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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.

A HAGyOMáNy
A világon egyedülálló Kőszeg hagyo-
mánya, hogy minden év április 24-én 
a szőlőhajtásokat berajzolják a Szőlő 
Jövésnek Könyvébe. Az első alkalom 
óta 275 év telt el. A város múzeuma 
féltve őrzi azt a történelmi dokumen-
tumot, amelybe 1740-től berajzolták 
a hajtásokat a magisztrátus rendelete 
alapján. Bechtold Istvánnak – mielőtt 
eltávozott közülünk – jutott 1990-ben 
a történelemben ritkán adódó lehe-
tőség, hogy a Szőlő Jövésnek Könyve 
utolsó oldalain rögzítse a hajtásokat. 
Németh János festőművész-tanár idén 
huszonötödször örökíti meg az utókor-
nak a hajtásokat. Először 1991-ben 
rajzolt – a Vaihingen an der Enz test-
vérváros által adományozott – egyedi 
kiállítású könyvbe. Szövényi István 
tanulmányában arról ír, hogy „eleinte 
tollrajzok váltogatják egymást”. Kugler 
János mesteri keze – 1835-től 1866-
ig – művészi ábrázolással jeleskedett. 
A könyv 1868-tól vált színessé. Az 
adatok szerint olajfestékkel egyszer, 
1876-ban próbálkoztak, de visszatér-
tek a vízfestéshez.
Az 1746-os városi jegyzőkönyv így 
fogalmaz: „az Bornál az N. Városnak 
nintsen egyéb hasznosabb gazdálko-
dása.” Ennek a hagyománya mellett 
tiszteleg a város, amikor Szent György-
napján hajnalban a szőlősgazdák által 
levágott szőlőhajtásokat berajzolják a 
Szőlő Jövésnek Könyvébe, amely csak 
egyedüli lehet. Az elmúlt évtizedek-
ben a testvérvárosok küldöttségeinek 
a részvételével ünneppé vált az ese-
mény. Az idén, április 24-én Szenc 
testvérváros szőlőoltványát ültetik 
el a várfal mellett lévő Baráti szőlők 
dűlőjében. Másnap Nyitragerencsér és 
Kőszeg polgármestere testvértelepülési 
szerződést ír alá, amely a Trianon előtti 
magyar települések kapcsolatát erősíti. 
(A felvételen Németh János mutatja a 
2014-ben berajzolt hajtásokat.)

Írta és fényképezte: Kámán z.

SZŐlŐ JÖVÉSNEK KÖNYVE
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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

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: május 6.
dr. zALáN GábOr jegyző: május 13.

bástHy béLA alpolgármester: április 15., május 20.
dr. NAGy edINA aljegyző: április 22.

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

sAs NOrbert a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
április 15-én, (szerdán) 17 – 18 óra között, 

KIss zOLtáN a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
április 23-án, (csütörtökön) 16 – 17 óra között,

tótH GábOr az Összefogás Kőszegért Egyesület
önkormányzati képviselője április 20-án

(csütörtökön) 17 – 18 óra között, 
PLecHL tIbOr az Összefogás Kőszegért Egyesület

önkormányzati képviselője május 7-én 
(csütörtökön) 17 – 18 óra között, 

KIss Péter a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője
április 22-én, (szerdán) 16 – 17 óra között fogadóórát tart.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
május 6-án, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Rövid hírek
Március 26-i ülésén a képviselő-
testület támogatta a „Félhold és 
Telihold – Kőszegi Ostromnapok” 
idei megrendezését és a pályázat 
benyújtását 1,2 millió Ft önrész 
biztosításával. A program megva-
lósításához az éves költségvetésből 
biztosították ezt az összeget. Az 
elhangzottak szerint a képviselők 
bíznak a Nemzeti Kulturális Alap 
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 
által meghirdetett pályázat sike-
rében. 
A januárban megtartott képvi-
selő-testületi ülésen jóváhagyták 
Kodolányi László ötvös-iparmű-
vész hagyatékából származó – az 
önkormányzat tulajdonát képező 
– műtárgyaknak a Kőszegi Városi 
Múzeumban történő letétbe helye-
zését. révész József igazgató felé a 
méltó elhelyezés kérése fogalma-
zódott meg. Az eltelt időszakban 
megtörtént a kiállítási hely kijelö-

lése, és további feladatok elvégzé-
se is szükséges.
Február hónapban a közösségi 
együttélés szabályainak meg-
sértése miatt hat eljárás indult, 
amelyek márciusban még nem 
fejeződtek be.
Az önkormányzat a segélyezési 
feladatkörében február 26 – 28. 
között 53 önkormányzati segélyt 
állapított meg. A módosított szociá-
lis rendelet alapján március 1 – 25. 
közötti időszakban 39 települési 
támogatást, továbbá 11 lakhatási 
kiadások mérsékléséhez megálla-
pított támogatást adott ki.
A Kulturális, Oktatási, Szociális, 
Egészségügyi és Sport Bizott-
ság márciusi ülésén arról döntött, 
hogy a Liszt Ferenc u. 26. alatti 
önkormányzati lakás szociális ala-
pon legyen pályáztatva. A bizottság 
kijelölte a Liszt Ferenc utca 17. I/2. 
valamint a Sigray Jakab u. 1/C. 
II/7. alatti üres lakások új bérlőit.
Befejeződött a Kőszeg, Liszt F. 
u. 30. számú ingatlan lebontása, 

amelynek költségeire az önkor-
mányzat 6,4 millió Ft-ot biztosí-
tott. A hosszabb ideje üresen álló, 
romos és házigombával szennye-
zett épület bontásáról a szomszéd 
kérése alapján döntöttek a képvi-
selők. A romos ház lebontásával 
nagy méretű szabad tér alakult ki, 
amelynek hátsó részén ott állnak 
azok az épületek, amit  a tűzoltó-
ság átköltözése érdekében kezdtek 
el építeni. 
A képviselő-testület elrendelte a 
Kőszeg, Fő tér 11. fsz. 1. sz. alatti 
33 m2 alapterületű üzlet megne-
vezésű ingatlan liciteljárás útján 
történő értékesítését. A liciteljárás 
megtörtént, a helyiséget 11,55 
millió Ft vételáron értékesítette 
az önkormányzat. A szerződést 
március 17-én írták alá. Az előző 
évben ebben a helyiségben mű-

ködött az ékszerbolt. A bérleti jog 
visszaadásával szinte egyidőben 
újabb bérlő jelentkezett, majd 
vásárlási szándékot is bejelen-
tettek. Ezt követően döntöttek 
a képviselők a licit útján történő 
értékesítésről, amelynek követ-
kezménye lett az értékesítési ár 
emelkedése. Az önkormányzat az 
ingatlanok értékesítésből befolyt 
összeget fejlesztésre fordítja az 
éves költségvetésben meghatáro-
zottak szerint.
A KRAFT projekt részeként elké-
szült az Európa Ház és a Zwinger 
épületének felújítására vonatkozó 
tervdokumentáció, az önkormány-
zat az építési engedélyeket besze-
rezte. Március 26-án a képviselő-
testület kiírta a munka elvégzésére 
vonatkozó pályázatot. 

Kz
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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

Az új Ford Focus megérkezett!
Parkolja be Ön is!

Nyitragerencsér
Március 26-án Kőszeg Város Ön-
kormányzatának Képviselő-tes-
tülete – egyhangú szavazással 
– arról döntött, hogy a szlová-
kiai Nyitragerencsér községgel 
testvértelepülési szerződést köt. Az 
elfogadott megállapodást Huber 
László polgármester írja alá ápri-
lis 25-én a Szőlő Jövésnek Könyve 
ünnepségsorozat részeként.

•
Nyitragerencsér a szlovákiai Nyitra 
város központjától négy kilomé-
terre fekvő kétezer fős település. 
Száz évvel ezelőtt lakosainak 88 
%-a magyar nemzetiségű volt, ma 
ez az arány 20 %. régi település 
a kiváló fehérbort termelő vidék 
közepén, ahol a szőlő- és borter-
melés legalább ezeréves múltra 
tekint vissza. A három gerencséri 
szőlőhegyen Szent Orbánnak egy-
egy szobra áll, és kultuszát ma 
is ápolják, ünnepét megtartják. 
Nem csak ez hasonlítja Kőszeghez 
Nyitragerencsért, hanem az is, hogy 
védőszentje Szent György, akinek 
ábrázolása már a község 1807-ből 

származó első pecsétjéről is-
mert.  Nyitragerencsér XI-XII. 
században épült római kato-
likus temploma Szent György 
nevét viseli.  A barokk stílusra 
átépített nevezetes műemlé-
ke a „Hétfájdalmú Szűzanya“ 
kápolna, a Felsőmalántai 
kastély, az Ocskay-kastély 
helyén épült klasszicista is-
kola. A millennium alkalmá-
ból a magyar országgyűlés 
az 1896. évi VIII. törvénycikkben 
elrendelte, hogy a királyság terü-
letén hét reprezentatív emlékmű 
„állíttassék fel” a honfoglalás 1000. 
évfordulójának tiszteletére.  Ezek 
egyike volt a falu – és egyúttal 
Nyitra város – felett, a Zobor-
hegyen emelt 18 méter magas em-
lékmű. Felavatták 1896. augusztus 
30-án, majd 1921. február 21-én 
a cseh légionáriusok felrobbantot-
ták. Ma már csak a talapzata áll, 
zarándokhelyként.
Kőszeg és Nyitragerencsér kapcso-
lata 1990-ben kezdődött. Két év-
vel később érkeztek meg az „első 

fecskék”, a „rozmaring” folklórcso-
port és a futballcsapat. példájukat 
követve Nyitragerencsérre utazott 
az első kőszegi delegáció. Azóta is 
töretlen és intenzív a két település 
kapcsolata. Mindebben jelentős 
szerepet vállaltak a lelkes geren-
cséri polgárokon kívül Finta rudolf 
előző, és Vrábel Anna először kép-
viselőként majd polgármesterként.  
Mindig arra törekedtek, hogy az 
ottani magyarság megmaradása 
érdekében az anyaországgal össze-
kötő szálak erősödjenek. 
Kodály Zoltán számos népdalt 
gyűjtött ezen a tájon, közülük talán 

a legismertebb a „Gerencséri ucca 
végig piros rózsa” kezdetű, amely 
Nyitragerencsérből ered. A hagyo-
mány az utóbbi negyed században 
olyan formában is tovább él, hogy 
minden év októberében megtartják 
a „rózsaünnepet”. Ekkor a főut-
cán újabb rózsatöveket ültetnek el, 
majd különböző népi mulatságok, 
rendezvények követik egymást. Kő-
szeg városa már évek óta minden 
év októberében gyarapítja a rózsák 
számát, amit a polgármestereknek 
kell sajátkezűleg elültetni.
(A fotó a főutca részletét mutatja.)

KéV
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Közel egy évvel ezelőtt írtam ezen 
rovatban Kőszeg testvérvárosi kap-
csolatrendszeréről, ugyanis tavaly 
ünnepeltük Vaihingen an der Enz 
és Mödling városokkal 25 éve kö-
tött testvérvárosi szerződésünket, 

valamint Szenc városával együtt-
működésünk legmagasabb szintre 
emelését is. Most újabb hasonló 
örömteli eseményről számolhatok 
be Önöknek: a Szent György-napi 
ünnepséget követő napon, április 
25-én Nyitragerencsér település-
sel is hivatalos testvértelepülési 
együttműködést kötünk. Kőszeg és 
Nyitragerencsér ismerkedése – kö-
szönhetően Finta rudolf gerencséri 
és Básthy Tamás kőszegi polgármes-
tereknek – már 1990-ben elkezdő-
dött. Az első hivatalos találkozásra 
1992-ben került sor, amikor Kősze-
gen Szent György-napján vendéges-
kedett a nyitragerencséri „rozma-
ring” folklórcsoport és a futballcsa-
pat is. Ezt követően természetesen 
viszonoztuk a látogatást, és ezzel 
elindult az egymás megismerésének 
és megszeretésének folyamata. A 
két település eltérő mérete ellenére 
nagyon sok hasonlóságot fedeztünk 
fel egymásban, mely alapot adott a 
kapcsolat elmélyülésére. Gerencsé-
ren is sok évszázados hagyománya 
van a borászatnak. Őket is meg-
tépázta Trianon és a kommunista 
időszak. Náluk is ragaszkodnak az 
ősöktől megörökölt hagyományok 
és szokások megtartásához, a népi 
kultúra ápolásához. Őszintén bízom 
abban, hogy az előttünk álló ünne-
pi esemény tovább erősíti, és újabb 
tartalommal tölti meg Kőszeg és 
Nyitragerencsér barátságát, testvéri 
együttműködését.

Huber László polgármester

Tájékoztató az égetésről
Tájékoztatom a Tisztelt kőszegi 
lakosokat és ingatlantulajdonoso-
kat, hogy az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 
5.) BM rendelet, valamint Kőszeg 
Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a környezet- és termé-
szetvédelem helyi szabályairól szóló 
17/2014. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelete alapján az avar és a kerti 
hulladék elégetésének szabályai az 
alábbiak:
Belterületen: Az OTSZ 225. § (1) 
bekezdése értelmében tilos belte-
rületen szabadtéri égetést végezni, 
kivéve, ha azt más jogszabály – így 
különösen önkormányzati rendelet 
– megengedi.
Önkormányzati rendeletünk 2.§-a 
értelmében tehát belterületen 
avart és kerti hulladékot égetéssel 

megsemmisíteni a rendelet 1. mel-
lékletében meghatározott területen 
egész évben tilos. Egyéb belterüle-
ten avart és kerti hulladékot ége-
téssel megsemmisíteni május 1. és 
szeptember 30. között nem szabad. 
Október 1. és április 30. között 
száraz kerti hulladékot hétfőn, 
szélcsendes időben, a tűzvédelmi 
szabályok betartása mellett szabad 
elégetni.
Külterületen és zártkertben: 
Lábon álló növényzet, tarló, illetve 
a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék (avar 
és kerti hulladék is!) szabadtéri el-
égetése az önkormányzati rendelet 
3.§-a alapján hétfőn, szélcsendes 
időben, a tűzvédelmi szabályok be-
tartása mellett történhet. 
Az égetést előzetesen engedélyez-

tetni kell a tűzvédelmi hatósággal. 
Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellá-
tott kérelmet az égetést megelőző 
10 nappal kell benyújtani az illeté-
kes tűzvédelmi hatóságnak (Szom-
bathelyi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség 9700 Szombathely, Ady E. 
tér 1.), melyet az 5 munkanapon 
belül bírál el.
Kerti sütés, grillezés: Továbbra 
is megengedett a kerti grillezés és 
a tűzön történő sütés-főzés a tűz 
állandó felügyelete mellett.
Az önkormányzati rendelet szövege 
elérhető a www.koszeg.hu hon-
lapon, valamint a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Osztályán. 
A tűzgyújtás új szabályairól további 
információ, valamint az irányított 
égetés engedélyezéséhez szükséges 
kérelem megtalálható a www.vas.
katasztrofavedelem.hu honlapon.

Huber László  polgármester

Egyetemi városok szövetsége
Básthy Béla alpolgármester kép-
viselte Kőszeget március 24-én 
Veszprémben, a pannon Városok 
Szövetsége találkozóján. A szövet-
ség novemberben alakult a pan-
non Egyetem kezdeményezésére, 
tagjai olyan városok, amelyekben 
az egyetem telephelyet létesített 
(Veszprém, Nagykanizsa, Zala-
egerszeg, Keszthely, pápa, Tata). 
Városunkat az egyetem idén janu-

árban telephelyének (Európa Ház) 
hirdette ki, és ennek folytatásaként 
Kőszeg városvezetését hívta meg 
az együttműködésbe porga Gyula, 
Veszprém polgármestere. 
A szövetség célja a tagtelepülé-
sek egyetemi fejlesztéseinek ösz-
szehangolása, az egyetem és a 
városok, valamint a gazdasági 
szereplők kölcsönösen előnyös 
együttműködése. 

A találkozón részt vett dr. palkovics 
László felsőoktatásért felelős ál-
lamtitkár, aki támogatásáról biz-
tosította a kezdeményezést. A 
pannon Egyetem rektorválasztás 
előtt áll, a városvezetők megis-
merkedhettek az egyetem rektori 
székére pályázó professzorokkal. 
Az együttműködő települések 
vezetői a jövőben várhatóan ne-
gyedévente találkoznak.
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A közbiztonságról
A közbiztonság társadalmi termék, 
amelynek kialakításában szerepe 
van az itt élőknek, a civil szerve-
zeteknek, az önkormányzatnak és 
a rendőrségnek. A tevékenységek 
közös eredője a közbiztonság, illet-
ve annak az érzete. Ezt az általá-
nos megfogalmazást tette március 
26-án a képviselő-testületi ülésen 
Stubán Tamás a város rendőrkapi-
tánya, amikor beszámolt a 2014. 
év közbiztonságáról. Határozottan 
megfogalmazta azt is, hogy az itt 
élők, a hozzánk érkező turisták 
biztonságban érezhetik magukat. 
Mindezt a Kőszegen élők már meg-
szokták, így elvárás lett. A város 
nagyrendezvényei évek óta bizton-
ságos körülmények között, rendőr-
ségi intézkedések szükségessége 
nélkül zajlottak le. 
A nyilvánosságra került statisztikai 
adatok szerint a Kőszegi rendőr-
kapitányság területén, amelyhez 
Bük és Csepreg térsége is hozzá-
tartozik, az elmúlt évben 283 db 
regisztrált bűncselekmény történt, 
amely 16,3%-os csökkenést jelent 
a megelőző évhez képest. Vas me-
gyében működő rendőrkapitány-
ságok közül a legjobb az azonos 
lakosságszámra vetített bűncse-
lekmények száma. A közterületen 
elkövetett bűncselekmények szá-
ma 47,4%-kal csökkent. A lopá-
sok száma 123 db volt, amely 20 
esetben történő növekedést jelent. 

A rendőrség Kőszegen és térségé-
ben 65 főt fogott el, 111 személyt 
állított elő, biztonsági intézkedéssel 
64 embernek nyújtott segítséget. 
Az elrendelt 56 személy előveze-
téséből 40 főnél ezt végrehajtotta, 
63 bűntető és 204 szabálysértési 
feljelentést kezdeményeztek, 776 
fővel szemben szabtak ki helyszíni 
bírságot, 43 esetben mutatta ki a 
szonda az alkohol fogyasztását. 
Kényszerítő eszközt 92 esetben 
alkalmaztak. Az elmúlt évben lő-
fegyver ügyintézés miatt 126 fő 
ügyében jártak el, ebből 31 fő volt 
kőszegi lakos. Személy- és vagyon-
védelmi, valamint magánnyomozói 
tevékenység engedélyezésére 19 
esetben került sor, ebből 9 fő volt 
a helybeli lakos. Kőszegen 23 eset-
ben intézkedett rendőr családon 
belüli erőszak miatt, ennek során 
kényszerintézkedésként két fő elő-
állítása történt meg.
rába Kálmán szerint a statisztika 
nem ad teljes képet, hiszen nem 
minden bűncselekményt jelentenek 
be, így a bolti lopásokról sem teljes 
a kép. A képviselő a nem szavazatát 
előre vetítette. Kijelentette, hogy a 
„hatékony munkavégzés előtt illik 
meghajolni”. Keszei Balázs arról 
beszélt, hogy a lakosság akkor 
lenne teljes körűen elégedett, ha 
nulla lenne a bűnelkövetések szá-
ma. Kérte a diákok italfogyasztásá-
nak hatékony ellenőrzését. Jelezte, 

hogy a Gyöp utcában folyamatosan 
szabálytalanul parkolnak az autók. 
Ehhez csatlakozott Kiss Zoltán, aki 
a belvárosi parkolási szabálytalan-
ságokról beszélt. (Amikor a képvi-
selők erről tárgyaltak, a Fő téren 
a szervizútról egy kis autó tovább 
ment, diadalmasan áthaladt a Hő-
sök kapuja alatt, és a Schneller ut-
cán át távozott. – KZ)
Básthy Béla szerint az emberek 
közbiztonsági érzete attól lesz rosz-
szabb, ha netes videókból, és netre 
felrakott információkból tájékozó-
dik, mert ezek a csatornák a város-
ról kifelé a reálisnál sokkal rosszabb 
közbiztonsági érzetet tükröznek. 
Majd így fogalmazott az alpolgár-
mester: „Ha ostorozzuk a statiszti-
kát, akkor erről is beszélnünk kell, 
mert, ahogy felelősségünk, hogy a 
statisztikákból ne vonjunk le esetleg 
túlzó következtetéseket, úgy fele-
lősségünk az is, hogy a mi általunk 
tükrözött közbiztonsági helyzetkép 
ne legyen rosszabb, mint a valóság. 
A szuggesztív biztonságérzetünk 
összefügg a saját viselkedésünkkel 
is. Nekünk az a dolgunk, hogy mit 
lehet tenni a térség közbiztonságá-
ért. Arra kérem a képviselő társa-
imat, hogy ne fessék rózsaszínre a 
helyzetet, de a vélemények tükröz-
zék a reális közbiztonság érzetét. Mi 
azt szeretnénk, hogy ez még jobb 
legyen. Ez egy olyan tény, amelynek 
gazdasági lenyomatai is lehetnek. 
Ez nem jelenti azt, ha látunk egy 
áruházi lopást, hogy azt nem kell 
jelenteni.”

