját súlycsoportjában, így 91 kg-ban mér-

formában, mindenki bokszol mindenkivel. 
A kisebb sérüléssel bajlódó Hámori így is 

Kosárlabda: Zárás előtt
Finiséhez közeledik a „Szombathely Város-Városkörnyék Bajnoksága” elne-
vezésű megyei bajnokság. A kőszegiek nem futottak jó szezont”, így a záró 
forduló előtt már nincs esélyük az előkelőbb helyezésekre. A Celldömölk el-
leni rossz kezdés után többször sikerült visszakapaszkodniuk, de az ellenfél 
visszaverte a a felzárkózási kísérleteket. Az éllovas BC Olad érvényesítette a 
papírformát. Fájóbb, hogy a közvetlen rivális Viktória Bútorház is győztesen 
távozott Kőszegről, igaz az őszi nagy vereséget most elkerülte a KSE.

Eredmények: Kőszegi SE-Celldömölki VSE KSZ 51:64 (7:17, 24:17, 9:17, 
13:3), BC Olad-Kőszegi SE 80:60 (14:13, 19:6, 31:14, 16:27), Kőszegi SE-
Viktória Bútorház 56:69 (17:14, 12:22, 12:19, 15:13).

Labdarúgás: Pont nélkül
Rossz hónapja volt a kőszegi csapatnak az április. A Bük elleni, hazai ve-
reség után. uraiújfaluban és Szentgotthárdon sem sikerült megtalálni a 
győzelem receptjét. Különösen az uraiújfalui zakó fájó, hiszen a tabella 
alsó régiójának csapatáról van szó. A Szentgotthárd ellen a 71. percig 
nem bírtak egymással a csapatok. Sajnos a három pont sorsáról döntő 
találatot a táblázaton előkelőbb helyen álló hazaiak vitték be. Így, mivel a 
23. fordulóban – a bajnokságtól visszalépett – Kemenesmagasi lett volna 
az ellenfél, az áprilist szerzett pont nélkül zárta a KSE.

Eredmények: uraiujfalu SE-Kőszegi SE 2:1 (0:0) gól: Őri; Tabak1 
Szentgotthárd-Kőszegi SE 1:0 (0:0).

A kőszegfalviaknak sem indult jól a hónapjuk: a Gencsapáti ellen hazai 
pályán maradtak alul. Győzelmével az ellenfél, egy pontra megközelítet-
te őket a tabellán. A váti vendégjáték sem hozott pontot. A 24. körben, 
Csepregen aztán végre kiszakadt a gólzsák. Hét góllal terhelték meg a 
sereghajtó kapuját.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Gencsapáti SE 1:2 (0:1) gól: Váti SE-Kőszegfalvi 
SE 2:0 (2:0), Csepregi SE II.-Kőszegfalvi SE 0:7 (0:2) gólok: Hankó (2), Nagy 
(2), Karacs, Orosz, Kogler.

Teke: Jövőre is NB I.
A bajnoki hajrában minden pontra, minden győzelemre szüksége volt az 
NB I-es tagságát megőrizni akaró kőszegieknek. Az utolsó előtti fordu-
lóban a Herend ellen, az utolsó pillanatig nyílt csata folyt a győzelemért. 
A végén 13 fa döntött a győzelmet nagyon akaró KSE javára. A hozzá-
értők gyorselemzése alapján a siker egyben bennmaradást is ért. Így a 
zárófordulóban teher nélkül játszhattak a kőszegiek. Nívós teljesítménnyel 
búcsúztatták a 2014–15-ös bajnokságot. A 7:1-es vereség ugyan mást 
sugall, de a 3343 döntött fa a legtöbb meccsen győzelmet ért volna. A 
KSE, az NB I. nyugati csoportjában, 7 győzelem mellett 15-ször veresé-
get szenvedve 14 ponttal a 11. helyen végzett. (Szettpont: 241,5:286,5, 
csapatpont 68:108.)
Az NB I-es tagság megőrzése városunk tekesportjának nagy sikere, mely 
a csapat küzdőszellemének is köszönhető. A siker azonban nehezen meg-
oldható gondot is jelent. A kőszegi, „öntött” pálya az NB I-ben nem hite-
lesíthető. Úgynevezett „panelos” pálya az előírás. A tekeszurkolók bíznak 
benne, hogy az egyesület és a létesítményt tulajdonló önkormányzat jó 
megoldást talál a problémára.
Az ifi két győzelemmel fejezte be a bajnokságot. Bravúros tavaszi teljesít-
ményével a 6. helyre tört előre. 23 pontjuk 11 győzelem mellett 1 döntet-
lenből és 10 vereségből alakult ki. (Szettpont 94:82, csapatpont 49:39)
A megyeiben szereplő csapat a hajrában egy-egy győzelmet illetve vere-
séget ért el. A 11 csapatos bajnokságban a 6. helyen végeztek. A gárdát 
kevés választja el, hogy az élmezőnyhöz tartozzon. A bronzérmes öt pont-
tal gyűjtött többet a kőszegieknél. Végeredmény: 20 pont (20 mérkőzés 
10 győzelem, 10 vereség, 115:125 szettpont, 81,5:78,5 csapatpont).