Huber László polgármester szerint 
a közbiztonságért mindenkinek 
tennie kell. Ha van probléma, ak-
kor azt a rendőrség bevonásával 
kell itt, helyi szinten kezelni. „Ha 
világgá kürtöljük, miközben felna-
gyítjuk, akkor az a kívülálló szá-
mára visszatetszően hat.”  Majd a 
városvezető megemlítette a város 
nagyrendezvényeinek közbiztonság 
szempontjából is példás lebonyolí-
tását. Stubán Tamás rendőrkapitány 
elmondta, hogy az elmúlt évben öt 
bolti lopás miatt volt bűnügyi fel-
jelentés, amely két üzletet érint.  
Néhány alkalommal helyszíni bír-
ságolás jogával élt az intézkedő 
rendőr. A bűncselekményeknél lé-
tezik látencia, amikor a cselekmény 
nem jut a rendőrség tudomására. 
Ennek mértékét lehetetlen meg-
ítélni. Dr. Kordé Csaba főügyész 
szerint a sértett nem mindig kez-
deményez büntető feljelentést, kü-
lönösen akkor nem, ha megtérült 
az okozott kár. A cselekmény súlyát 
megítélve az ügyész sem viszi min-
dig bíróságra az adott cselekményt, 
dönthet ügyészi megrovásról és a 
kár megtérítéséről. 

Kámán z

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

lakossági apró
• 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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évig tartott. Nem csoda, ha kitanultam a sta-
tikai, ács, kőműves ismereteket. A közösen vég-
zett munka kiváló közösségépítő tevékenység is. 
Eleinte meg kellett mutatni, hogy pénz nélkül is 
lehet dolgozni. Van talicska, lapát és két kezünk, 
ez kezdetben elég. 
– Molnáriba, Tótszerdahelyen és Semjénházán 
új templomot épített.

– A tótszerdahelyiekkel megegyeztünk, hogy 
először a molnárit építjük fel, ha a hívek is 
akarják. Akarták! A felszentelése után másnap 
megkezdtük itt is az építkezést.  Még egy hor-
vát nyelvű imádságos könyvet is összeállítottunk 
három pedagógus hölggyel, hogy anyanyelvükön 
is gyakorolhassák vallásukat. Magam is horvát 
anyanyelvű lévén, igazán kedves feladat volt. 
Semjénházán is megépítettük az új Isten há-
zát. A tótszerdahelyi templom építése kapcsán 
ismertem meg parditka János statikust, aki el-
hívott a tanzániai Mbuluba a székesegyház épí-
téséhez. részt vettem a munkálatokban, hatszor 
jártam náluk, ott voltam a felszentelésén is.   
– Kőszegi plébánossá történt kinevezése is 
mindjárt egy óriási feladattal indult.
– Vasárnap reggeli szentmisére készültem a 
sekrestyében – 2007 januárjában –, amikor ha-
talmas csörömpölés zaja törte meg a csendet. 
Az oltár mögötti középső ablak rózsaablakának 
fele – melyen az Atyaisten van megalkotva – 
behajolt a szélvihar erejétől. Szerencsére csak a 
kisebb darabok sérültek a mozaikszerűen elké-
szített ólomüveg diszítésben. A misét követően 
azonnal állványoztunk, mentettük a menthetőt. 
Kiderült, szörnyű állapotban volt valamennyi. 
Elfáradt a százéves ólomkeret. Ezt megelőzően 
már a tetővel foglalkoztam, saját felmérésem 
szerint is elképesztő, ami a pala alatt látható. 

KáVÉSZÜ
N

ET

Kávészünet Harangozó Vilmos plébános úrral
 A templomok és a hitélet elhivatott építője, renoválója

Vallásos családba született, több rokona 
lett pap, természetes, hogy a hivatás már 
9–10 éves korában foglalkoztatta. Amikor 
1968-ban felszentelték, Szentpéterfáról 12 
élő pap volt szerte a világban, ebből hetet 
a rokonsága adott: Harangozó Jánost, Ha-
rangozó Ferencet, Kurcz Pált, Krammer Ra-
faelt, geosits Istvánt, Hirschl Józsefet és őt, 
akik közül a legidősebb, nagyapja testvére, 
szalézi szerzetes volt. Az öt másik falubeli 
Ausztriában, Amerikában, a világban szét-
szóródva működött. Középiskolai tanulmá-
nyait Esztergomban a Ferenceseknél végez-
te. A ballagás után jelentette be a szüleinek, 
hogy jelentkezik a szombathelyi püspöknél 
a szemináriumba. Anyai nagyanyjának tud-
ja be, hogy így döntött, hiszen éjjel-nappal 
e célért imádkozott. Vallja, hogy a papi hi-
vatásért imádkozni kell. A vendvidéki és za-
lai ténykedése után másodszor szolgál Kő-
szegen, kilenc éve jött vissza, márciusban 
betöltötte a hetvenet. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk életéről, hivatásáról, munká-
járól. Három új templomot épített, bárhol 
szolgált, mindet felújította.
– Első állomáshelyem rábakethely volt, ahol 
mindjárt szemet szúrt a főnökömnek a műkö-
désem. Vettem egy magnót a farkasfai hívek un-
szolására, ráénekeltük a vasárnapi énekeket a 
kántor orgonakíséretével, amitől emelkedettebb 
lett a szentmise hangulata. A magnó harminc 
évig megvolt. Következtek a muraszemenyei 
évek, majd páka és a kőszegi káplánság. Itt a 
beatmiséimmel keltettem feltűnést, melyeket 
ősszel és tavasszal szerveztem. át is kellett tenni 
a helyszínt Kőszegfalvára. A zenekarok hol vidé-
kiek, hol budapestiek voltak.  
– Káplán korában megszervezte a papi kö-
zösséget is a környék papságával.
– Inkább úgy mondanám, hogy ötletemet támo-
gatták a többiek, úgy gondoltam, ne a káplán 
szervezzen – és a bozsoki plébános Gerencsér 
István adta a nevét hozzá. Seregély Istvánnal 
a kőszegszerdahelyi plébánossal ő beszélt, és 
kilenc évig működött ez a papi közösség, kez-
detben hat pappal. Alsószölnökre kerülve akkor 
is minden hónapban találkoztunk valamilyen 
ünnep, szentségimádás vagy névnap alkalmá-
val. Ilyenkor szentmisén vettünk részt, egyikünk 
prédikált, majd közösen vacsoráztunk, ahol ta-
pasztalatcsere, beszélgetés folyt. Eleinte csak ez 
az egy falum volt, de két év múlva már hozzám 
tartozott rábatótfalu és Szakonyfalu, de addig is 
tartottam ott hitoktatást és vasárnapi szentmi-
sét.  A leromlott állagú templomokat meg kellett 
újítani.  Az alsószölnöki nyolc évig, a rábatótfalui, 
meg a szakonyfalui templom renoválása hat 

Igazából az ablakok javítása feladta a leckét.   
Újakat csináltatni elképzelhetetlen, hiszen ezek 
az ország legszebb ablakai, értékesebbek, mint 
a Mátyás-templomé. Az összes ablakot meg-
mentettük, azóta duplaüveg védi őket, újabb 
száz évig nem kell hozzájuk nyúlni, 64 millióba 
került. Az anyagiak támogatásában nagy segít-
ségünkre volt a Szombathelyi püspökség. Saj-
nos, a centenáriumra újrafestett templombelső 
is megsínyli a beázásokat, tenyérnyi darabokban 
potyog, térképesedik a mennyezet. Itt most baj-
ban vagyunk, mert nem jön a segítség, pedig 
minden fórumot megkerestem, még az állam-
titkárokat, minisztereket is. Ugyanez a helyzet a 
Szent Jakab-templommal is. Amikor az ember 
valamit meg akar újítani, abban a pillanatban 
megjelenik a „Műemlék”, velük is hajlandó va-
gyok konzultációra, de az értelmetlen dolgokat 
nem tudom elfogadni.  Szeretem ésszerűen szer-
vezni a munkafolyamatokat, fontossági sorrend-
ben.  A külső tatarozásban mindig első a tető, a 
homlokzat javítása értelmetlen mindaddig, amíg 
az ablakok javítása vagy cserélése meg nem tör-
ténik – ha szükséges. 
Mindemellett igen jó kapcsolatot ápol a három 
nagy egyház a városban, jó példa erre a janu-
árban megtartott ökumenikus imahét, ahol a 
missziós atyák és a nővérek is részt vesznek. A 
szentmisék most is három nyelven folynak. Nagy 
az igény a magyar mellett a horvát és a német 
nyelvűre is. A kisebbségek fennmaradásában a 
nyelv és a vallási közösség meghatározó, mely-
hez kell a meghitt környezet, az imádságra al-
kalmas templom. Ezért küzd ma is szívvel-lélek-
kel Harangozó Vilmos atya.
   Kiss János
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Út az egészséghez
Az Egészségház átadása után talán a legtöbbe-
ket érdeklő téma, hogy mikortól, hogyan lehet 
rövid úton megközelíteni az intézményt a lakó-
telep felől. 
április 4-én jártunk a helyszínen Huber László 
polgármester úrral és Grüll Jánossal a Város-
gondnokság műszaki vezetőjével (felvételün-
kön). 
A Balog iskola mögötti szakasz ekkor már 
készen volt. Ötvenöt méterszer másfél méter 
széles a sármentes közlekedő felület. A föl-
det tizennyolc centiméter mélyen távolították 
el – mondta Grüll János. A járdát bernsteini 
kővel húsz centiméter vastagságban töltötték 
fel. Ott jártunkkor a tereprendezés, ami az-

óta elkészült, akkor még hátravolt. A rövidítő 
gyalogos utat a Deák Ferenc utca felöl lehet 
megközelíteni. 
„Jó lett volna március elejére megcsinálni ezt a 
járdát, de akkor még az időjárási körülmények 
és az egyéb sürgős feladatok (lomtalanítás) le-
kötötték a Városgondnokságot” . 
„A végleges út a Forrás üzlet mellől indul majd, 
és az iskola területének északi szélén halad az 
Egészségházig. Az úgynevezett »hivatásforgal-
mi út« alkalmas lesz kerékpáros és gyalogos 
közlekedésre egyaránt és a Gábor áron utcáig 
vezet majd. Ez a beruházás jelentős költséggel 
fog járni, ezért pályázati támogatással szeret-
nénk megvalósítani. Erre valószínűleg jövő-
re kerülhet sor” – mondta polgármesterünk, 
Huber László.

táF

Az új eGészséGHázban (Gábor áron u. 1.) 
a rendelések a következő telefonszámokon 
hívhatók:
HázIOrVOsOK:

Dr. prugberger János:   656-106
Dr. Nedeczky Veronika:  360-178
Dr. Bakács ákos:  360-287
Dr. pusztai Szilveszter:  363-767
Dr. pusztai Gergő:  363-767

Az ÜGyeLet (rákóczi u. 19.) telefonszáma: 
 317-000
GyerMeKOrVOsOK:

Dr. ágoston Zsuzsanna:  360-191
Dr. Kiss Gabriella:  360-148

IsKOLAOrVOs:
Dr. Szalók Imre:  06 70 387 3132

VéDŐNŐI SZOLgÁLAT:
pálóczi Ildikó:  06 30 828 6057
Müller Szilvia:  06 30 828 6068
Auer Helga:  06 30 828 6091
Farkas Viktória:  06 30 337 5113

Buszjárat
Olvasóink kérésére ismételten közzé 
tesszük a mindenki számára ingyene-
sen igénybe vehető, munkanapokon 
közlekedő buszjárat menetrendjét. 
A menetrend és az ingyenes busz-
járat beindításának célja az egész-
ségház jobb megközelíthetősége. 
Ehhez csatlakozott a TESCO áruház 
is, így az ott kiépített megállóban is 
igénybe lehet venni a szolgáltatást. 
A megállási pontokat igazítani kel-
lett a már meglévő buszmegállók-
hoz, hiszen az autóbusz csak ezeken 
a pontokon veheti fel az utasokat. 
Minden megállóban a menetrend 
kifüggesztve megtalálható.

Autóbusz állomásról indul: 
7:30 • 9:30 •11:30 • 13:30 • 
15:30 • 17:30 
 

MeGáLLóHeLyeK M.idő
/perc/

Autóbuszállomás 0
Kulacs vendéglő 1
Mezőgazd. Technikum 2
Felsőgyöngyöshíd 4
Sziget u. 5
Várkör 98. 7
Károlyi Mihály út 10
Velemi u. 4. 12
Kiss János lakótelep 13
rohonci u. 18. 14
Bútorszövetgyár 15
TESCO 17
Vasútállomás 18

Vasútállomásról indul: 
8:30 • 10:15 • 12:30 • 14:15 • 
16:30 • 17:45

MeGáLLóHeLyeK M.idő
/perc/

Vasútállomás 0
TESCO 2
Bútorszövetgyár 3
Autóbuszállomás 5
Kulacs vendéglő 6
Mezőgazd. Technikum 7
Sziget u. 8
Felsőgyöngyöshíd 9
Várkör 98. 12
Károlyi Mihály út 15
Velemi u. 4. 15
Kiss János lakótelep 18
rohonci u. 18. 19
Autóbuszállomás 21

Gimnázium
A Jurisich Miklós Gimnázium 
diákjai részt vettek a március-
ban megtartott Money Week 
projektben, amelyhez Magyar-
ország első ízben csatlakozott. 
A program célja a pénzügyi 
ismeretek terjesztése a fiatalok 
számára. Három kategóriában 
– játékos formában – egy-egy 
család költségvetését kellett 
modellezniük a diákoknak. Vár-
hatóan már az ősz folyamán 
újabb témákban lesznek fog-
lalkozások, amit érdeklődéssel 
várnak a gimnazisták.  

A polgárőrök elismerése
A március 26-án megtartott testületi ülésen 
Huber László polgármester köszönetét fejezte ki 
a Kőszegi polgárőr Egyesületnek a város érde-
kében kifejtett munkáért. A lakosság közbizton-
sága érdekében elismerésre méltóan, önzetlenül 
tevékenykednek. Az aktív munkáért járó köszö-
nő szavaiban Básthy Béla alpolgármester arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a polgárőrök segít-
sége nélkül nincs a városban (nagy)rendezvény. 
Az ostromnapok idején olyan finomat főztek a 
török vendégeknek, amiért ők bármikor szívesen 
visszajönnek. Terplán Zoltán tolmácsolta a szak-
bizottság elismerő szavait.
A polgárőrség taglétszáma 46 fő. Az év során 
2688 óra munkát végeztek közcél érdekében. 
Talán éppen akkor dolgoztak, amikor má-
sok szórakoztak.  A húszéves gépkocsijukkal 

nem mindig tudják a vállalt feladatukat el-
végezni, ilyenkor a sajátjukat veszik igénybe. 
Nemcsak Kőszegen, hanem a környék fal-
vaiban – Nemescsó, pusztacsó, Kőszegpaty, 
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Bozsok, Ve-
lem, Cák – is végeznek ellenőrzést. Egy-egy jár-
őrszolgálat indulása előtt bejelentkeznek a rend-
őrségnél. Ha veszélyes helyzetet észlelnek, akkor 
riasztást adnak le a hatóság felé. Ez alapján a 
rendőr megteszi a szükséges intézkedést. Segítik 
a postások munkáját, amikor a nyugdíjat viszik 
ki a lakásokhoz. A szeptemberi iskolakezdésnél 
felügyelik a diákok zebrán történő átkelését.  A 
feladatuk ellátásához az elmúlt évben 360 ezer 
Ft támogatást kaptak az önkormányzattól, pá-
lyázat útján nyertek el 738 ezer Ft-ot.  

Kz
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Üzletek éjszakai nyitva tartása
A kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény adott felhatal-
mazást a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, hogy a 
helyi sajátosságok figyelembe vé-
telével az üzletek éjszakai (22 és 
6 óra közötti) nyitva tartási rendjét 
rendeletben szabályozza. E felha-
talmazás alapján alkotta meg a 
képviselő-testület az üzletek éj-
szakai nyitva tartási rendjéről szóló 

30/2014. (VIII.29.) önkormány-
zati rendeletét, mely a szeszes-
ital-kimérést folytató üzletekre (a 
továbbiakban: vendéglátó üzletek) 
és azok üzemeltetőire terjed ki. 
2015. március 15-én lépett ha-
tályba a kiskereskedelmi szek-
torban történő vasárnapi munka-
végzés tilalmáról szóló 2014. évi 
CII. törvény (a továbbiakban: Tv.), 
mely módosította a kereskedelem-

ről szóló törvényt is. A módosítás 
értelmében a képviselő-testület 
csak olyan kiskereskedelmi üzlet 
nyitva tartását szabályozhatja, 
mely a Tv. hatálya alá tartozik. A 
Tv. hatálya azonban nem terjed ki 
a vendéglátásra, így a képviselő-
testületnek nincs felhatalmazása 
ezen üzletek nyitva tartásának 
korlátozására. Minderre tekintettel 
a képviselő-testület 2015. márci-

us 26-i ülésén hatályon kívül he-
lyezte az üzletek éjszakai nyitva 
tartási rendjéről szóló 30/2014. 
(VIII.29.) önkormányzati rende-
letét. A közterület-használatról 
és a városkép védelméről szóló 
1/2000. (II.1.) önkormányzati 
rendelet – amely többek között a 
vendéglátóipari előkertek nyitva 
tartását, valamint az ott történő 
zeneszolgáltatást szabályozza – 
hatályban maradt.

Dr. Zalán gábor 
jegyző

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.

Kőszeg és Vidéke
Március 26-án a képviselő-testületi 
ülésen számolt be az újság műkö-
déséről a Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház igazgatója, 
pócza Zoltán, aki 2013 márciu-
sától látja el a kiadói feladatokat. 
A beszámoló részeként Tóthárpád 
Ferenc felelős szerkesztő is tájékoz-
tatta a képviselőket az újság készí-
téséről. A Kőszeg és Vidéke (KéV) 
egyedi városi újság, amelynek első, 

mutatványszámát 1881-ben adták 
ki. A kiadása 1948-ban megszűnt, 
majd 1988 decemberében újrain-
dult.  Jelenlegi példányszáma 6200 
db, Kőszegen kívül 14 településen 
élő lakosság olvassa. Huber László 
polgármester szerint más városok 
újságjainak hírszerkesztési struktú-
rájától lényegesen különbözik, mert 
bőséges információkat tartalmaz a 
város és a falvak életéről. 

Traffipax
Március 26-tól élesben mér a Kő-
szegi rendőrkapitányság kezelésé-
ben működő traffipax – jelentette 
be a képviselő-testületi ülésen 
Stubán Tamás rendőr-
kapitány. A sebesség 
túllépéséről szóló leve-
let az illetékes gyorsan 
kézhez veheti. Az új 
traffipax egyik előnye, 
hogy éjszaka is lát és 
rögzít mindent. Gyors-
hajtás miatt veszélyes 
a rákóczi út, amelyre a 
lakosságtól kapott infor-
mációk alapján Terplán 
Zoltán hívta fel a figyel-

met a testületi ülésen.  A városban 
több helyen jelzi tábla a 30 km/óra 
sebességkorlátot, különösebb ha-
tások nélkül. Így a Várkörön is, ahol 
egyik csendes délután, a zöldséges 
üzlet mellett traffipax figyelte az 
érkezőket.  

Egy kérdésre válaszolva pócza 
Zoltán kiadásért felelős igazga-
tó elmondta, hogy a hirdetői ár-
bevételekből működik az újság. 
Elhangzott, hogy a KéV a város 
életéről szóló híradások egyetlen 
tájékoztatási eszköze, amely betöl-
ti a feladatát. A képviselő-testület 
ülését megelőzően a szakbizottság 
is megtárgyalta a beszámolót, és 
azt egyhangúan elfogadta, március 
26-án a többségi igen mellett két 
képviselői nem szavazattal jelezte a 
véleményét. 

Március 26-án a képviselő-testületi 
ülésen, majd a neten is megfogal-
mazta rába Kálmán a Kőszeg és 
Vidéke egyik szerkesztője elleni 
vádjait, amelyek személyemet érin-
tik. A valóságot részleteiben nem 
taglaló, alaptalan, vádló kijelenté-
seket határozottan visszautasítom. 
A sajtó szabályai szerint járunk el 
a jövőben is: ha bármilyen okból 
pontatlan tájékoztatást közlünk, 
akkor azt a következőekben termé-
szetesen pontosítjuk.

Kz

A rendőrség a kiadott közlemény 
szerint április 16-án 6 órától 24 
órán keresztül összeurópai sebes-
ségellenőrzést tart. Minden készü-
léket üzembe állítnak, és egy hely-
színen maximum négy óra hosszat 
ellenőriznek. A helyszín kiválasz-

tásába a rend-
őrség bevonta 
a lakosságot, 
hogy tegyen  
javaslatot egy-
egy ellenőrzési 
pontra, és a 
kiválasztottak 
szemtanúi le-
hetnek a sebes-
ség ellenőrzé-
sének.

Kz

lomtalanítás
Március hónapban zajlott le a vá-
rosban a lomtalanítás. A város-
gondnokság emberei 178 960 kg 
hulladékot szállítottak el a Hul-
ladékudvarba. Óriásiak voltak az 
elszállítás költségei, és ezen felül a 
kft. fizeti ki az egymillió Ft összeget 
meghaladó lerakási járulékot is. A 
szolgáltatás a lakosság számára 
ingyenes. Egy-egy ház elé teher-
autónyi mennyiséget meghaladó 
hulladékot is kiraktak. Feltétele-
zések szerint ezek származhatnak 
Ausztriából is. Tisztelet illeti a vá-
rosgondnokság dolgozóit az embert 
próbára tevő munkájukért. 

Kz
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Az emlékkőnél
Március 24-én Katona Attila történész mondott 
– számos adalékkal, problémafelvetéssel szol-
gáló – beszédet a kamionút melletti munkaszol-
gálatos emlékhelyen. Az 
1944-es kőszegi esemé-
nyek felidézésekor Székely 
László apát úr naplóbe-
jegyzéseit is felhasználta: 
„Sok a nyilas szimpatizáns 
városunkban, talán több 
mint máshol” – hallottuk. 
Beszédében a miértek ke-
resésére, az összefüggések 
feltárására biztatott. Hang-
súlyozta, hogy a népirtó 
tevékenységben „maga az 
állam játszott főszerepet” 

a „többszázezres magyar állampolgárságú zsidó-
ság vagyonának megfosztásában, gettóba tere-
lésében és Auschwitzba történő kiszállításában. 
És mindehhez a magyar társadalom egy jelentős 
része tapsolt, ujjongott, örült és várta ezért a ju-
talmat, a mannát, a zsidó vagyont!”

A kőszegi zsidóság 1944 májusában került 
a gettóba. „Az Alpokalja vidéke lágertáborrá 
vált!” – összegezte Katona Attila. 1945 már-
ciusában megkezdődtek a deportálások. Kő-
szegről először Szombathelyre, majd végső 
állomásként Birkenauba. „Túltermelési válsá-
got” okozva egymást érték a Magyarországról 
indított halálvonatok. A MAZSIHISZ képvise-
lője, Sándor péter, az emlékezésre és az em-
lékeztetésre hívta fel a figyelmet. „Az emlé-
kezetpolitikának az a leglényegesebb dolga, 
hogy ma még nem lehet hazudni”, mert a 70. 
évfordulóra emlékezve még vannak túlélők – 
mondta. 
Március 24-én egy szégyenteljes korszakot idéz-
tünk fel, azt a kort, amikor „az Alpokalján besű-
rűsödött a halál!”
(A megemlékezésen Horváth Milla, az árpád-
házi iskola tanulója mondott verset.)

Tóthárpád F.

Tudomásul vették
A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a 
vendéglátó egységek éjszakai nyitva tartását til-
tó rendeletét. Az önkormányzat által 2014-ben 
megalkotott szabályozást felülírta a törvény, így 
ezentúl a vendéglátó egységek egész éjszaka is 
nyitva maradhatnak. Az önkormányzat rendelete 
azonban továbbra is 8 és 24 óra között engedi 
meg a teraszok nyitva tartását.
Az I. és II. zónába (belvároshoz) tartozó területe-
ken rendezvény tartására – néhány kivételtől el-
tekintve – közterület-használati engedély mun-
kaszüneti napot megelőző napra 23.30 óráig, 
más napokon 22.00 óráig érvényes időpontig 
adható. Az elektromos erősítésű zeneszolgál-
tatással együttjáró nem önkormányzati ren-

dezvényekhez a polgármester csak kivételesen 
indokolt esetben adhat engedélyt a közterület 
használatára.
A képviselők tudomásul vették, hogy törvény írta 
felül az éjszakai nyitva tartás korlátozását, amely 
az elmúlt év szeptember 15-től volt érvényben 
lakossági panaszok alapján az éjszakai zajok 
csökkentése érdekében. Keszei Balázs javasolta 
a korlátózó rendeletnek csak a felfüggesztését, 
mert ha erre meglesz a törvényi háttér, akkor 
gyorsan életbe lehet majd ismét léptetni.  A fel-
függesztésre nincs jogi lehetőség, de ha a tör-
vény újból lehetővé teszi, ismét meg lehet alkotni 
az éjszakai nyitva tartást korlátozó rendeletet.
Módosult a vendéglátóipari előkert közterület-
használati díja a II. zónában. Az elmúlt év no-
vemberében Tóth Gábor arra tett javaslatot, hogy 
az I. zóna területe kerüljön kibővítésre a rajnis, 

Táblaház, Schneller, Kelcz-Adelffy, Chernel, Bem 
utcákkal, a Jurisics és a Károly róbert térrel, 
valamint a Diáksétánnyal. Az indoklás szerint 
a kiemelten védett belvárosi, épített örökség 
szempontjából értékes épületek nagy száma és 
a vendégforgalom mértéke teszi szükségessé a 
változást. A hatályba lépett rendeletben az át-
sorolás nem történt meg, hanem a II. zóna díja 
900 Ft/m2/hó-ról 1000 Ft/m²/hó összegre vál-
tozott, míg az I. zóna díjtétele (1300 Ft/m²/hó) 
változatlan maradt.
A közterület-felügyelők intézkedésének meg-
könnyítése érdekében – törvényi változások 
miatt – kibővült a zöldterület fogalma az út te-
rületének növényzettel borított részével. Ennek 
eredményeként a fegyelmezetlen parkolás miatt 
több eljárás indulhat. 

Kz
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Kinder Tejszelet
5x28 g, 4278,57Ft/kg
(Ferrero Magyarország Kft.)

2015.04.16-04.18.

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

2015.
04.23

-04.2
5.

2015.
04.

044.25

kkkbbbebennn éérérér évévévénynynyeseses:::
OOOOOOOOPPPP SZSZSZSZUPUPUPUPERERER ÜÜÜÜZLZLZLETETETET*** 97979797303030 KKŐŐŐSŐSZEZEGG PÉPÉK U.U.202020.. ** TeTeTelll.: (9(9(94)561-568
P ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖRR UU 2.2.20-0-22. * Tel.: (94)561-632

OOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: ((94)5) 63-090
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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

Fornetti Hot-Dog
150 g, 1060,-Ft/kg (Fornetti Kft.)

Medve Sajt
natúr, 8 adag, 200 g, 1995,-Ft/kg
(Pannontej Zrt.)

, 1995,-Ft/kg

399
Ft/db

 Colaíz  szénsavas 
üdít ital 2,5 l, 87,60Ft/l
(Buszesz Zrt., Co-op Hungary Zrt.)
üüüüüüdddí
(Bus

Aquarius
ásványvíz
dús, 1,5 l, 39,33Ft/l
(Aquarius-Aqua Kft.,, Co-op Hungary Zrt.)

219
Ft/db

Sertés oldalas
el h tött 
Sertés oldalas
el h tött

1159
Ft/kg

ornetti ti HotH tHotHot DDDo-Do-Dog

Babati
Füstölt-f tt Kolozsvári szalonna
vf. vagy Császárszalonna
(Babati és Társa Kft.)

0

ozsváá iri szaloonnaonnaa

)

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

Csirkeszázáárnyrnynyyrny
el h tött vagy fagyasztott

y

59
Ft/db

599
Ft/db

2199
Ft/kg

899
Ft/kg 539

Ft/kg

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

Fornetti
Túrós el kelesztett 
(Fornetti Kft.)

elesztetetetttttttt

1099
Ft/kg159

Ft/db

2015.04.15-0
5.05.

KoszegiHirdetes_0407_03.indd   1 2015.04.07.   16:55:44
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További információk: www.bortavasz.at

SÜDBURGENLAND

A busz Kőszegről Rohoncra
10.00-kor és 12.00-kor indul
az autóbusz-állomásról.

Bortavasz
Dél-Burgenland 2015
Nyitott pincék hétvégéje több mint
60 dél-burgenlandi borásznál

2015. május 2., szombat és
május 3., vasárnap 10.00–19.00 óráig

Bortavasz buszjáratok
Hogy zavartalanul lehessen élvezni
a borokat, május 2-án és 3-án külön-
járatok indulnak Körmendró́l, Kó́szeg-
ró́l és Szombathelyró́l az osztrák 
pincékhez. A hétvégén az egész bor-
vidékre kiterjedó́ buszhálózat üzemel, 
melyet a Bortavaszra szóló jegy birto-
kában további térítés nélkül vehetnek 
igénybe vendégeink. A pontos indulási 
és érkezési idó́ pon tokat és a megálló-
kat megtalálja weboldalunkon!

A dél-burgenlandi borászok negyedik 
alka lommal rendezik meg a Bortavasz 
hétvégét. Több mint 60 borász tárja ki 
kapuit, hogy bemutassák a pincéikben 
rejló́ kincseket.

Ismerkedjen egy hétvégén át
Dél-Burgenland boraival
és gasztronómiájával!

Árak (beleértve a teljes buszhálózatot)

A rendezvényre csak kétnapos 
jegyet értékesítünk!

Online regisztrációval április 20-ig
a jegy ára csak 24,- €! (utána 28,- € )

Jurtákhoz  gyártanak…
A Nemezgyár Kft. februárban kezd-
te a tárgyalásokat a jurta sátrak 
felépítéséhez szükséges nemez 
gyártásáról. Júniusban kezdődik 
egy Marco polo-film forgatása, és 
ennek érdekében a Tátrában negy-
ven darab élethű jurtasátrat építe-
nek fel. Ehhez keresett nemez ter-
méket – egy személyes látogatás-
sal egybekötve – az angol nyelven 
beszélő filmproducer képviselete. 
Gyorsan döntöttek, március elején 
öt tonna nemezt rendeltek meg – 
kaptuk a tájékoztatást Tóth Gyula 
igazgatótól, aki 35 éve lépett be 
először a gyárkapun.
Március végén már kiszállították 
az első tételeket Etyekre, ahol 
létrehozzák a jurtasátrakat. A kft. 
számára a megrendelés az üzleti 
vonzata mellett egyben megtisz-
teltetés, és szakmai kihívás is. Az 
igazgató szavai szerint túlórákra is 
szükség van (lesz) a két hónapos 
teljesítési határidő miatt. A meg-
rendelés jelentőségét a dolgozók is 
érzik, és teljes felelősségük tudatá-
ban végzik a munkájukat.

A Nemezgyár Kft.-nél – régi texti-
lesként – húszan dolgoznak. Éven-
te 25 tonna készárut gyártanak, 
árbevételük 100 millió Ft. A film 
forgatásához gyártott öt tonna 
mennyiség növeli az éves értéke-
sítést, hiszen a hullámzóan jelent-
kező vevői megrendeléseknek is 
eleget tesznek. A filmhez három 
féle – Merinó, Bőrnemez, Jurta – 
nemezt gyártanak eredeti nyers 
színben. A hagyományos filcet – 
igény szerint – megfestik, amelyek 
népművészeti öltözékek, tárgyak 
felhasználására, dekorációs célokra 
kerülnek kereskedelmi forgalomba. 
rendszeres partnerük a visontai 
hőerőmű, amelynek az év elején 
egy tonna 20 mm vastag nemezt 
szállítottak ki, a paksi Atomerőmű 
évek óta a partnerük. 
A tűshengerek lazítják a gyapjúból, 
esetenként viszkóz hozzáadásával 
készült keveréket, a folyamat alatt 
a vékony rétegből több cm vastag 
„bunda” készül, amit nemezelnek 
meleg, és rezgőmozgást végző la-
pok között gőz adagolásával. Ezt 

követően kalapácsokkal, hengerek-
kel „kallózzák”, tömörítik a termé-
ket, majd kimossák, ha szükséges, 
megfestik. A „kikészítés” során a 
termék megkapja a végső, piacké-
pes formáját.
Az igazgató elmondása szerint az 
alapanyag (gyapjú) beszerzése je-
lentős probléma, hiszen Magyar-
országon megszűnt a nyers gyapjú 
(mosás, karbonizálás) feldolgozása.  
A Nemezgyár Kft. pedig működik, 
amely a vezetők és a dolgozók hoz-
záállásának, kitartásának az ered-
ménye is. 

Kámán z

Az elmúlt lapszámban panni 
néniről írtunk, aki az egyko-
ri Bútorszövetgyárból ment 
nyugdíjba, abból a gyárból, 
ahol még most is van terme-
lés. Ez utóbbi megállapítás 
miatt egyik olvasónk erős két-
kedését jelezte a telefonvonal 
túlsó végén, mondván, hogy 
ott már épülettömböket bon-
tottak le.  A bontás igaz, de a 
szövőgépek időnkénti zakato-
lása is, amiről majd tájékoz-
tatjuk az olvasókat.
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Közgyűlés
április 10-én az elfogadott új alap-
szabály alapján tisztújítást tartott 
az Írottkő Natúrparkért Egyesület. 
A 16 településre kiterjedő együtt-
működést koordináló egyesület hat 
fős elnökséget választott négy éves 
mandátummal. Az elnöki tisztet 
továbbra is Bakos György tölti be, 
munkáját szakterületi alelnökként 
Bogáti András (természetvédelem), 
Vértes Ildikó (környezeti szemlélet-
formálás), Jeszenszky Zsuzsa (turizmus, rekreáció) és Bolfán Csaba (vidékfejlesztés) segíti. Az 
egyesület titkárának ismét Somogyi Györgynét választották meg. Felügyelő bizottsági tagként dr. 
Schunk rudolfné, preininger Ferenc és Szemerédi Mária ellenőrzi az egyesület működését.

CIVIL ÉLET

A múlt kötelez
A posztó Nyugdíjas Klub 1984. április 24-én ala-
kult. Együtt „születtek meg” az aznap – a Szőlő 
Jövések Könyvébe – berajzolt friss hajtásokkal. 
Az eltelt 31 évből, annak felét az „anyavállalat” 
létezése nélkül élték meg. A „második félidőben” 
a csapat összetartása mellett fontos feladatuk-
nak tekintették a posztós emlékek megőrzését. 
Az egykori gyár épületei összeomlottak, TESCO 
áruház épült fel a helyén, egyik szegletében a 
textiles múzeummal. Az itt összegyűjtött emléke-
ket együtt vigyázták a Bútorszövetgyár nyugdíja-
saival. Óriási feladatot vállaltak közösen, céljuk: 
újra nyitva tartani a múzeumot, megmutatni az 
utódoknak a kőszegi textilgyártás emlékeit.
A posztó Nyugdíjas Klub tagjai az indulása óta 
csapatban tevékenykednek, és havi rendsze-
rességgel találkoznak. Az első időszakot Bauer 
Ferencné (rózsi néni) gondozta, meghívta az 
első találkozóra az alsó és felsőgyár nyugdíjasait 
az akkori posztó és Nemezgyár aktív támogatá-
sával. Dercsár Ottó igazgató 1989-ben nyugdíj-
ba vonult, majd ezt követően választották meg 

a klub vezetőjének, amelynek feladatát 2010-ig 
gonddal elvégezte.  Ezt követően kapta a meg-
bízást Kiss Lászlóné.
„Örömmel fogadtuk és fogadjuk a nem textiles 
múltú nyugdíjasokat is. Többségében posztósok 
vagyunk, és célunk a közösségi életünk válto-
zatos programokkal való fenntartása” – mondta 
Kiss Lászlóné. Szavai szerint a téli időszakban 
előadások, beszélgetések jelentik a hasznos idő-
töltést, amelyre a lehetőséget a Jurisics-vár adja 
meg, a JVMK támogatásával. Az elnök tiszte-
lettel említette dr. pusztai Szilveszter nevét, aki 
egy-egy aktuális témáról mindig szívesen tart 
tájékoztatást. A klubtagok minden év márciusá-
ban a nőket köszöntik, májusban pedig a fiúkat 
egy-egy pohár bor mellett. Nyáron közösen főz-
nek gulyást, hosszabb-rövidebb sétát is tesznek, 
ősszel pedig egyik szőlősgazdához mennek el – 
baráti alapon – szüretelni. A posztós múlt okán 
a klubtagok szeretnek dolgozni, tevékenykedni. 
Ugyanígy a két legidősebb tag is: Berecz Jenőné 
(1932) és Kappel Ottó (1934). Kiss Lászlóné 
ezúton is megköszöni a régmúlt időkben kapott 
segítségeket.