Eredmény: NB I-Nyugat Kőszegi SE-Herend Városi TK 5:3 (11,5:12,5, 
3085:3072), Horváth 518, Bagi 540, Polgár 495, Hafenscher 491, Biczó 
511, Kozmor 530; Csákánydoroszló-Kőszegi SE 7:1 (14:10, 3460:3343), 
Horváth 518, Bagi 541, Gugcsó 549, Sárközi 544, Polgár 532, Kozmor 
579; (Vastagítva a pontszerzők), Ifi: Kőszegi SE-Herend Városi TK 3:1 (4:4, 
1007:986), Csákánydoroszló-Kőszegi SE 0:4 (2:6, 1026:1109), Megyei Kő-
szegi SE II.-Rum TTE 5,5:2,5 (7:5, 2520:2445), Thermalpark-Szentgotthárd 
VSE II.-Kőszegi SE II. 6:2 (8:4, 2689:2587).

Hibajavítás!
Előző számunkban a „Síugrás. Kőszegiek felnőtt VB-n” című cikkünk-
ben egy helyen tévesen Szilágyi Péternek írtuk Kelemen Péter nevét. 
Az érintettől elnézést kérünk.
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hozott: a harmadik korcsoportos csapat szoros 
mérkőzések után megyei bajnok lett. A legna-
gyobbak is döntőt játszhattak, ahol döntetlen 
eredmény után csak a büntető-párbajban ma-
radtak alul. Sikereiket nagyban köszönhetik 
küzdőszellemüknek, nyilatkozta felkészítőjük. A 
győztes csapat képviselheti Vas megyét június-
ban, az egri országos döntőn. A Balog iskola a 
II. korcsoportban állhatott dobogóra. Nyakukba 
bronzérmet akasztottak. Az I. korcsoportosok 
ötödikként végeztek.

Tenisz: Juhász Emlékverseny

Közel 30 teniszező fiatal lépett pályára a hagyo-
mányos, juhász Ilse Emlékversenyen. (Informa-
tikai hibázás miatt előző számunkba véletlenül a 
2014-es eredmények kerültek. Tévedésünket az 
alábbiakban helyesbítjük.)

Eredmények: (A dobogós kőszegiek) fiú 10 éve-
sek 1. Vágfalvi Simon KSE, 3. Markovits Móricz 
KSE és Béres Milán KSE, 12 évesek 1. Molnár 
Mátyás KSE (és jámbor Marcell Haladás), 2. 
Markovits Márton KSE, 16 évesek 2. Kaiser Bene-
dek KSE, lányok 10 évesek 1. Schlapschy Daniela 
KSE, 16 évesek 1. Vodnár Nicole KSE, 2. Kolonics 
Kata KSE.

Gymnasion 2015
Szép sikereket hozott a Gymnasion 2015, az 
Arany jános Tehetséggondozó Program 9. évfo-
lyamosainak országos sporttalálkozója Bonyhá-
don, április 17–19-én. A Petőfi gimnázium im-
pozáns torna csarnokában a jurisich gimnázium 
leány kosárlabda csapata nem talált legyőzőre. 
A fiú kispályás labdarúgóknak a mostoha időjá-
rási körülményekkel, hideggel, viharos széllel is 
meg kellett küzdeniük. Harmadik helyezésükért 
is jár az elismerés.

-haniti
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DIÁKSPORT
Balogos érmek az országos mezein
jó futóidőben került sor a megyei mezeifutó di-
ákolimpiára Szombathelyen a Tömegsport Liget-
ben. Kőszeg minden korcsoportban képviseltette 
magát. Az általános iskolások versenyein a Ba-
log iskola egy egyéni- és három csapat sikert ért 
el, az árpád-házi két egyéni aranynak örülhetett. 
A jurisich gimnázium csapatai három bronzér-
met gyűjtöttek. Egyéniben három kőszegi arany, 
egy ezüst és két bronz született.

Eredmények: egyéni (1-4. helyezés) 2. korcso-
port lány 1. Róka Bora/BA, 3. Iker Natália/BA, 3. 
kcs. lány 4. Palatkás Anna/áH, fiú 1. Schwachofer 
Balázs/áH, 4. Németh Márk/BA, 4.kcs. lány 1. 
Marton Emese/áH, fiú 3. Nemes Bálint/BA, 4. 
Ecker Tamás/BA, 5.kcs. lány 2. Pillisz Réka/jMG; 
csapat (kőszegi iskolák) 2. korcsoport lány 1. 
Balog 20 helyezési szám, 3. árpád-házi 68 hsz. 
fiú 2. árpád-házi 47 hsz. 3. kcs. lány 2. Balog 47 
hsz. fiú 1. Balog 34 hsz. 4. kcs. lány 2. árpád-házi 
42 hsz. 3. Balog 51 hsz. fiú 1. Balog 28 hsz. 5. 
árpád-házi 78 hsz. 5.kcs lány 3. jurisich 50 hsz. 
fiú 3. jurisich 76 hsz. 6.kcs lány 3. jurisich 48 hsz. 
fiú 4. jurisich 50 hsz.