Kámán z

A térségért
„Ha hétvége, akkor Írottkő Natúrpark” – szlogen 
mostanra közismert lett, amely az Írottkő Na-
túrparkért Egyesületben elvégzett munkát, és 
egy szervezett programsorozatot is jelez. Már-
cius 26-án a képviselő-testületi ülésen erről a 
munkáról számolt be Bakos György elnök. Arról 
beszélt, hogy a rendelkezésre álló adottságok-
kal kell jól gazdálkodni. Fontos feladatuknak 
tekintik, hogy a város és a környék falvainak 
értékét megismertessék a távoli településeken 
élőkkel. Ennek érdekében fél, illetve egyperces 
turisztikai célzatú filmeket mutatnak be több 
nagyváros televíziójában 238 megjelenéssel. 
Cél a turisták figyelmének felkeltése térségünk 
irányába. plechl Tibor vetette fel a szakbizottsági 
ülésen, hogy vasárnap nincs nyitva a Tourinform 
iroda. Az elnök testületi ülésen (is) elmondta, 
hogy az érdeklődők nem maradnak informá-
ció nélkül, hiszen a Jurisics-várban működő 
múzeum, illetve virágbolt, valamint gyógy- és 
fűszerboltban is kapnak információt a turisták. 
Az elmúlt év márciusában költözött új helyre, a 
Fő térre a Tourinform iroda, amelyet ingyenesen 
kaptak az önkormányzattól, de a rezsiköltség az 
egyesületet terheli. Novemberben állították fel a 
hirdetőtáblát a város költéségére, amely betölti 
feladatát.  
Az elnök arról tájékoztatta a képviselőket, hogy 
már ötödik éve a Tourinform irodában nincs 
egy kizárólag turisztikával foglalkozó munka-
társ, hiszen más feladatokat is el kell látnia. A 
munkatársak felkészültsége, pozitív hozzáállása 
miatt a turisták információ-ellátása biztosított. 
Bakos György kiemelt eredményként hangsú-
lyozta, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
„pénzügyi helyzete a tavalyi évben stabil, és 
kiszámítható volt, köszönhetően Kőszeg Város 
Önkormányzata támogatásának és a sikeres 
pályázati forrásainknak”.  Munkájukat a város 
6,5 millió Ft-tal segítette. Az egyesület alap-
feladatának tekinti, hogy helyi vállalkozókat 
bízzon meg egyes feladatok elvégzésével. Erre 
a célra 2014-ben 10,2 millió Ft-ot fordítottak. 
Az elnök szavai szerint – az általuk működtetett 
– Kőszegi Borok Háza alacsony jövedelmező-
séggel rendelkezik, ezért egy másik működé-
si formát kell létrehozni. Az egyesület másik 
problémája a raktározás, amely az idei évben 
már 315 ezer Ft kiadást jelent. Elhalasztották 
az elmúlt év végén esedékessé vált tisztújító 
közgyűlést a kibővített elnökség egyetértésével.  
Emiatt a leköszönő alelnök bejelentést tett a 
hatóság felé.
Bakos György elnök szavai szerint az egyesület 
a jövőben is komoly súllyal rendelkező civil szer-
vezet kíván maradni. Keszei Balázs két bizottság 
nevében fejezte ki köszönetét az egyesület által 
elvégzett munkáért.  

Kz
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A várost is…
A BE-JÓ Táncegyüttes hazai pá-
lyán szerzett eredményeit messze 
felülmúlta a márciusi versenyeken 
rájuk hulló éremeső, amely a tán-
cosok kitartó és szakmai munkájá-
nak az eredménye. A versenyeken 
nemcsak a Bersek József általános 
iskolát, hanem a várost is képvi-
selték. 
Március 21-én Győrszentivánban 
rendezték meg a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség nyugat-ma-
gyarországi Területi Bajnokságát. Az 
ezer benevezett koreográfiából az 
ötfős zsűri 178 táncot tekinthetett 
meg. A kőszegi lányok három arany 
és három ezüstminősítést érdemel-
tek ki. Eredmények: arany minő-
sítést kapott „B” (kezdő kategóri-
ában) junior korcsoportban a ÷La 
Rotta” című történelmi társastánc 
és a felső tagozatosok mazsorett 
produkciója, a ÷Latin forgatag” 
is. Ezüstöt kapott Tolnay Veronika 
÷Magányos csónak” című éneke, 
valamint Baranyai Katalin – Bánadi 
Andrea felnőtt mazsorett duója. A 
÷Monti csárdás” felnőtt mazsorett 

formációja a II. helyet érdemelte ki. 
Arany minősítést kapott a legújabb 
÷Gyöngy az óceánban” táncpro-
dukció, amelyben Tolnay Veronika 
a „Titanic” című film leghíresebb 
dalát énekelte. Külön eredmény 
az, hogy valamennyi produkció ki-
érdemelte a májusban rendezendő 
MLTSZ Magyar Bajnokságon való 
részvételt.
Március 31-én rendezték meg 
kettőszáz diák részvételével a 8. 

Hatosfogat Fesz-
tivált, ahonnét a 
BE-JÓ táncosai két 
arany, egy ezüst és 
négy bronzérem-
mel tértek haza. 
Legszebben csillog 
a középiskolások 
÷Monti csárdás” 
és ÷Pompom lá-
nyok” c. táncának 
arany minősítése, 
valamint a felső 
tagozatosok ÷La-
tin forgatagának” 
ezüstje. A harmadik 
osztályos Zsótér re-
beka is örülhetett a 
bronzminősítésnek, 

melyet ÷Csak vidáman” c. szóló-
táncával érdemelt ki.
A táncos lányok folytatták a korábbi 
jó eredményeiket, amelyet segített 
a szülők támogató tévékénysége. 
A szakmai munka a BE-JÓ Tánc-
együttes vezetője, Horváth Márta 
érdeme.
(A kép Kőszegen, a Művészeti 
Szemlén, a „Monti csárdás” elő-
adása közben készült.)

KéV

tivált, ahonnét a 

÷Monti csárdás” 

tagozatosok 

Kérések
Az elmúlt lapszámban a Vas Megyei 
Önkormányzat által adományozott 
kitüntetésekről tájékoztattuk az 
olvasókat. A lapszám megjelenése 
után két telefonhívás érkezett.
Fekete Iván, aki 87 éves, és a 
Gulagon raboskodott kilenc évet, az 
újság hasábjain keresztül is kívánta 
megköszönni a számára érkezett 
gratulációkat. A nyilvánosság azért 
is fontos, hiszen egyre kevesebben 
élnek már azok, akik a korszak em-
bertelenségét el tudják mondani. El 

kell mondani, hogy meg lehessen 
akadályozni az emberek ellen el-
követett minden bűnt. A kitüntetést 
ágh péter országgyűlési képviselő 
javasolta, akinek Fekete Iván külön 
is köszönetet mond.
A másik telefonhívás az árpádházi 
iskola régi dolgozójától érkezett, aki 
elmondta, hogy Schneider Katalin 
soha nem tanított az intézmény-
ben. Való igaz, az iskola tanáraként 
írtunk a kitüntetés indoklásában. 
Az információt minden sajtótermék 
számára rendelkezésre bocsátott 
adatokból merítettük, aki visszate-
kint, találkozhat a téves közléssel.

Kz

Gratulálunk!
Március 19-én Budapesten ren-
dezte az EMMI az Arany János 
Tehetséggondozó program lét-
rehozásának 15 éves jubileumát. 
Az ünnepség a Nemzeti Színház 
egy különtermében zajlott. Né-
hány vers és zenei produkció 
mellett köszöntőt mondott Ba-
log Zoltán miniszter, Sipos Imre 
köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár, pokorni Zoltán pol-
gármester a programot egykor 
indító miniszter és dr. Kaposi Jó-
zsef az Oktatás Fejlesztő Intézet 
főigazgatója. Az ünnepség során 
adták át a pro Talento díjakat, a 
tehetséggondozásban jelentős 
eredményeket elért tíz kollégá-
nak. A kitüntetésre érdemesnek 
találták Horváthné Kutasi Má-
riát, a kőszegi Jurisich Miklós 
Gimnázium és Kollégium cím-
zetes igazgatóját. A miniszter a 
kitüntetés indoklásában kiemel-
te az igazgatónő – a program 
alapításakor és 15 éves műkö-
dés során – elvégzett munkáját.
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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

A mi lányunk
cák: Március 29-én nyitották meg 
a 7. alkalommal megrendezett 
Kőszeghegyaljai Kézművesek Ki-
állítását. A közösségi Ház megtelt 
az érdeklődőkkel, Tóth Csaba fes-
tőművész, aki a megyei művészet-
történet kutatásával is foglalkozik, 
áttekintést adott a térség jeles al-
kotóiról. A tehetségek bőségéről, a 
művészek, a tudósok közösségfor-
máló erejéről beszélt. „Tárjuk fel a 
helyi értéket” – hangsúlyozta Éles 
Krisztina a Nemzeti Művelődési 
Intézet képviselője, aki elmondta 
a több pontból álló programsoro-
zat majdan túllépi Cák határait. 

paukovics Józsefné polgármester 
beszélt a bemutatott helyi értékek-

ről, a 28 helyi alkotóról, akik for-
málják a közösséget. A jelenlévők 
mindezt látták, és értékelték. 
Húsvét közelségében a tojásfes-
tés, mint népi hagyomány bemu-
tatása jelentős szerepet kapott. 
Mérics Lajosné (Bozsok) ka-
part, Kálovicsné Káldi Bernadett 
(Kőszegszerdahely) festett, Iker 
János (Kőszegszerdahely) viaszolt, 
Mersics Martina (Kőszegszerdahely) 
karcolt, viaszolt tojásfestészetét 
mutatta be. Gál Bea (Cák) gyöngy-
ékszerei, Sodics László (Cák) olaj-
festménye volt látható, Födi Tibor 
(Cák) fafaragáson örökítette meg 
Szent László királyt. Horváth Miklós 
(Velem) kosárfonását kezdetektől 
bemutatja. 

Az alkotók elismerő oklevelet ve-
hettek át a nézők tapsa kíséretében 
a faluvezetőtől. Vastapssal jutal-
mazta a közönség Veres Mihaela és 
Tamás Magdaléna csángó népdala-
it, a fülbecsengő énekhangjukat.
Vastaps szólt akkor is, amikor – a 
polgármester asszony szavai sze-
rint „a mi lányunk” – Horváthné 
ávár Judit és Varga Albin vasi nép-
táncot adott elő, majd a program 
zárásaként vezették a táncházat. A 
meghirdetett kalácssütő versenyen 
a „pálmát” Kappel Alexandra kap-
ta meg, a sok finomságot pedig a 
közönség fogyasztotta el egy-egy 
pohár bor mellett.

Kámán z

lukácsháza
Március 29-én nyitották meg a 
Gyöngyház óvodában a húsvéti 
ünnepek köszöntésére rendezett 
kiállítást, amely május 24-ig ör-
vendezteti a gyermekeket és a 
szülőket. Máté Mihályné óvoda-
vezető elmondta: a 300 maci, 

majd ezt követően Iliás Márta 
tűzzománc alkotásainak bemu-
tatása után méltó folytatás volt 
a húsvéti kiállítás megnyitása. Az 
összeállítás Tamásné Geröly Mária 
munkájának eredménye. A kiállí-
tók  közösséget alkotnak a népmű-
vészet kategóriájába tartozó tár-
gyaikon keresztül. Horgolt minták, 
többféleképpen festett tojások, 
mézeskalács, élettörténet közrea-
dása fogadja a látogatót. Mindezt 
létrehozták: Tamásné Geröly Má-
ria, pallósiné Bakula Márta, Máté 
Mihályné, Stefanics Józsefné, Csá-
szár Józsefné, Vértes Ildikó, Vincze 
Alfonzné, Merics Lajosné, Feketéné 
Győrvári Mária, Szafián Zsolt, Hor-
váth Józsefné (97 éves), pallósi 
Kata.

Kz

Húsvétvárás
Kőszegszerdahely: A hagyo-
mány szerint  húsvét ünnepe előtt 
kézműves foglalkozást tartottak 
a több, mint negyven érdeklődő-
nek. Jagodics Imréné  és Németh 
Gyuláné segítségével viasszal írt 
tojásokat készítettek, Mersichné 
Jagodics rita a viaszfigurák ön-
tését mutatta be a gyerekeknek 
– amelyet ők is kipróbálhattak –, 
Kálovicsné Káldi Bernadett pedig 
a nyuszifigurák készítésében je-
leskedett.

Kőszegpaty: Március 28-án az 
egykori óvoda épületében „Hús-
vétvárás”-t tartottak a községi 
könyvtár és 
Kőszegpaty Jö-
vőjéért Egyesület 
szervezésében. 
Jelentős érdek-
lődést váltott ki 
Vincze Alfonzné 
tojásfestő népi 
iparművész a 
karcolt tojások-
kal. Kipróbálásra 
is volt lehetőség. 

Margit néni segítségével a már elő-
re kifújt és kifestett tojásokat raj-
zolgattak a kőszegpatyiak.

Ólmod
Nagyszombaton 15 
órakor tartották a fel-
támadás körmenetét 
több, mint négyszáz 
hívő jelenlétében, 
közülük az ételszente-
lésnél sokan rekedtek 
a templomon kívül.
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10 éves
A kőszegi Evangélikus Szakképző 
Iskola 10. éve tartja a kapcso-
latot a németországi Scheinfeld 
realschule Schloss Schwarzenberg 
iskolával, ezért idén tavasszal el-
látogatott hozzánk a scheinfeldi 
iskola igazgatója is. Huber László 
polgármester a Városházán fogad-
ta a német diákokat és tanárokat. 
Az idei tanévben 11 társunkkal 
együtt vettünk részt a cserediák-
programban. Úgy érezzük, életre 
szóló barátságokat is kötöttünk 
ezalatt a pár nap alatt. Könnyen 
összerázódott a csapat, az első 
nap végére már nem volt gond a 
kommunikációval. Bajorországi 
diáktársainknak nagyon tetszett 

Kőszeg, a Balaton, Balaton-felvi-
dék és Lukácsházán a Biotájház, 
ahol megkóstolhatták a helyi íze-
ket, a helyben sütött kemencés 
kenyérlángost. Délutánonként sem 
unatkoztunk, közös programokat 
szerveztünk az összes résztvevő 
diák számára. Egy hét alatt megér-
tettük az egész program lényegét: 
a határokon túl is barátokra lelhe-
tünk. Az idei év fontos: ez ugyanis 
a 10 éves jubileumunk. Képekkel, 
emlékekkel idéztük fel az elmúlt 
10 év történéseit, eseményeit. A 
jubileumnak köszönhetően ősszel 
rodler Gábor igazgató úr is velünk 
tart, és elkísér minket németorszá-
gi testvériskolánkba. Nagyon vár-
juk már az ismételt találkozást.

Palej Anett és Takács Nóra
10.B osztályos tanulók

lukácsháza hírei
Március 20-án a lukácsházi sző-
lőheggyel és a pincés kemencés 
rendezvényekkel ismerkedett a 
Novákfalván vendégeskedő, szak-
mai újságírókból álló 11 fős csoport. 
Csejtei péter képviselő prezentáci-
óban mutatta be Lukácsházát, a 
csömötei szőlőhegyet és a pincés 
kemencés történéseket. Ezt köve-
tően pandur József és Albert Gyula 
pincéjénél kemencében sült étele-
ket és természetesen helyi borokat 
kóstolhattak az újságírók.
Megkezdődött a lukácsházi sport-
öltöző régi épületrészének felújítása 
TAO-s pályázati forrásból, az építés 
önrészét az önkormányzat biztosí-
totta. Várhatóan június végére elké-
szül a társadalmi munkát is tartal-
mazó beruházás.
Március 21-én a Közösségi Ház 
húsvétváró rendezvénye várta a 
gyerekeket és a szülőket. A kéz-
műves foglalkozás mellett  mozgási 

lehetőség és egészséges ételek vár-
ták az érdeklődőket.
Március 28-án a Biotájházban a 
Lukácsházi Boszorkányok Egyesü-
lete várta a gyerekeket és a szülei-
ket húsvéti kézműves foglalkozásra, 
nyuszi simogatásra és kemencében 
sült pizzára. 
Március 31-én  megtörtént a 
Borbarát Hölgyek Lukácsházi 
Egyesületének nagyrészt térségi 
Leader pályázatból megvalósuló 
Biogyümölcs Feldolgozó- és Okta-
tó Központ épületének a műszaki 
átadása. A kivitelező Szárnyas Kft. 
határidőre készítette el az épületet. 
Jelenleg az eszközök beszerzése 
van folyamatban.
Április 9-én a Közösségi Ház 
mesebérletének 2. előadása a 
szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
bemutatásában a Vitéz László és a 
többiek című darabját láthatták a 
gyermekek.Március 27-én a Közéleti Klub 

kimagaslóan színvonalas elő-
adását tartotta pergel Gyula atya 
Mindszenty József bíboros életéről. 
Több mint százan várták a faluban 
nevelkedett plébánost, aki a je-
lenlévők ismerőseként érkezett az 
előadásra. pergel Gyula abba a kö-
zösségbe tért haza, ahonnét elindult 
a papi hivatása felé. A diplomamun-
kájában a bíboros hányatott életét, 
száműzetését tanulmányozta. Erről 
tartott érdekfeszítő előadást, amely-
nek végén a hallgatóság meghívta 

az atyát a húsvétkor tartott batyus 
bálra. Ezen az estén folytatott barát-
ságos beszélgetéseivel emlékezete-
sebbé tette a bálozást.
Húsvéthétfő a kicsikről szólt. Több 
mit harminc gyermek ment el a 
kulturális közfoglalkoztatott által 
szervezett nyuszisimogatásra. 
A Közéleti Klub következő elő-
adása április 30-án 18 órakor lesz az 
iskolában. Nádor István polgármes-
ter és Németh Gábor önkormányzati 
képviselő tart előadást „Kína a világ 
közepe?” címmel. Mindkét előadó 
Kína más-más tájegységét ismerte 
meg az utazása során.

Kz

Gyöngyösfalu

Teri néni 90 éves
Kőszegpaty: pajor Károlyné 2015. 
március 19-én töltötte be a 90. 
életévét. A családi ünneppel össz-
hangban Tóth János jegyző, vala-
mint Kőszegpaty Önkormányzatá-
nak polgármestere és a képviselő-
testület tagjai is köszöntötték a falu 
idős polgárát.
Sok boldogságot, további jó egész-
séget kívántak Teri néninek és át-
adták Orbán Viktor miniszter-
elnök gratuláló levelét. A csa-
lád vendégszeretetét élvezve, 
terített asztal mellett beszél-
gettek a múltról és jövőről. 
Teri nénit minden érdekelte 
és szívesen mesélt a fiatalsá-
gáról, családjáról, és emellett 
elmondta, hogy egy jó társa-
ságban a jó hallgató szere-
pét is szívesen tölti be. Visz-
szaemlékezett arra az időre, 
amikor még Szombathelyen 
éltek, majd a Kőszegpatyon 
töltött 32 évre. Boldogság 
volt, amikor lányával, vejével, 
akkor még két kis unokájával 
és a férjével Kőszegpatyon 
telepedtek le. Végül megosz-
totta velünk a hosszú élet két 

legfontosabb titkát. Sok munka és 
kevés hús.
Ezúton is megköszönjük, hogy ré-
szesei lehettünk a családi ünnep-
nek és kívánjuk, hogy még sok bol-
dog évet élhessen szerető családja 
körében és a 95. valamint a 100. 
születésnapját is együtt ünnepel-
hessük!

Milos László
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Tűzoltóközösség
A Nemescsói Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület 2015. március 27-
én tartotta éves közgyűlését. Az 
egyesületi tagok mellett részt 
vett Seper András tűzoltó ezredes, 
igazgató-helyettes és Bánó And-
rás Nemescsó Község polgármeste-
re, valamint Lakatár Gábor tűzoltó 
őrnagy, a Szombathelyi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője (a 
képen). polák Norbert az egyesület 
parancsnoka szólt az elmúlt évi ese-
ményekről: tűzeset, viharkár, belvíz 
– illetve az egyesület megjelent még 
gyermeknapokon és a falunapon is. 
Elhangzott, hogy Nemescsó önkor-
mányzata 300 ezer Ft-tal pusztacsó 

község önkor-
mányzata 100 
ezer Ft-tal támo-
gatta az egyesület 
munkáját; a BM 
Országos Kataszt-
rófavédelmi Fő-
igazgatóság által 
kiírt tavalyi pályá-
zaton 678 389 Ft 
értékű eszközöket, illetve oktatásra 
nyertek 18 000 Ft-ot. A szertár fe-
letti térben közösségi helyet alakí-
tottak ki (550 000 Ft). 
Szavaztak az új tagok belépésé-
ről, és sor került a 40 órás tűzoltó 
alaptanfolyami bizonyítványok át-

adására. „parancsnok úr a 2015-
ös tervek között megemlítette, 

hogy az egyesület a közeljövőben 
egy kutyás kereső-mentő csoport 
felállítására szeretne lépéseket 
tenni. A tervek közt szerepel még 
Kőszegpaty és pusztacsó települé-
seken egy-egy raj felállítása” – nyi-
latkozta polák Norbert.
Az esemény közös vacsorával zá-
rult. Ezúton is köszönik Mayer Tibor, 
Mayer Tiborné, polgár Károlyné, 
Horváthné Nagy Viktória, po-
lák Jenőné és Szalmer Istvánné 
(Nemescsói Tézsula Hagyományőr-
ző Egyesület) segítségét.

táF.

A faluért
A Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület is megtartotta veze-
tőségválasztó közgyűlését 2015 
márciusában. Az elnöki feladatokat 
ismét ruisz Szabolcs látja el. A pa-
rancsnok, id. Tengeri Zoltán, is újra 
bizalmat kapott. Őt kérdeztük arról, 
hogy fő feladatuk, a mentés mellett 
milyen fontosabb célokat tűztek ki 
maguk elé.
(A képen a csapat négy tagja)
Az elmúlt időszakban tizenhat alka-

lommal végeztek műszaki mentést: 
árvíz és belvíz okozta károkat kel-
lett elhárítani homokzsákokkal, szi-
vattyúzással. Több mint kétszáz ho-
mokzsákot töltöttek meg, helyeztek 
el. Mindenki örömére tűzeset nem 
fordult elő, de a kőszegfalviak ébe-
ren őrködnek.
„Az esetleges tűzesetek elhárítása 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
az utánpótlás, az ifjúsági tűzoltók 
nevelésére” – mondta Tengeri Zol-
tán.
Az egyesület több mint 600 ezer 
forintot nyert pályázaton, amely 

összeget védő- és szak-
felszerelések beszerzésére 
fordítottak. Gazdálkodá-
sukat segíti még a kő-
szegi önkormányzat 240 
ezer forintos támogatása, 
amelyre a szertáruk befe-
jező munkálataihoz volt 
szükség.

táF.

összeget védő- és szak-
felszerelések beszerzésére 
fordítottak. Gazdálkodá-
sukat segíti még a kő-
szegi önkormányzat 240 
ezer forintos támogatása, 
amelyre a szertáruk befe-
jező munkálataihoz volt 
szükség.
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Kőszegi percek

Tollasbál
ráadás előadással szerepelt a bu-
dapesti Fészek Művészklubban 
Kékkovács Mara, Lakatos Diána és 
Somlai Valéria március 30-án. Ze-
nés, irodalmi műsorukban, mely a 

Tollasbál címet viseli, a klasszikus 
művek mellett az előadás címadó-
jának, Tóthárpád Ferencnek egy 
verse is elhangzott. A kőszegi alko-
tó műveivel március 7-én a „Csók 
István Művészkör” születésnapi 
kiállításán találkozhatott a kőszegi 
tárlatlátogató közönség. Március 

közepén Oladon, a Dr. Tolnay 
Sándor általános Iskola ki-
állításán voltak megtekint-
hető a versei által ihletett 
gyermekrajzok, utána pedig 
Veszprém megyében „ven-
dégszerepelt” a kőszegi al-
kotó. Legutóbb április 10-én, 
Szombathelyen a 21. József 
Attila Vers- mese és novella-
író pályázat eredményhirde-
tésén találkozhattak vele az 
ifjú irodalombarátok. 

A Kőszegi Vonósok idei első nagy 
koncertjét élvezhettük március 
21-én a lovagteremben. „ A zene 
szárnyán Kőszegtől Kismartonig” 
kalandozhattunk. (Felvételünkön 
Scheer Bernadett művészeti vezető 
és Scheer Uwe karmester látható.)
Az est egyik érdekessége volt Ta-
kács Jenő (1902. szeptember 25-
én született Cinfalván /Siegendorf/, 
és életének száznegyedik esztende-
jében 2005-ben Kismartonban /
Eisenstadt/ hunyt el.) Kőszegi 
percek című öttételes darabja, 
amely nemcsak a címével köthető 
városunkhoz, hanem azzal is, hogy 
1996-ban, a Kőszegi Vonósok ala-
pításának évében született.

Ugyancsak különlegesnek számított 
Karl Messner 1976-os művének 
egy bemutatott tétele, melyet a ze-
neszerző az első sorból hallgatott.
petró János fagottversenye is el-
hangzott, amelyet a 2007-es ősbe-
mutatón a bécsi Camerata Musica 
közreműködésével a Kőszegi Vonó-
sok szólaltattak meg először.

A Kőszegi Vonósok együttese vá-
rosunk egyik kiemelkedő művészeti 
csoportja. A ráadásműre megérde-
melten tapsolta vissza őket a kö-
zönség: az esti zenei élményt egy 
jól megválasztott mű: Bach D-dúr 
szvitjének Air tétele zárta.  
A koncerten – az összefogás példá-
jaként - a helyi együttest erősítette a 
kőszegi koncert fúvószenekar négy 
és a Savaria Szimfonikus Zenekar 
három zenésze. A teljes műsor – az 
osztrák KIBU egyesület jóvoltából 
– másnap bemutatásra került Bad 
Schönauban is. Hogy valódi kőszegi 
(élmény)percek születtek, nagyban 
köszönhető a szólót játszó kőszegi 
Scheer Bernadettnek, Gasztonyi 

Eszternek, Madár ágnesnek, Beke 
Jánosnak, Beke áronnak, és a 
szombathelyi Badics Krisztinának, 
Thummerer Ferencnek is. Legkö-
zelebb június 6-án találkozhatnak 
a zenekarral a lovagteremben, ahol 
a Be-Jó táncosai is közreműködnek 
Horváth Márta vezetésével.

Tóthárpád F. 

közepén Oladon, a Dr. Tolnay 
Sándor általános Iskola ki-
állításán voltak megtekint-
hető a versei által ihletett 
gyermekrajzok, utána pedig 
Veszprém megyében „ven-
dégszerepelt” a kőszegi al-
kotó. Legutóbb április 10-én, 
Szombathelyen a 21. József 
Attila Vers- mese és novella-
író pályázat eredményhirde-
tésén találkozhattak vele az 
ifjú irodalombarátok. 
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Újra fesztivál
Számos koncert és neves művész 
fellépése köszönhető a 1992 és 
2004 között tizenkét alkalommal 
megrendezett Lajtha László Nem-
zetközi Zenei Fesztiválnak. (A név-
adó Bartók Béla és Kodály Zoltán 
mellett a 20. század legjelentősebb 
magyar zeneszerzője.)
A szervező kőszegi klarinétművész, 
Horváth László, elmondta: Újra 
lesz komolyzenei fesztivál város-
unkban!

A Farkas Ferenc – Takács Jenő 
Zenei Fesztivál 2015 koncert-
jeinek helyszíne többségében a 
kitűnő akusztikájú Evangélikus 
templom, valamint a Jézus Szíve 
plébániatemplom és az Európa Ház 
lesz. A magas szintű zenei élmény 
garanciája a fiatal Fischer Annie 
ösztöndíjasok részvétele. A jegyek 
koncertenként 800 Ft-ba kerülnek 
majd, de 3500 Ft-os áron bérlet-
váltásra is mód nyílik! 
A részletes műsort és az időponto-
kat májusi számunkban közöljük.

táF.

Új Erdélyi-film
A kőszegi dokumentumfilmes Er-
délyi János újabb alkotással állt 
a közönség elé. Egyelőre csak a 
celldömölkiek láthatták – március 
29-én – a Háború mindennapjai 
I-II. Kemenesalja 1945 című két-
részes filmet. A bemutató mintegy 
négyszáz résztvevőjét dr. Hende 
Csaba honvédelmi miniszter és 
Gyarmathy Lívia Kossuth-díjas 
filmrendező köszöntötte. Természe-

tesen érdekelt bennünket, mikor 
láthatjuk idehaza is az új alkotást. 
Megkérdeztük.
„A filmet Vas megye több helységé-
ben, így Kőszegen is szeretnék még 
a tavasszal bemutatni” – tudtuk 
meg a rendezőtől.
A kétrészes film első részét április 
20-án a második részt 27-én mu-
tatja be a Duna Tv.

táF.

Vár a zenesuli!
Hogy hogyan tanítják a dobot, a csellót, a kürtöt, vagy egyáltalán a zenét? 
Azt most a Budaker Gusztáv zeneiskola nyílt napjain bárki megnézheti 
(és még barátkozhat is a legkülönbözőbb hangszerekkel) legyen az kicsi, 
nagy, óvodás, iskolás vagy gimnazista. A szülőket, nagyszülőket ugyanúgy 
várjuk, hogy mindenki közvetlen közelről megleshesse, milyen módon ta-
nulják el itt a zenei titkokat és fortélyokat a zeneiskolások. 
Nyílt napok: 2015. május 4. hétfőn 14 – 15 óráig zONGOrA, 16 – 
17 óráig HEgEDŰ, 17 – 17.30 HArMONIKA.
2015. május 5. kedden 14.30 – 15 óráig KLArINét, 15 – 15.30 óráig 
FuVOLA, 15.30 – 16-ig GItár, 16.30 – 18 óráig KÖNyVtár.
2015. május 6. szerdán 13.45 – 14.30 óráig TROMBITA, KÜRT, TE-
NOR (kamara), 16 – 17 óráig ÜTŐS HANgSZEREK.
2015. május 7. csütörtökön 13 – 14-ig a KÜrt, 14.30 – 15-ig a 
FuruLyA, 15 - 15:30-ig HArMONIKA, 16:30 – 17-ig FuruLyA, 17 
– 18-ig a (nagyobbaknak) MAGáNéNeK, 12–13-ig szINtetIzátOr, 
(Kőszegszerdahelyen az általános iskolában - Kossuth L. u. 4.)
2015. május 8. pénteken 13.45 – 14.45 óráig zONGOrA, 15 – 
15.30-ig cseLLó,  16 – 16:30 óráig a zeNeOVI.   
A termekhez az eligazítást az iskola nagykapuján kifüggesztve lehet majd 
megtalálni. A kiszemelt hangszerek tanulásának elkezdéséhez június 15-
én és 16-án 14 – 17 óra között lehet a jövő tanévre beiratkozni.
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Jeles napok Kőszegen 2015-ben
Tisztelt Kőszegi Polgárok!
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osz-
tálya ez év elején kérést intézett a város intézményeihez, és a helytörténettel 
hivatásos vagy „műkedvelő” módon foglalkozó személyiségeihez azzal, hogy 
a birtokukban lévő és általunk „hivatalosan” esetleg nem tudott információk 
alapján jelezzenek számunkra minden olyan évfordulót, amely városunk tör-
ténelmi múltjához 2015-ben – bármilyen vonatkozásban – köthető.
Ezúton mondunk köszönetet az adatszolgáltatóknak: dr. Bariska István 
úrnak, Jenkei Ede úrnak, dr. Lőrincz Zoltán úrnak, Keszei Balázs igazgató 
úrnak, révész József igazgató úrnak, Weigl Béláné klubvezetőnek, Lajos 
Tiborné igazgató asszonynak, Tóthárpád Ferenc főszerkesztőnek, pócza 
Zoltán igazgató úrnak, Hernigl László egyesületi elnök úrnak, és még sok 
más segítőnek.
Kérjük mindazon szervezeteket, akikhez az adott évforduló valamilyen 
módon kötődik – és amennyiben erre módjukban áll – gondoskodjanak 
a méltó megemlékezésről akár a legcsekélyebb formában is. Kérjük to-
vábbá, hogy – amennyiben ez szándékukban áll – akár levélben, akár 
a www.koszeg.hu honlapon, akár a Kőszeg és Vidéke hasábjain, illetve 
a tothlaszlo@koszeg.hu e-mail címen tájékoztassák az összeállító lelkes 
társaságot erről.
reméljük, hogy városunk minden ifjú és kevésbé ifjú lakójának értékes 
információkkal szolgálhatunk! Közleményünkből is látható, hogy városunk 
minő múlttal, értékekkel, megbecsülendő, jeles napokkal büszkélkedhet!

Dr. Tóth László
          szervezési és humánpolitikai osztályvezető

Emlékezetes évfordulók 2015-ben (nem időrendben)
200 éve született rómer Flóris bencés szerzetes, művészettörténész, • 
a magyar régészet egyik atyja (1815–1889).
25 éve hunyt el Ottlik Géza író, műfordító, az „Iskola a határon” c. • 
világhírű regény írója (1912–1990).
525 éve hunyt el Bécsben Hunyadi-Corvin Mátyás, a magyar törté-• 
nelem egyik legjelentősebb királya, Kőszeg visszafoglalója (1443–
1490).
80 éve született Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, velemi lakos • 
(1935.09.23.).
350 éve született Béri Balog(h) ádám kuruc brigadéros (1665–• 
1711).
150 éve született Kőszegen Chernelházi Chernel István ornitológus-• 
természettudós (1865–1922).
150 éve hunyt el Bersek József 1848-as honvéd huszárezredes • 
(1807–1865).
225 éve hunyt el Hadik András generális, huszártábornok, a Má-• 
ria Terézia rend tulajdonosa, Berlin elfoglalója és megsarcolója az 
1757-es osztrák-porosz háborúban, aki a kőszegi bencés gimnázi-
umban végzett.

525 éve született Jurisics Miklós hős, várvédő kapitányunk Zenggben • 
(Senj, Dalmácia-Horvátország, 1490–1544).
20 éve hunyt el páskándi Géza (1933–1995) író, költő, drámaíró, • 
aki a Kőszegi Várszínház első történelmi darabjainak alkotója volt.
70 éve, 1945. március 18–27 között őrizték Kőszegen a Szent Ko-• 
ronát.
10 éve alakult a Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete.• 
155 éve született báró Miske Kálmán, a kőszegi és a Vas Vármegyei • 
Múzeum alapítója, a velemi Szent Vid-hegyi bronzkori kelta emlékek 
feltárója, amatőr régész (1860–1943).
275 éve nyitották meg a Szőlő Jövésnek Könyvét (1740).• 
175 éve született (1840) a Jézus Szíve-templom építtetője Major • 
János plébános.
70 éve „szabadult fel” Kőszeg a Vörös Hadsereg által (1945).• 
105 éve született Szövényi István az újjáépített Jurisics-várbeli mú-• 
zeum első igazgatója (1910–1986).
400 éve (1615) építették fel a Szent Imre-templomot.• 
315 éve (1700) égett le a teljes kőszegi belváros, ezt követően kapta • 
meg mai formáját a Városháza is az újjáépítéskor.
225 éve épült fel (1790) II. József türelmi rendelkezései után az • 
evangélikus templom.
170 éve (1845) épült fel a mai Bajcsy-Zsilinszky utcában Ertl János • 
akkori polgármester és a kőszegi posztósok kezdeményezésére az 
első posztógyár.
120 éve (1895) alapították a Nemezgyárat.• 
85 éve (1930) nyílt meg a Kelcz-Adelffy Leányintézet (a mai Gimná-• 
zium kollégiuma) és a verbita szerzetesek „Missziósháza”.
70 éve (1945) temették el családi kriptájukban a nyilasok által ki-• 
végzett Kiss János altábornagyot.
310 éve (1705) temették el Kőszegen Lehmann Gottfried kapitányt, • 
II. rákóczi Ferenc fejedelem kegyetlenül kivégzett kiszabadítóját.
100 éve (1915) vette át működtetésre a kőszegi gimnáziumot a • 
Bencés-rend.
175 éve alakult meg a mai Concordia-Barátság Énekegyesület „jog-• 
elődje”, a Kőszegi Hangász Egylet.
40 éve, az 1975–1976-os idény megyei futballbajnokságát 30 ve-• 
retlen mérkőzéssel nyerte meg Kőszeg futballcsapata.
25 éves a Dance-Jam Táncegyüttes.• 
20 éves a BE-JÓ Táncegyüttes.• 
30 éve nyilvánították tájvédelmi körzetnek a Kőszegi-hegységet és • 
környékét.
45 éve alakult a Kőszegfalvi Asszonykórus.• 
340 éve (1675) alakult a Kőszegi római Katolikus Egyházi Énekkar.• 
40 éve (1975) alakult a pedagógusok Nyugdíjas Klubja, a ma 97 • 
éves Kemény Sándorné vezetésével.
130 éve (1885. június 19.) jött létre a Kőszegi Ipartestület.• 
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Madarainkról
Számos új látnivalóval gazda-
godva, teljes pompájában várja a 
kikapcsolódásra vágyókat a nagy-
közönség számára 50 évvel ezelőtt, 
1965-ben megnyitott kőszegi 
Chernel-kert. Újra látogathatóvá 
vált az arborétum egésze, miután 
befejeződtek a kert felső részét 
érintő átalakítások. Újjáépült a ma-
dárvédelmi mintatelep, a közelében 
kellemes pihenőhely jött létre. Az új 
bemutató röpdében folyamatosan 
láthatunk vörös vércséket, mellet-
tük olyan, ritkán szem elé kerülő 
éjszakai ragadozó madarakkal is 

találkozhatunk, mint a macskaba-
goly. Egy különleges kamerarend-
szer is kiépült, melynek segítségé-

vel a látogatók okostelefonjuk vagy 
tabletjük használatával a madarak 
nyugalma érdekében nem látogat-

ható röpdékbe is bepillantást nyer-
hetnek. 
A gólyaudvar betekintő ablakán 
keresztül testközelből figyelhetjük a 
telepen gondozott fehér gólyák (Dr. 
Németh Csaba felvétele) minden-
napjait, ez idő tájt a fészekrakás, 
a tojások melengetésének ceremó-
niáját. A kert legfelső részében új 
madárvédelmi tanösvény létesült, 
ahol tájékoztató táblák segítségé-
vel ismerkedhetünk a telepen élő 
további madárfajokkal, a madárte-
lepítés eszközeivel és elsajátíthat-
juk a szakszerű téli madáretetéshez 
szükséges legfontosabb tudnivaló-
kat is.

Harsányi Krisztián

Rajzolj, mutogass, írd körül!
Sikerrel és „szeretnivaló jókedvvel” 
zárult az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület háromfordulós vetélkedőso-
rozata. Az Aktívan a Natúrparkban 
elnevezésű játék sok egyéb mellett 
a „társas lét” sikerét is bizonyította. 
Négy korosztályban 100 fő, 25 csa-
pat oldotta meg a havonta kiadott 
feladatokat, melyekhez egy Orbán 
róbert által vezetett túra is tartozott. 
A döntőre a KÖSZHáZ-ban március 
26-án és 28-án került sor. (A fel-
adatokat Somogyi György állította 
össze.) rajzold le, mutasd meg, írd 
körül! – szóltak az „activity utasítá-

sok”. Kiderült, ki mennyire ismeri a 
natúrpark településeit és azok lát-
nivalóit, stb. (Felvételünkön a 26-i 
„versenynap” szereplői láthatók.)
A nagyszerű szervezésnek és a har-
minc szponzornak köszönhető, hogy 
ajándékcsomagokkal (belépők, 
könyvek, helyi termékek, torták, 
ajándéktárgyak, naptárak, memó-
riajátékok, jegyzettömbök, belépők, 
illetve a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
által felajánlott 28 fős, 2 napos tel-
jes ellátással biztosított Stájer-házi 
tartózkodás erdei programmal) ju-
talmazták a legjobbakat. 

A rendezvény számos tanulsággal 
is szolgált. Bakos György elnök 
elmondta, megfontolják, és lehet-
séges, hogy ezentúl havonta meg-
rendezik a játékot. 

Kitűnő szórakozás, jó társaság, 
kellemes környezet, elégedett 
arcok! Kell ennél több? Várjuk a 
ráadást!