Az országos döntőre Gödöllőn április 14-én ke-
rült sor. Hat csapat és két egyéni versenyző kép-
viselte városunkat. A Balog iskola két csapata is 
bronzérmes lett, igazolva, hogy tudatos készülés-
sel, rendszeres versenyeztetéssel oda lehet érni 
a legjobbak közé. Egyéniben Iker Natália/BA 
(II. korcsoport 15.), Róka Bora/BA (II. kcs. 32.), 
Gurisatti jázmin/BA (III. kcs. 49.) Schwachofer 
Balázs (III. kcs. 17.) és Pillisz Réka/jMG (IV. kcs. 
41.) fért be korosztálya legjobb 50 futója közé.

Csapat eredmények: II. korcsoport lány 3. hely 
Balog 209 helyezési szám, fiú 34. árpád-házi 
595 hsz. III. kcs. lány 7. hely Balog 228 hsz. fiú 3. 
hely Balog 313 hsz. IV. kcs. lány 22. hely árpád-
házi 487 hsz. fiú 19. hely Balog 456 hsz.

Amatőr röplabda: Kilencedik hely
A jurisich gimnázium fiú amatőr (nem igazolt) 
röplabdásai évek óta nyerik a megyei diákolim-
piát. Az országos döntővel viszont eddig nem volt 
igazán szerencséjük. Különböző okokból a részvé-
telük többször is elmaradt, de amikor elutazhattak 
a döntőre, az ellenfelek bizonyultak túl erősnek. 

Ezúttal messzebbre jutottak. A csoportkörben 
két győzelemmel és két vereséggel harmadik-
ként zártak, így a húszfős mezőnyben a 9–12. 
helyért indulhattak. Mindkét ellenfelüket 2:0-ra 
legyőzve, történetük legjobb helyezéseként a ki-
lencedikek lettek. A csapat eredménye Oroszyné 
Terplán Gabriella évek óta tartó munkáját dícséri. 
A csapat tagjai: Barbarics Mátyás, Harsányi áron, 
Kiss Erik, Kulcsár Bálint, Palotai áron, Takács Ale-
xander, Varga áron, Veszprémi Máté.

Eredmények: csoportkör  jurisich-Zirc, III. Béla 
2:0 (50:22), jurisich-Miskolc, Földes 2:0 (50:37), 
jurisich-Sarkad, Ady-Bay 1:2 (55:54), helyosztók 
9-12. helyért jurisich-Pécs, Babits 2:0, 9-10. he-
lyért jurisich- Debrecen, Vegyipari 2:0.

Kerékpáros érmek 

április 24–25-én rendezték Dunakiliti-Rajkán 
az Országúti Kerékpáros Diákolimpia országos 
döntőjét. Szülői kísérettel három kőszegi diák is 
megmérette magát. A legidősebb, Pillisz Réka 
(jurisich gimnázium), bronzérmes lett korcso-
portjának és kategóriájának mezőnyversenyében. 
Az időfutamban és összetettben egy helyezés 
hiányzott az éremhez. Öccse ákos (Balog isko-
la) szép éremgyűjteményre tett szert. Neki is a 
mezőnyverseny sikerült jobban, ahol ezüstérmet 
akasztottak a nyakába, de az időfutamban és az 
összetettben is felállhatott a dobogó harmadik 
fokára. A legkisebb kőszegi, Sárközi Tirza, mind-
három versenyszámban negyedik helyen zárt.

Labdarúgás: Aranyos Bersek
A Balog és a Bersek iskola testvériesen meg-
osztozott a győzelmeken a körzeti labdarúgó di-
ákolimpián. Az alsó tagozatos korcsoportokban 
előbbi a felsősöknél az utóbbi győzött és vívta ki 
a megyei döntős szereplés jogát.
A vépi finálé a bersekeseknek kiugró sikert 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 5 . S ZáM   2015 . Má juS  12 . 

32

M
O

ZAIK

www.sopronbank.huf

Aktív Online 
számlacsomag

Új számla nyitása 
esetén  5.000 Ft 

értékű utalvány!*

Vegye igénybe Ön is díjmentes 
NetBank szolgáltatásunkat, 
mellyel időt és pénzt takaríthat meg!
Kedvező kondíciók az elektronikus 
csatornán indított tranzakciókra, 
valamint kedvezményes 
számlavezetési díjak aktív 
számlahasználat esetén.*

*A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem 
minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti szerződés 
további szerződési feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes.  A részletekről teljes körűen 
a Sopron Bank honlapján (www.sopronbank.hu) és 
fi ókjainkban tájékoztatjuk.  Az akciót csak természetes 
személyek vehetik igénybe, az ajándék ügyfeleink 
részére a Részvételi Szabályzatban foglalt feltételek 
teljesülése esetén adható ki.
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