Tóthárpád F.
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Irány a tábor! 
A KLIK Kőszegi Tankerület immár 
második alkalommal szervezi meg 
általános iskolásai részére a horvát-
országi nyári tábort Crikvenicában 
2015. 07. 13–17. között.
Egy tengerparton lévő villában, há-
rom-ötágyas szobákban negyven 
főt (4–7. évfolyamosok) tudnak fo-
gadni. Az első nap ebédtől az utolsó 
nap reggeliig, napi háromszori ét-
kezés biztosított. Gazdag program: 
fürdőzés a tengerben, sport és já-
tékos foglalkozások, kirándulások 
várják a gyerekeket.
részvételi költség a tanulók-
nak: 155 Euro (tartalmazza az ellá-
tást, szállást, a belépőket és a hajó-
kirándulást is) + 12 000 Ft (busz-
költség és csoportos biztosítás).

Az alábbi iskolák tanulói jelent-
kezhetnek: Bersek József általános 
Iskola és tagiskolái, Dr. Tolnay Sán-
dor általános Iskola, Dr. Csepregi 
Horváth János általános Iskola, 
Felsőbüki Nagy pál általános Iskola 
és Szakiskola és a Béri Balog ádám 
általános Iskola.  
A tábor szervezője és vezetője: Imre 
Julianna (tanügy-igazgatási refe-
rens, KLIK). Elérhetőség: 94/795-
209, 30/972-4959. A tábor szer-
vezője és tolmács: Szabó Lajosné 
(Bersek iskola, Horvátzsidány).
Jelentkezni lehet az iskolákban 
vagy a tankerületben (Kiss János u. 
31.) az első részlet 40 Euro befize-
tésével. További részletfizetési lehe-
tőségek 2015. június 15-ig.

Miénk itt a rét! 
Madarak és fák napja Kőszegen, az Alsó-
réten május 8-án és 9-én.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület és az Őr-
ségi Nemzeti park Igazgatóság immár 8. 
alkalommal rendezi meg közösen a „Miénk 
itt a rét!” című természetvédelmi programot.
Sétaösvényt kaszáltatunk a rét fűtengerébe, amely mentén 10 db 
kézzel festett madártábla hirdeti az állomáshelyeket.  Az állomásokon 
izgalmas játékokkal találkozhatnak az érdeklődők. Lehetőség van egy 
rövidebb és egy hosszabb táv bejárására is. 
A rendezvény első napján főként az általános iskolák ötfős, ver-
senyzésre elszánt csapatait várjuk, valamint Kőszeg óvodásai is 
részt vehetnek a programon. Szombaton a szabadba vágyó csalá-
dokat, baráti társaságokat várjuk! 
Szombaton 9.30 és 17.00 óra között a Dotto kisvonat ingyenesen 
szállítja az érdeklődőket. A tanösvényen indított utolsó séta indulási 
időpontja: 16.00 óra. A helyszín autóval a 87-es főútról a város előtti 
OMV benzinkútnál lekanyarodva közelíthető meg. 
(Inf.: Kóródi Blanka – 06 30/229-3597)
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Az emlékzászló oltalma alatt
„Egyenruhás”, mégis kedélyes 
közgyűléssel emlékezett 10 éves 
évfordulójára a – civilek közt kü-
lönlegesnek számító – Kőszegi 
Nyugállományúak Egyesülete már-
cius 13-án a KÖSZHáZ-ban.  
Az egyesület gerincét alkotó tagok 
alakulata, az MN 2983 számú zász-
lóalj, 1972-től kezdte meg műkö-
dését Kőszeg helyőrségben, amely 
2003-ban 31 év után zárta be 
kapuit. „Maradtak a nyugállomány-
ban lévők, valamint a letelepedett 
katonatársak, akiknek pár hónap 
kellett a szolgálati nyugdíj eléréséig” 
– mondta a Hernigl László elnök. 
Az egyesületet 2005. február 12-
én alakult – a többi mellett – azzal 
a céllal, hogy „összehozzuk a nyug-
állományúakat, azok családtagjait, 
sikeres, tartalmas programokkal 
segítsük szórakozási igények kielé-
gítését, képviseljük érdekeiket”. A 
tagság 2007-re 51 főre gyarapo-
dott, ez a létszám azonban folya-
matosan apad. A ma 33 fős csoport 
kapcsolatrendszere kiterjedt és 
szerteágazó, rendezvényeik szín-

helye a vár. Az átlagéletkor 60 év. 
Tetszetős honlapot működtetnek: 
www.konye.hu. A zárt közösségből 
az évek során – az alapszabály 
módosításával – nyitott csoporttá 
váltak. Az egyesületben 14 hölgy is 
tevékenykedik. Aktivitásuk, mun-
kájuk élteti mozgásban tartja a 
tagságot. 
Az ünnepi alkalmon Hernigl László 

elnök köszöntötte a jelenlévőket, 
köztük az ausztriai vendégeket 
is. Megemlékezett „Takács István 
nyugállományú főtörzsőrmester baj-
társról”, akit az év folyamán vesztet-
tek el. Beszámolt az elmúlt időszak 
tevékenységeiről. Megtudtuk, hogy 
a közös, szórakoztató programok 
mellett kutatással is foglalkoztak, 
részt vettek az országos, úgyneve-

zett Hadisír programban is. 
A tagság szinte csak a befizetett 
tagdíjakból gazdálkodik. Az 1 
%-os felajánlásokból 23 925 Ft-ot 
gyűlt össze. A BEOSZ támogatása 
10 ezer forint volt. Kőszeg Város 
Önkormányzatától a polgármesteri 
keret terhére, 50 000 Ft támo-
gatást kaptak, amit a jelen lévő 
Huber Lászlónak ez alkalommal is 
megköszöntek.
A beszámoló a hiányosságokról, 
a problémákról is szólt: az elmúlt 
évben hárman hagyták el az egye-
sületet, ezzel tovább csökkent a 
létszám. A programokba átlago-
san a tagság 30–35 %-át tudják 
bevonni, mely adat, mint negatí-
vum került említésre, azonban a 
valóságban ez nem is rossz arány 
– ennek hangot is adtak a meghí-
vott hozzászólók. A vezetőség úgy 
látja, hogy tovább kell erősíteni a 
kapcsolatrendszerüket.
Az elnök büszkén említette, hogy 
„több társunk részesült magasabb 
parancsnoki elismerésben”, 2009-
ben pedig Kőszeg Város Önkor-
mányzata emlékzászlót adomá-
nyozott egyesületünknek.

Tóthárpád Ferenc



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2015 . ápr IL I S  14 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

Várszínház 2015400
Érdekes ötlettel állt elő Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara. A 
vezetőség döntése alapján május 
13-tól megkezdik a visszaszámlá-
lást: Négyszáz napnak kell eltelnie 
ahhoz, hogy elérkezzenek 150 éves 
évfordulójukhoz.
„Ennek azért van jelentősége – 
mondta Bakos György elnök –, 
mert a honlapunkon is megtalál-
ható számláló mutatja, mennyi idő 
áll még rendelkezésre a nagyren-
dezvényig.”

Van még mit tennie meghívónak 
és meghívottnak egyaránt, mert 
bizony „ez nem lesz egy egyszerű 
történet”!
Harminckét zenekart hívtak meg. 
Minden visszajelzés még nem ér-
kezett meg (a határidő az óra in-

dulásának napja), de már tudjuk, 
kikre számíthatunk itt Kőszegen. A 
csehek voltak a legelsők, akik tu-
datták részvételi szándékukat, de 
a környékbeli magyar együttesek 
is az esemény biztos szereplői. A 
következő hetekben várható a hor-
vátok, a lengyelek és a svájciak … 
visszaigazolása is. A honvédelmi 
miniszter jóváhagyta azt a tervet, 
hogy valamely hadosztályzenekar 
is muzsikál majd Kőszegen. 
páratlan fúvós kavalkádra számít-
hatunk. A zenekar régóta gyűjti a 
pénzét, hogy megfelelő kereteket 
tudjon biztosítani a nagyszámú 

vendég elhelyezésére. Ha valami ok 
miatt nem is érkezik meg mind a 
harminckét meghívott együttes, ak-
kor is elmondhatjuk: Kőszeg 2016 
júniusában mint fúvószenei központ 
írja be magát a zenetörténetbe. 

táF.

Közeleg a nyár, várakozással te-
kintünk a Kőszegi Várszínház elé. 
Megtudtuk, hogy a bemutatódarab 
kiválasztásánál – hosszas váloga-
tás után – A falu rossza (1873) 
című kétrészes 
vígjáték nyerte el 
a várszínház me-
nedzsmentjének 
a tetszését. Tóth 
Ede legnépsze-
rűbb népszínmű-
ve – mint ahogy 
megszokhattuk 
és várjuk – nem 
az ismert 19. 
századbéli formá-
jában kerül a kő-
szegi nézők elé. A 
rendező Znamenák István és a So-
mogy Zenekar új zenei hangulattal 
viszi színre a művet. 
„Mindenképpen magyar darabot 
szerettünk volna műsorra tűzni” – 
mondta pócza Zoltán igazgató úr, 
amikor a miértről, és a fellépő mű-
vészek felől kérdeztük.
A Kőszegi Várszínházban ezúttal is 
találkozhatunk majd az ismerősök-
ként üdvözölhető színművészekkel. 
Néhány a közönségcsalogató nevek 
közül: A „falu rosszát” pál András 
alakítja, de találkozhatunk újra 

Bánfalvi Eszterrel, Epres Attilával, 
Gazsó Györggyel, Hámori Gabri-
ellával, Kovács Zsolttal, pogány 
Judittal és Trokán Nórával is. (Fel-
vételünk a múlt évadot idézi.)

A színház másik meglepetése Jeles 
András: József és testvérei című 
premier-előadás lesz. A Mesebolt 
Bábszínházzal közös bemutatóval 
új helyszínt is avatunk. A produkció 
július első hétvégéjén a Diáksétá-
nyon kerül a közönség elé.
A pályázat, amely az idei nyár anya-
gi fedezetét nagyrészt biztosíthatja, 
márciusban beadásra került. Arról, 
hogy mennyi támogatást kaphat a 
2015-ös évad, májusban születik 
döntés…

táF.
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Értékteremtés
Március 27-én megnyitott – április 
26-ig nyitva tartó – reprezentatív 
kiállítással mutatta be tevékenysé-
gét a Kőszegi Művészeti Egyesület. 
„Visszapillantás” című jubileumi 
tárlat áttekintést adott a megala-
kulás óta eltelt művészi tevékeny-
ségükről. Először 2005. április 
16-án léptek az alkotók a közön-
ség elé „promenád” című összeál-
lításukkal, amikor egyidőben nyolc 
helyszínen mutatták be a már érett 
művészi munkájukat. Hogy a helyi 
művészek összefogjanak, egysé-
get alkossanak, az előző év őszén 
fogalmazódott meg az akkori és a 
mostani elnök, Dr. Lőrincz Zoltán 
művészettörténész gondolatában. 
Ebben támogatóra talált Hauer Ta-
más alpolgármester személyében. 
A városvezetés értékeli az egyesület 

munkáját, amelynek a kommuniká-
ciója két nyelven történik. A város-
ban vagy a környéken élő, Kőszeg-
hez kötődő művészek, köztük más 
nemzethez tartozók alkotják(ták) a 
Kőszegi Művészeti Egyesület tag-
ságát, egy europid társaságot. A 
két alelnök – a német származású, 
Kőszegen élő – Birnmeyer Ervin és 

Németh János  festőművészek is az 
európaiságot reprezentálják. Az al-
kotók az elmúlt évtizedben Kőszeg 
több jelentős épületében állítottak 
ki. A Chernel utcai szecessziós villa 
tartósan adott helyszínt a munkáik-
nak, amely az elmúlt évtől a KrAFT 
projekt része lett. A Jurisics-vár 
lovagtermében mutatták be a tíz 
éves múltat felidéző „Visszatekintő” 
című kiállításukat.
A visszatekintés egyik példája 

Ördögh László: Cáki pincék című 
festménye, amely az egyedi pincé-
ket örökíti meg, láttatja a nézővel 
a művész szemüvegén keresztül. Az 
ifj. Ördögh László a modellek vilá-
gát, míg az unoka (Debil Noemi) 
már a szürreális alkotását mutatja 
be. Absztraktot alkotott Gerhard 
Bitter és Hilda Bitter. Kamper Lajos 
elvarázsolt színvilágával mutatja 
be alkotásának bravúros techni-
káját. Szelinger Ferenc: Tanya című 
festménye a térségünktől távol lévő 
valóságot tükrözi vissza a nézőnek. 
Németh János: Bruegel vadászai 
Kőszegre érkeznek című festmé-
nyén a Jurisics-várat mutatja be 
saját meglátásában, komponálásá-
ban századokra visszanyúló eredeti 
rajzokra építve. 
A kiállításon bemutatott 43 fest-
mény egy alkotó közösség mun-
káját, annak értékteremtését bizo-
nyítja.

Kz
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Kőszeg szabad királyi város a trianoni békediktátum előtti időben 
ötvenhárom település járási székhelyeként is működött. Ezeket veszi 
sorra Tóth László – kiadásra váró – A Kőszegi járás 1898 és 1914 
között / Der günzer Bezirk zwischen 1898 und 1914 c. kétnyel-
vű (magyar – német), képekkel illusztrált könyvében. A településeket 
a szerző betűrendben ismerteti. Ízelítőül lássuk az első magyar nyelvű 
rövid fejezetet!
Alsó-szénégető /Unterkohlstätten
Kétszáznyolcvan németajkú római katolikus és evangélikus lakossal 
bíró, és 44 házból álló község. postája Gyöngyösfő, távírója Léka. A 
rómaiak korában a környékén kisebb telep vagy tábor lehetett, mert 
határában római sírok találhatók.
1910-ben hivatalos elnevezése: Alsószénégető. 291 lakosból 4 
magyar, 284 német, 2 horvát anyanyelvű, magyarul beszélt 17 fő. 
283 római katolikus, 8 evangélikus vallású lakos 48 házban.
Ma: Unterkohlstätten néven közigazgatási székhely az Oberwarti 
járásban. Társközségei: Oberkohlstätten, Günseck, Glashütten bei 
Schlaining és Holzschlag. 2001-ben 1013 lakosából 19 magyar, 1081 
német nemzetiségű.

„Pogány hír”
Új „szisztéma” szerint szervezik 
az idei Nyitott pincék rendez-
vényt. Hosszabb túraútvonallal 
a pogányoktól Cákig lehet majd 
kóstolgatni. (Bővebb info: http://
nyitottpincenap.blauburger.hu/) 
„Újdonság lesz, hogy minden pin-
ce befogad majd egy vendégpin-
cét, így sugallva az összedolgo-
zást” – mondta Kampits László, az 
egyik szervező. Az említett borász 
nagy álma, hogy megszülethes-
sen az úgynevezett „Kőszegi bor”, 
amely azonban – mint megtudtuk 

– még várat magára. 
A várható termés felől érdeklődve 
elhangzott, hogy a szőlőnek hiány-
zott a tartós hideg. A tél leghide-
gebb reggele 2014. utolsó napja 
volt. Azután 7 fok alatti hőmérsék-
letet nem mértek. Ez a kártevőknek 
kedvezett, így már a kezdetektől 
fogva számítani lehet a  betegségek 
megjelenésére. A metszéseket már 
szinte minden gazda befejezte. 
Ugyancsak pogányi, de másokat is 
érintő hír, hogy átadásra került a 
tavaly leomlott támfal terméskővel 
való megerősítése. A felső út biz-
tonságosan járható.

táF

Mintegy 22 millió Ft támogatást 
nyert Kőszeg Város Önkormányzata 
az Új Széchenyi Terv államreform 
Operatív program (árOp) pályáza-
tán, melyből áprilistól novemberig 
megvalósulhat az „Esélyteremtési 
akcióprogram a Kőszegi Járásban” 
című árOp-1.A.3-2014-2014-
0019 jelű pályázat. A program kere-
tében az együttműködő önkormány-
zatok, kormányzati szervezetek, 
intézmények, civil szervezetek, gaz-
dasági szereplők és szakértők járási 
szintű Felzárkóztatási kerekasztalt 
hoznak létre, illetve Esélyteremtő 
programterv készül a járásban fel-
merülő, és a települések együttmű-
ködését igénylő problémák komplex 
kezelésére. A járási akcióprogram 
fókuszterületei a szociális gazdaság 
fejlesztése, a család szerepének és 
a generációk együttműködésének 
megerősítése, szülői klubok szer-
vezése és az egészségműveltség 
fejlesztése. Kiemelt cél a 2014–
2020-as időszakokban benyújtandó 
további pályázatok irányainak és 
céljainak megfogalmazása, különö-
sen a Kőszegi és a Felső-répcementi 
Térség Foglalkoztatási paktumának 
további működtetésére.

Esélyteremtés A kincs
A Kőszeg és Vidéke decemberi 
lapszámának falinaptárában sze-
repelt Németh János festőművész 
alkotása. A festmény a bencés 
szerzetest, egyetemi tanár rómer 
Flóris Ferencet ábrázolja, akinek – 
országos szinten – ebben az évben 
ünnepeljük a születésének 200. 
évfordulóját.  A kőszegi bencés 
gimnáziumban rövid ideig tanító 
tudós elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a régészet és a magyar 
műemlékvédelem területén. Ennek 
egyik dokumentálására Jenkei Ede 
hívta fel a figyelmünket. rendelke-
zésünkre bocsátotta a megyei lap 
2008. december 6-ai lapszámát, 
amely a velemi hegyvidék régészeti 
kutatatásait elemzi. Nagy Marcella 
a Savária Múzeum régésze így fo-
galmazott:
„A velemi Szent Vid-hegy régészeti 
kutatásainak kezdete a 19. század 
második felében kezdődött, amikor 
rómer Flóris – a magyar archeoló-
gia atyja – 1869-ben elsőként  egy 
római vízvezeték töredékét találta 
meg a hegyen. … 1896-ban báró 
Miske Kálmán egy velemi tejárus 
asszonytól vásárolt meg néhány 
bronztárgyat, amelyeknek előkerü-
lési helyét a hölgy – némi titkolózás 
után – elárulta. Az általa megvá-
sárolt bronzok a velemi első kincs 
egyik részét képezték. Ennek a vé-
letlennek köszönhetően ma Európa 
egyik híres régészeti lelőhelye a 
velemi Szent Vid-hegy.”

Kz

Az elmúlt évek sikerei alapján idén 
június 19 – 20-án rendezik meg 
pusztacsóban a Malacfesztivált, 
amely az országban egyedülálló 
rendezvény. A zenekedvelők ké-
szülhetnek a republic együttes 
fergeteges koncertjére, amit a két-
napos rendezvény szombat estéjén 

tartanak. Aznap reggel 11 malacot 
húznak nyársra, hogy késő délután 
falatozni lehessen. A látványos 
program mellett több más ese-
mény igazi kikapcsolódást jelent a 
vendégeknek. Az első nap, a péntek 
éjszaka a falu és a környéken élők 
közösségének erősítését szolgálja 
tábortűz meggyújtása mellett. A 
látványosságot a Gencsi Hagyo-
mányőrzők biztosítják.

Malacfesztivál

Rekord
április 2-án Baumgartner Gyula a 
Csónakázótó-
ban 39 kg-os, 
120 cm-es 
busát fogott 
ki. A rekordot 
másnap felül-
múlta Gom-
bos Dávid, aki 
a Téglagyári-
tóból 55 kg-
os, 135 cm-es 
busát emelt 
ki (a képen). 
A felajánlott 

győztes busát április 18-án együtt 
fogyasztják el a Csónakázótó tava-
szi nagytakarításában részt vevő 
horgászok.

lakossági apró
KŐSZEgEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített teLeK eLAdó. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.
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nje je naprikzeo carinar Ervin Kolnhofer. ro-
djeni Židanac ima hrvatske korijene. Tamburaš 
i jedan od osnivačev je „Židanskih bećarov”, a 
najnovije se upoznava s glumom u mjesnoj ka-
zališnoj grupi.
Za svoje djelovanje za hrvatstvo Katica Schnei-
der odlikovana je nagradom „Za manjine”.
U njezinom djelovanju u hrvatskoj zajednici, i u 
kiseškimi gradski priredbami moremo se redo-
vito diviti. „Modni kreator” je kiseške historičke 
igre „Dani napada”, jedna je od osnivačev žive 
turske- ugarske šah igre. Sa dicom se zabav-
lja kao vjeronauk učiteljica i pelja mali hrvatski 
kružok svaki petak u hrvatskom klubu.
Odlikovanim čestitamo!
A megyeházán ünnepi közgyűlés keretében ki-
tüntetéseket adtak át azon személyeknek, akik 
tevékenységükkel sokat tettek közvetlen vagy 

tágabb környezetük 
érdekében. A jutalma-
zottak között két horvát 
is elismerésben része-
sült, a horvátzsidányi 
Kolnhofer Ervin és a 
kőszegi Schneider Ka-
talin  személyében. 
Gratulálunk az elisme-
réshez! 

Marija Fülöp Huljev
Foto: Tiho

KŐ
SZ

EG
I 

N
ÉM

ET
EK

KŐ
SZ

EG
I 

H
O

rV
áT

O
K

Dobitniki županijskoga odlikovanja:
Ervin Kolnhofer i Katica Schneider

Spomen dan u čast prisičkoga
farnika Jožefa Ficka (1772–1843)
Zbirka  sakralne umjetnosti Hrvata u Madjarskoj 
14. marciuša priredila je spomen dan na neg-
dašnjega prisičkoga farnika i ešpereša.
Slavljenje se je začelo svetom mašom u crikvi 
sv. Egidiusa pod peljanjem velečasnika Štefana 
Dumovića i Istvana Nemetha. Zatim uz pratnju 
kratkoga kulturnoga programa položili su vije-
nac na grobu Jožefa Ficka.
Jožef Fitzko narodio se je u Železanskoj varmedji 
u malom selu  Boriću (sada u Sloveniji). U ljetu 
1802. je nastao prisički farnik i je 42 ljeto dugo 
vjerno služio svoje vjernike. U Jurskoj biškupiji 

utemeljitelj je bio 
hrvatske književno-
sti. Iz Fitzkini knjig  
su Hrvati dug čas 
va crikvi molili i 
jačili. Mnogi su  iz 
njegovih  knjig slo-
ve upoznali i štat 
se naučili. Najpo-
znatija djela su mu  
molitveniki s jač-
kami „Hiža zlata” i 
„Mariansko Cvetje”. 

U „Svetom pismu” Fitzko je prvi ki je pripetenja 
svetoga pisma kratko i razumljivo na hrvatskom 
jeziku popisao. U „razlaganju velikoga Katekiz-
muša” katekizmuš s lipimi nauki svitlo i razu-
mljivo razlaže.
predavanje pod naslovom „Neobarokno veličan-
stvo Jožefa Ficka” je zanimljivo  predavao zainte-
resiranoj publiki umirovljeni profesor Sveučilišta u 
Beču dr Nikola Benčić. 
Za predavanjem u otvorenom muzeju moglo se 
je  pogledati Fickinu djelatnost uz druge izložene 
sakralne vridnosti.
József Fitzkó emléknapot tartottak Peresznyén 
a Magyarországi Horvátok 
Keresztény Gyűjteményének 
szervezésében. A szentmisét 
és a koszorúzást követően 
dr. Nikola Benčić nyugalma-
zott egyetemi tanár tartott 
előadást Fitzko József életéről 
és munkásságáról.

Županijska odlikovanja 
„Za službovanje Željezne župa-
nije u javnoj sigurnosti” prizna-

tágabb környezetük 
érdekében. A jutalma-
zottak között két horvát 
is elismerésben része-
sült, a horvátzsidányi 
Kolnhofer Ervin és a 
kőszegi Schneider Ka-
talin  személyében. 
Gratulálunk az elisme-
réshez! 

Dobitniki županijskoga odlikovanja:

utemeljitelj je bio 
hrvatske književno-
sti. Iz Fitzkini knjig  
su Hrvati dug čas 
va crikvi molili i 
jačili. Mnogi su  iz 
njegovih  knjig slo-
ve upoznali i štat 
se naučili. Najpo-
znatija djela su mu  
molitveniki s jač-

Profesor dr. Nikola 
Benčić pri predavanju

o Jožefu Ficku

Kőszeg árnyékában, mégis napsütésben
Gyarmati Kálmán igaz, hogy már nem képvi-
selőként, de továbbra is ugyanolyan aktívan 
vesz részt Kőszegfalva életében, mint sok éven 
keresztül.  A közigazgatásilag Kőszeghez tarto-
zó település elhelyezkedéséből adódóan önálló 
kulturális életet (is) él. Az egykori képviselőt kér-
deztük a falu életéről.
Legutóbbi „komoly erőpróbát jelentő akció-
juk” a lukácsházi böllérversenyen való szerep-
lésük volt. Az összefogás, a jókedv és persze a 
szakértelem meghozta a gyümölcsét, hiszen 
harmadik legjobbként végeztek az ugyancsak 
erős mezőnyben. A siker nem véletlen, hiszen 
rutinos böllérkedőkről van szó. Minden évben 
megrendezik a saját faludisznóölésüket is. Idén 
március 14-én adta életét egy jól megtermett 
230 kilogrammos sertés, hogy a kis közösség-
nek legyen mit falatozni az ünnepnapokon.  A 
szervező, mint a kulturális rendezvények ese-
tében is, a Köszegfalvi Baráti Kör. Tizenöt éve, 
2000-ben alakultak Gyarmati Kálmán elnök-
letével. Elnökhelyettes Váradi József, titkár Kohl 
Judit, vezetőségi tag pedig Sopárné Nagy Ildikó. 
Büszkék rá, hogy önkormányzati támogatás 
nélkül, önellátókként működnek. Falunapra, 
nőnapra, augusztus 20-ra és az idősek napjára 
is az elnök és a tagság fedezi a költségeket. A 

tizenhat fős kör régi kapcsolatot ápol az oszt-
rák piringsdorffal (répcebónya). A barátság 
eredményeként három éve barátsági szerződést 
kötöttek. Az osztrák vendégek legutóbbi március 
14-én jártak Kőszegfalván, most pedig április 
18-án viszontlátogatásra várják a kőszegfalvi 
küldöttséget. 
Gyarmati Kálmán beszámolt arról is, hogy 
alakult egy hármas társaság (pIMEKŐ) 
amely piringsdorf, Mörlein (Franciaország) és 
Kőszegfalva csoportjait tömöríti. 
„Csinálom a munkámat ugyanúgy, mint eddig, 
igaz, hogy nem vagyok 
már képviselő, de sokan 
megkeresnek, meg-
szólítanak, ha tudok, 
segítek. A falut nem 
felejtettem el” – mond-
ta Gyarmati Kálmán, 
amikor arról kérdeztük, 
hogy érzi magát. 
Az előbbre lépésről, 
a fejlődésről szólva 
kiderült, hogy a falu-
nak szüksége volna a 
jelenleginél nagyobb 
kultúrházra, amely 

olyan helyiséggel is rendelkezik, amely alkalmas 
volna nagyobb létszám befogadására. Az óhaj 
jogosnak tűnik, főként, mert kevés kistelepülés 
büszkélkedhet azzal, hogy nő a lélekszáma. A 
betelepülők is magukénak érzik a faluközössé-
get a mintegy hatszáz fős településen. Hogy a 
fiatalok is programot találjanak, ifjúsági klubot 
működtetnek a kultúrház pincéjében, de amire 
igazán büszkék lehetnek: az óvoda teljes lét-
számmal üzemel. Ez pedig sokat elárul egy kis-
település működéséről!

Tóthárpád F. 
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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.
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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) 910 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
3. görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 Ft
5. Kékfény saláta (Vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet) 1310 Ft
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Találd ki Kőszeget! 
A fenti címmel hirdetett pályázatot a 
kőszegi KrAFT projekt. A márciusban 
zárult versengés célja az volt, hogy „a 
jövő generációját is ösztönözzük arra, 
hogy magukénak érezzék a KrAFT 
program gondolkodásmódját, elme-
rüljenek annak fogalomvilágában” 
– tájékoztatta la-
punkat dr. Bokányi 
péter. A zsűrizést 
követően a be-
érkezett legjobb 
pályamunkákból 
várhatóan még 
áprilisban kiállítást 
rendeznek. 
Ehhez a pályázat-
hoz kapcsolódva (a 
képen) rendezték 
meg a Találd ki 

Te is Kőszeget! című workshopot, 
ahol a fiatalok megismerkedtek a 
programmal, és beszélgetést foly-
tattak a középiskolás korosztály 
szemszögéből látott kőszegi jövő-
képről, a cselekvés lehetőségeiről.

táF.

Ha KrAFT, akkor dr. Miszlivetz Ferenc, így tartja ezt mindenki Kőszegen 
is.  Az ismert professzor március 23-án a Weöres Sándor Színházban 
munkája elismeréseként átvehette a dr. István Lajos innovációs díjat. 
Az indoklásban az is szerepelt, hogy Miszlivetz Ferenc „több évtizedes 
munkásságával, s nem utolsó sorban az ő, illetve az általa igazgatott 
ISES Alapítvány nevéhez fűződő és jelenleg zajló KRAFT – Kreatív 
város, fenntartható vidék kőszegi város – vidékfejlesztési projekttel 
érdemelte ki. Gratulálunk!

A minőségről
A közművelődés minőségfejlesztési 
programjáról tartottak szakmai na-
pot a KÖSZHáZ-ban március 25-én. 
„Egy közszolgáltató szervezet, ha 
valamit ad magára, kialakítja sa-
ját minőségfejlesztési rendszerét” 
– kezdte előadását Kari József  a 
Nemzeti Művelődési Intézet Or-
szágos Minőségfejlesztési Központ 
szakmai vezetője. A jelenlévők sorra 
vették a cím elnyeréséhez szükséges 
feltételek teljesítésének lépcsőfoka-

it, bepillantottak a szükséges admi-
nisztrációs feladatokba. A gyakorlati 
tapasztalatokról Csengei ágota a 
keszthelyi Goldmark Károly Műve-
lődési Központ vezetője beszélt. Az 
általa képviselt szervezet ez évben 
nyerte el a kitüntető címet. Egyelőre 
még csak alig kéttucat intézmény 
rendelkezik a ÷Minősített Közmű-
velődési Intézmény Cím”-mel, de 
várhatóan egyre többen szeretnék 
majd megszerezni, hiszen a teljesí-
tés néhány éven belül a pályázati 
rendszerek egyik feltétele lehet.

táF.

Játszóterekre
A húsvét nem hozott szép időt, de 
a tavasz itt kopogtat. Erre gondolt 
az Összefogás Kőszegért Egyesület 
is, amikor tapsifüles aktivistáit azzal 
bízta meg, hogy örömet szerezzenek 
a város gyermekeinek. április 7-én 
teherautóval felszerelkezve felke-
resték a város homokozóit, és friss 
homokkal töltötték meg azokat.

„Kicsit megkésve, de játékos formá-
ban három nyuszi – egy sofőr és két 
lapátos tette a dolgát. Összesen hat 
homokozó és három játszótér szere-
pelt a vállalásunkban” – nyilatkozta 
a „leghosszabb fülű nyúl (Harkai 
Norbert). Az aktivisták több mint 
tizenhat köbméter homokot hord-
tak szét. A legjobb szándék mellet 
az óvodák egyelőre kimaradtak, de 
ígérik, oda is eljutnak a mielőbb.

táF.

Biennále Kőszegen
Kőszeg bővelkedik képzőművészeti 
kiállításokban. Amatőr és hivatásos 
alkotó egyaránt otthonra és egye-
sületre találhat városunkban.  Leg-
utóbb – április 11-én (a Költészet 
napján) –, a Csók István Művész-
kör jóvoltából vált nagyszabású 
rendezvény gazdájává Kőszeg. Az 
eseménysor,  a Tavaszi képzőmű-
vészeti biennále, a külföldi részve-
vők által nemzetközi kitekintést is 
nyújtott. 
Délután 14.00 órakor a Dr. Nagy 
László EGYMI-ben, 15.00 órakor 
a Chernel Kálmán Városi Könyv-
tárban, 17.00 órakor a Jurisics-
várban, 18.00 
órakor pedig az 
Írottkő Hotel-
ben nyílt kiál-
lítás. Vaihingen, 
Mödling, Szenc 
művészei mel-
lett a Soproni 
K é p z ő m ű v é -
szeti Társaság, 
a Győri Művé-
szeti Egyesület 

tagjai, a Csók István Művészkör 
alkotói, valamint két egyéni kiállí-
tó, összesen negyvenhárom alkotó 
képei kerültek a kiállítóterekbe. A 
szombati körséta negyedik, utol-
só állomása, az Írottkő Hotel volt. 
Ezen a helyszínen mutatkozott 
be a szenci művészcsoport. Kö-
zülük ketten, Alena Wagnewrová 
és Dolán György, személyesen is 
jelen volt. Ezen a délutánon, a 
képeket szemlélve újabb nagysze-
rű „Kőszegi percek”-ben lehetett 
részünk, és nemcsak azért, mert 
ezzel a Takács-művel alapozta meg 
a záróaktus hangulatát a Kőszegi 

Vonósok Együttese (fellépett még 
Tolnay Veronika), hanem, mert ritka 
értékes anyaggal állt elő az alkotók 
többsége. 
A rendkívüli esemény egyik támo-
gatója és fővédnöke, Huber László 
köszöntötte a megjelenteket  – 
mint mondta – a díszvendégként 
is fogadott szenci küldöttséget: ez 
volt „az első olyan alkalom a múlt 
évi testvérvárosi-barátsági szerző-
dés megkötése óta, hogy egy ilyen 
nagy eseménynek lehetünk tanúi. 

Dr. Kapiller Sarolta megnyitójában 
örömét fejezte ki, mert sikerült 
olyan színvonalat teremteni Kősze-
gen, „amilyet legföljebb a Velencei 
biennálékon láthatunk”. „A szépség 
örökkévalóságából ízlelhetünk meg 
valamit” – mondta összefoglalva. 
Beteljesült a József Attila-i sor: „Hi-
ába fürösztöd önmagadban, / Csak 
másban moshatod meg arcodat.” 
Ezen a napon mi is megmártózhat-
tunk a lélek színeiben.

Tóthárpád F.
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132 fő tekintette meg
A Szent Koronát, a koronázási jel-
vényeket, a palástot, és a Szent 
Jobbot 1945. március 27-én az 
éjszakai órákban menekítette a 
nyolcfőnyi koronaőrség Ausztriá-
ba. Magyarország ereklyéit 1945. 
március 18-tól őrizték a Kálvária 
I. Stációja mellett, a hegyoldalban 
kialakított bunkerben.
Az alpannonia pályázat keretében 
felújított bunker nyitva tartását az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület vál-
lalta magára. Március 29-én (va-
sárnap) rendkívüli nyitva tartással 
tisztelegtek abból az alkalomból, 
hogy az ereklyék az országhatárt 
hetven évvel ezelőtt lépték át.  
Ehhez kérték Hende Csaba honvé-
delmi miniszter segítségét. Ennek 
eredményeként katonák vigyázták 
petneházy István – a „Magyaror-
szág 1000 éves ereklyéi” c. könyv 
szerzője – által készített Szent Ko-
rona másolatát. 
Ezen a napon 132 fő tekintette meg 
a Koronaőrző bunkert. A látogatók 
örültek a Honvéd Koronaőrség je-
lenlétének, akik kedvességükkel, 

emberi tartásukkal emelték az em-
lékezés értékét. 
A natúrparkosok tárlatvezetést 
tartottak és prospektusokat oszto-
gattak a látogatóknak. A rendkívüli 
nap része volt a magyar királyokról 
kitölthető tudáspróba, és ezen kívül 
a koronáról, a magyar királyokról 
szóló könyveket, újságokat lehetett 
megtekinteni.

•
Március 14-től október 29-ig 
minden szombaton 13–17 óra 

INGATLANIRODA NYÍLT!
Kőszeg, Várkör 69. 

ELADÓ, KIADÓ ingatlanokat
keresünk.

A nyilvántartásbavétel ingyenes.
Nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

www.koszeg-ingatlan.hu
Telefon: 06 30/908-2079

között várja a látogatókat a Ko-
ronaőrző bunker. Egyedi igények 
esetén csoportok részére ettől 
eltérő időpontban is megtekint-
hető. (tel: 94/563-120 vagy 
94/563-121) Az elmúlt évben 
a látogatók száma a következő 
volt: 427 egyéni felnőtt, 383 
csoportos felnőtt, 193 gyerek, 
156 csoportos gyerek. Összes 
látogató: 1159 fő, összes bevé-
tel: 249 250 Ft. A nyitva tartás 
alatt az egy fő önkéntes 153 
munkaórát teljesített, amelynek 
munkaértéke: 97 063 Ft.

Kz
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Ünnepi alkalmak
Eseményekben gazdagon teltek 
a húsvéti ünnepek az evangélikus 
gyülekezetben. Ahogyan azt elő-
zetesen is jeleztük, virágvasárnap 
a kőszegi evangélikus templomból 
közvetítette a Magyar Televízió az 
istentiszteletet, melyre a közösség 
sok csoportja készült. Szolgált az 
egyházközség kórusa a Kőszegi Vo-
nósok kíséretével, valamint az ifjú-
sági zenekara is. Az istentiszteleten 
Baranyay Csaba lelkész hirdette az 
igét. Segítségére voltak a hittanos 
gyerekek és az ifjúság tagjai is. 
(A tévéfelvétel megtekinthető itt: 
www.koszeg.lutheran.hu)
A nagyhét húsvéti alkalmai közül 
kétségtelenül a húsvét hajnali is-
tentisztelet a legkülönlegesebb, 
amely kora reggel teljes sötétség-

ben kezdődött a templomban. Majd 
az ószövetségi próféciák elhangzása 
után fény gyulladt, melyet tovább-
adtak egymásnak a gyülekezet 
tagjai. Miután a sok kis gyertyát az 
oltár mellett elhelyezték, kerül sor 
a keresztelési emlékeztetőre. Az is-
tentisztelet úrvacsoravétellel zárul, 
amikorra a napfelkelte után már 
teljesen kivilágosodik a templom. 
Húsvét utáni vasárnap a konfir-
máció ünnepére került sor, amikor 
az egyházközség konfirmandusai 
állnak fehér ruhában az oltár előtt, 
és részesülnek az úrvacsora szent-
ségében.  A kőszegi hagyományok-
nak megfelelően erre az alkalomra 
elhívják az ötven éve konfirmálta-
kat is, akik megerősítő áldásban 
részesülnek. 

Köszöntések
Születésnapjuk alkalmából szemé-
lyesen köszöntötte polgármeste-

rünk Szűcs Ivánt (90), képeslappal 
pedig Kiss Ferencné Kécskei Olgát 
(92).
Huber László Szombathelyen (a 
képen) köszöntötte Jenkei Edét 

(90), a Halmay Egye-
sület legidősebb tag-
ját. Az ünnepségen 
Horváth Vilmos és 
Gál László üdvözölte 
a megjelenteket, a 
meglepetésvendég 
Kereki Zoltán volt. 
Ede bácsit köszöntöt-
te még Szarka Zoltán 
és Halmosi Zoltán is.

(90), a Halmay Egye-
sület legidősebb tag-
ját. Az ünnepségen 
Horváth Vilmos és 
Gál László üdvözölte 
a megjelenteket, a 
meglepetésvendég 
Kereki Zoltán volt. 
Ede bácsit köszöntöt-
te még Szarka Zoltán 
és Halmosi Zoltán is.

90. születésnap
Tisztelettel köszöntjük – 90. szüle-
tésnapja alkalmából – Jenkei Edét, 
aki márciusban töltötte be a kerek 
évfordulót. A sport, a sporttörténet 
igazi megszállottja, aki Kőszeg köz-
elmúltját jellemző dokumentumok-
ból jelentős gyűjteménnyel rendel-
kezik. Az évtizedek során mindent 
összegyűjtött, és rendezte azokat. 
Jelenleg is végzi – jó példát muta-
tó – évtizedekre visszanyúló aktív 
tevékenységét. „Kőszeg Városért” 
elismerésben részesítette az önkor-
mányzat 2012-ben.

Jenkei Ede életét átszövi a sport sze-
retete. Labdarúgóként 15 évesen a 
felnőttekkel edzett. Kőszegi színek-
ben 197-szer szerepelt mérkőzése-
ken, 96 gólt rúgott. Edzőként 1132 
alkalommal irányította játékosokat 
a pályáról, vagy a kispadról. Szinte 
minden sportág működését figye-
lemmel kísérte, és kíséri napjaink-

ban is. Erről több könyvet írt, sok 
sporttörténeti anyag található meg 
a gyűjteményében. A KSE 100 éves 
Jubileumi rendezvénysorozatának 
egyik szervezője volt.
Jenkei Edét a legnagyobb megtisz-
teltetés akkor érte, amikor április 
5-én a jelenlegi labdarúgók, sport-
vezetők köszöntötték a Bük labda-
rúgó csapata ellen lejátszott bajno-
ki mérkőzés előtt. Kenyeri András 
az egyesület elnöke, és Őri Gábor 
csapatkapitány ajándékkal ked-
veskedett az ünnepeltnek. Jenkei 

Ede a kezdőrúgást András fia és 
négy unokája (fotó) jelenlétében 
végezte el. A játékteret a közönség 
és a játékosok tapsa mellett hagyta 
el. Leült a kispadra úgy, mint tette 
1132 alkalommal edzőként bajno-
ki mérkőzésen, és megtekintette a 
meccset.

Kz

április 10-én népes csapat kö-
szöntötte Szűcs Ivánt a 90. szüle-
tésnapja alkalmából. Hetven éve 
kezdte a filmes, rendezői pályafu-
tását, jelenleg is kiváló egészségi 
állapotban van, jó visszaemlékező 
képességgel rendelkezik, humora 
töretlen. Ajándékokkal, virággal a 
szobájába lépőktől megkérdezte: 
„Minek köszönhetem a látoga-
tást?” Básthy Tamás válasza sze-
rint a „Jóistennek, és a kedves 
szüleidnek”. Az ünnepelt elmon-
dása szerint azért is köszönet jár, 
hogy március 15-én Los Angeles-
ben, a rózsák kertjében, a Kos-
suth-szobor mellett elmondhatta az 
USA-ban élő magyaroknak petőfi: 
Nemzeti dal című versét. Élmény 
volt számára az is, amikor az ame-
rikai magyaroknak tartott előadást 
II. rákóczi Ferencről. 
Szűcs Ivánt boros ajándékcsomag-
gal köszöntötték, amelyre ráírták: 
„Azért kapod, hogy jól kezdődjön a 
napod.”. Nemcsak a születésnapja, 
hanem a többi is mindig jól kezdő-
dik. Szívesen lép be a „Stefanich”-
hoz egy-egy deci bor, és a találko-
zások miatt. Hálát ad a Jóistennek, 
hogy tősgyökeres kőszegit vett 
feleségül, aki ugyan már tíz éve 
nincs mellette, de mégis érzi a je-
lenlétét. Szűcs Iván szereti Kősze-

get, ezt Huber László polgármester 
is kiemelte köszöntő szavaiban. A 
városvezető „nagyszerű magyar 
embernek” nevezte az ünnepeltet, 
és átadta számára a Kőszeg című 
könyvet. „Tisztelet és hála” szavak-
kal fogalmazta meg az Orbán Viktor 
miniszterelnök által aláírt oklevél 
az ünnepelt életútját. Az életút egy 
részét a filmes szakmában, Belgi-
umban töltötte. Elhagyta a hazáját, 
mert „itt pisszenteni sem lehetett”, 
és ’90-ben visszatért Kőszegre a 
szabadság megjelenésekor. A kö-
vetkező évtől hat éven át készítette 
a városi televíziót önkéntesen, a 
saját költségére. 

Kámán z

Tisztelet és hála
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Programajánló
Április 21. 17.00 Pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékozató azok 

számára, akik 2004. május 1-je és 2014. július 19-e 
között kötöttek, és 2009. július 26-át követően ren-
delkeztek/rendelkeznek deviza alapú, forint alapú, de-
vizahitellel, pénzügyi lízing-vagy kölcsönszerződéssel. 
rábai péter előadása a lovagteremben.

Április 17–25. Szőlő Jövésnek Könyve programsorozat. 
 (inf.: www.koszeg.hu)
Április 17. 14.00 Természetismereti Vetélkedő a Bechtold István 

Természetvédelmi Látogatóközpontban.
Április 17. Nemzetközi és Vas megyei Borverseny a Jurisics-

várban (zártkörű).
Április 18.  10.00 Szőlő és Klíma konferencia az Európa Ház-

ban.
Április 18. 9.00 „alpannonia® túra” – 11 km. Indulás a 

Jurisics-vártól.
Április 22.  JMG – Erdei ballagás.
Április 23.  15.00 Szent György-napi énekkari találkozó a Dr. 

Nagy László EGYMI dísztermében.
Április 23.  17.00 A talaj a Föld élő bőre – Dr. Heil Bálint elő-

adása a Bechtold István Természetvédelmi Látogató-
központban.

Április 24.  Szent györgy-járás a pogányokban. (Inf.: Joó Tamás 
20/529-9066)

Április 24.  08.00 Koszorúzás Bechtold István és Szövényi István 
díszpolgárok, valamint Szövényi Ernő sírjánál; 08.30 
Szenc testvérvárosunk szőlőhajtásának elültetése 
a Chernel utcai városfalnál; 10.15 zenés menet a 
város utcáin a Borok Házától a Jurisics térre; a szőlő-
hajtások bemutatása, új borhölgy avatása.

Április 24.  11.00 Bejegyzés a Szőlő Jövésnek Könyvébe, a 
Vas megyei és Nemzetközi Borverseny eredményhir-
detése a várban.

Április 25. 10.00 Kőszeg-Nyitragerencsér Testvérvárosi meg-
állapodás ünnepélyes aláírása a várban; 11.00 a 
gerencséri Rozmaring Hagyományőrző Csoport 
műsora a Fő téren; 14.00-17.00 Borkóstoló kőszegi 
pincészetek boraiból a KÖSZHáZ-ban.

Április 25.  18.00 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara Tavaszi 
Hangversenye a lovagteremben.  

Április 25.  „Hrvat mi je otac…” gyalogtúra Mersich Máté gra-
distyei horvát költő emlékére. 17 km (inf.: 94/563-
120).

Április 28. 18.00 Sodics László kiállításának megnyitója a 
vár földszinti kiállítótermében. Megtekinthető május 
31-ig.

Április 29.  Anyák napi kézműves foglalkozás az Arany Egyszar-
vú patikamúzeumban.

Április 30.  Májusfaállítás Kőszegdoroszlón. 
Május 1. Zenés ébresztő a város utcáin. Majális a sporttele-

pen.
Május 2.  Flórián búcsú Kőszegfalván.
Május 8 – 9. Madarak és fák napja az Alsó-réten – „Miénk itt a 

rét!” című természetvédelmi program.

A Szent György-napi rendezvények ideje alatt megtekinthető a Tava-
szi Nemzetközi Képzőművészeti Biennále a Csók István Művészkör 
szervezésében az alábbi helyszíneken: Jurisics-vár, Hotel Írottkő, Dr. 
Nagy László EGYMI, Chernel Kálmán Városi Könyvtár. A Jurisics-vár 
lovagtermében megtekinthető a Kőszegi Művészeti Egyesület Vissza-
pillantás című kiállítása!

Könyvtári hírek
Az alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap, az Unaloműző utolsó, 5. száma 
május elejétől hozzáférhető a gyermekrészlegben. Megfejtési határidő 
május 30! A késve érkező megoldások kimaradnak az értékelésből! 
A könyvtárban május 5-ig még látható a Barátság a színek varázsában 
című kiállítás, amelyet a kőszegi Csók István Művészkör rendezett a Tava-
szi Nemzetközi Képzőművészeti Biennále keretében.
Az idei napközis olvasótábor augusztus 10–14-ig (hétfőtől péntekig) 
kínál majd tartalmas elfoglaltságot a résztvevőknek. A táborba a 2–5. 
osztályba induló gyerekek jelentkezhetnek. A részvételi díj 8000 Ft.
Rendezvény:  Április 22. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszóház
 Május 4. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub 

Anyakönyvi hírek
szÜLetés: Kőszegszerdahely: Nagy Tünde és Kádár Zoltán fia Zoltán.
HázAssáG: Imre György Gábor – Németh Beatrix, Kappel Ottó – 
Beke Boglárka Tünde, Élő Zsolt péter – Dömötör Barbara.
HALáLOzás: Németh Ferenc, Kónya Lajos, Bödő József Sándor, Fe-
kete István Géza, Lepold Zoltán.

Velem
Húsvét hétfőn délután repültek 
a hímes tojások Velemben, negye-
dik alkalommal rendezték meg a 
húsvéti tojásdobálást. Vidám csapat 
verődött össze a pusztán, elsőként 
„ki tudja távolabb dobni” verseny 

kezdődött. Majd egy nagy kört for-
málva egymásnak dobálták a to-
jásokat. Igazi kihívást jelentett az, 
amikor 5 – 6 tojás is repült egy-
szerre a levegőben. A nézők „kap-
kodták” a fejüket ide-oda. A részt-
vevők jókat nevettek, amikor rajtuk 
vagy a kezükben törött a tojás.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal által kiírt pályázaton 

Velem Község Környezetvédelmé-
ért Alapítvány sikeresen pályázott. 
A nyertes pályázat keretében – tér-
kő borítással együtt – 15 db padot 
és 5 db szemeteskukát helyeztek ki 
a faluban, valamint felújították a 
Nusi-sétány egy részét. 
Március 19-én emlékezett meg 
a község arról, hogy 70 évvel ez-

előtt, 1944. december 
27-től 1945. március 
18-ig Velemben őriz-
ték a Szent Koronát. 
Bevezetőjében Szél 
Józsefné polgármes-
ter elmondta, hogy 
sajnos a Korona-
bunker területe több 
tulajdonos birtokában 
van. Az önkormányzat 
határozott szándéka, 
hogy megvásárolja 
a területet egy méltó 

emlékhely kialakítása érdekében. 
Erre a célra a Honvédelmi Minisz-
tériumtól 500 ezer Ft támogatást 
kapott a falu. Dr. Zsiga Tibor törté-
nész beszédében pontos adatokkal 
támasztotta alá, hogy a bunker 
nem a jelenleg megjelölt helyen 
volt, hanem feljebb a domboldalon. 
Az ünnepség koszorúzással zárult. 

Rába  Ákos

előtt, 1944. december 
27-től 1945. március 
18-ig Velemben őriz-
ték a Szent Koronát. 
Bevezetőjében Szél 
Józsefné polgármes-
ter elmondta, hogy 
sajnos a Korona-
bunker területe több 
tulajdonos birtokában 
van. Az önkormányzat 
határozott szándéka, 
hogy megvásárolja 
a területet egy méltó 

Nemzeti himnuszunk (hangjegyek, írások, képek) című kiállítás nyílik  
május 8-án 17 órakor a református templom Csillagtermében. Meg-
nyitót mond dr. Lőrincz Zoltán és Majthényi László. Kurátor: Németh 
János. A kiállítás a Kőszegi Művészeti Egyesület és a Kőszegi polgári 
Kaszinó hívására érkezik a városba. 
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Sportos közösségszervezés
A Horvátzsidány Sport Club az 
1900-as évek közepén alakult 
÷testedzés, sportolás biztosítása a 
település lakosságának, verseny-
szerű sportolás biztosítása, kö-
zösségi rendezvények szervezése 
céljából”. Az egyesület fennállása 
során versenyszerűen labdarúgó 
szakosztályt működtet, hol kisebb, 
hol nagyobb sikerrel. 
„Az elmúlt évtizedekben a járási 
osztályból többször eljutottunk a 
megyei I. osztályig. A legeredmé-
nyesebb években felnőtt, ifjúsági 
és serdülő csapatunk is volt. Lab-
darúgóink jelenleg a Vas megyei III. 
osztály Szombathelyi csoportjában 
szerepelnek – tudtuk meg Tengelics 
rolandtól, az egyesület elnökségi 
tagjától.
Asztalitenisz csapatuk második éve 
a Vas megyei II. osztályú csapatbaj-
nokságban szerepel.
A sport mellett jelentős közösség-
formáló, összetartó erőt is képvisel 

a klub. A sportesemények szervezé-
se mellett kiveszik részüket a Falu-
nap és a különféle hazai és külföldi 
rendezvények szervezési feladata-
iból is. A helyi sportélet irányítása 
kapcsán ki kell emelni rácz László 
volt és pántos János jelenlegi elnök 
tevékenységét, előbbi a szervezett 
sportolás elindítója, míg utóbbi 
1983 óta vezeti az egyesületet.
A 2011-ben bevezetett társasági-
adó-kedvezmény rendszere (TAO) 
jelentősen csökkentette az amatőr 
labdarúgó csapat versenyeztetési 
költségeit. Az így megszerzett tá-
mogatásból és egyéb pályázati for-
rásokból sikerült sporteszközöket 
és sportfelszerelést beszerezniük, 
valamint felújították a sportöltözőt. 
Tevékenységüket a Vas Megyei Lab-
darúgó Szövetség (2010) valamint 
a Magyar Szabadidősport Szövet-
ség (2012) az elnökének megítélt 
díjakkal is elismerte.  

táF

Birkózás: XXI. Jurisics Kupa
A Kőszegi SE Birkózó Szakosztálya 21. alkalommal rendezte meg a sza-
badfogású birkózó Jurisics-Kupát. Hatalmas mezőny gyűlt össze: eljött a 
teljes dunántúli élmezőny. Felvidéki sportolók tették nemzetközivé a ver-
senyt. 12 csapat 128 versenyzője lépett szőnyegre. A csapatversenyt a 
Haladás nyerte szoros küzdelemben az ESMTK, a Nagykanizsa és a 4. 
helyezett Kőszegi SE előtt.

Kőszegi eredmények: 1. helyezett Fábián Kristóf (diák I. 58 kg), Hor-
váth Márk (serdülő 50), 2. helyezett Kovács Gergő (d/I. 42), Francsics 
Erik (s 54), 3. helyezett pontyos Boglárka (d/II. 35), pontyos Gábor 
(d/i. 42), Illés péter (s 42) és Bokor Máté (s69).

Pályázat
NÉGY ÉVSZAK A NATÚrpArKBAN címmel fotópályázatot hirdet az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület. részvételi feltételek:  

Választható témák: az Írottkő Natúrpark természeti, épített vagy • 
kulturális öröksége.
A képek mérete: A/4 méretű képek 300 dpi felbontással.• 
A pályázó adatainak megadása: név, telefonszám, e-mail.• 
A pályázó a képek beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy fotóit iro-• 
dánk szabadon felhasználhatja kiadványaiban, honlapján és egyéb 
marketingeszközein.
Kizárólag elektronikus formában benyújtott fotókat áll módunkban • 
elfogadni.

A legjobban sikerült fotókat negyedévente értékes nyereményekkel 
jutalmazzuk, és bekerülnek a decemberben kiadásra kerülő Natúrpark 
Naptárba!  (Inf.: ine@t-online.hu,)

Nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendel-
kezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén. Közel 16 000 
alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú 
kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egy-
ségeiben.
A SCHOTT pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető gyógyszer-
ipari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyártósoron, 
világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, karpullát, 
fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít elsősorban üvegből.

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság
Sikeres csapatunk erősítésére keres a scHOtt Hungary Kft. lukácsházi 
gyára munkatársakat az alábbi munkakörben

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:  
 • legalább középfokú végzettség
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség
A mi ajánlatunk: 
 • kiemelt juttatási csomag (étkezési utalvány, havi bónusz, 13. havi bér)
 • ingyenes buszközlekedés
 • kedvezményes étkezési lehetőség
Feladatok:
 • termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása
 • folyamatos képzési lehetőségek
4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit motivált és barát-
ságos csapatra számíthat. Osztozna velünk sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 
2015. április 30-ig az alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Tel.: +36 94 568 400; Fax +36 94 568 425
E-mail: hr.pph@schott.com; www.schott.hu
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Asztalitenisz: „Kőszeg vár”
A korábbi Gyöngyös Kupa örökébe lépve rendezte meg Kőszeg Város Ön-
kormányzata, a Kőszegi SE Asztalitenisz Szakosztályával és a Vas Megyei 
Asztalitenisz Szövetséggel karöltve, a megye egyik legnagyobb asztalite-
nisz versenyét. A versenyzők színvonalas küzdelmekkel ünnepelték már-
cius 15-ét, nemzeti ünnepünket. A rendezők jó feltételeket biztosítottak a 
három megye (és Budapest) 13 egyesületéből érkező 115 versenyzőnek. A 
házigazdák nemcsak a rendezésben, hanem az eredményes szereplésben 
is jeleskedtek. A pontversenyt a házigazdák nyerték, s őrizhetik egy évig a 
vándorserleget. 78 ponttal végeztek az élen a SZAK SI (58) és Egervölgy 
(38) előtt. Dabóczi Alexandra egyéni győztes lett a középiskolás lányok 
között. Agg patrik háromkategóriában is bronzérmes lett.

Kőszegi eredmények: férfi egyéni nyílt 3. Terplán Zoltán KSE, férfi egyéni 
amatőr Agg patrik KSE, férfi páros: 3. Terplán Zoltán-Barbalics péter KSE-
Egervölgy, általános isk. leány egyéni 2. Kelemen Adél Kőszeg, 3. paár Kla-
udia KSE, általános isk. fiú egyéni 3. Hamar Martin KSE és Agg patrik KSE. 
középiskolás leány egyéni 1. Dabóczi Alexandra KSE, 2. Domján Viktória KSE, 
3. Kelemen.

Síugrás: Kőszegiek felnőtt VB-n
Az Európai Junior 
Olimpiai Fesztivál és a 
Junior VB után a felnőtt 
világbajnokságon is 
megmutathatta tudá-
sát a Kőszegi SE két te-
hetséges, fiatal síugrója 
Vörös Virág és Kelemen 
péter. Előbbi szereplése 
újabb sportágtörténeti tett: Virág az első magyar síugró nő, aki felnőtt vi-
lágbajnokságon szerepelhetett. A Faluni Északi Sí VB-n (Svédország, 2015. 
február 18. március 1.) Vörös Virág a 100 méteres sáncon 57 m-es ugrás-
sal, 30,6 ponttal 44. lett. Szilágyi péter ugyanezen a sáncon a férfiak között 
56 méteres ugrással, 34,7 ponttal az 59. helyen zárta a versenyt.
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labdarúgás: Vereség a finisben
Jól kezdődött a kőszegi focisták elmúlt időszaka. A Kemenesalját fogadták. 
Az első félidőben a vendégek szereztek vezetést. A második játékrészben 
sikerült egyenlíteni. Sőt! Az indulatoktól sem mentes mérkőzésen – a já-
tékvezető három piros lap mellet hét sárga lapot is kiosztott – Kovács Sza-
bolcs a lefújás előtti pillanatokban győztes gólt ért el. A Király SZE elleni 
derbi évek óta különleges hangulatú. Ezúttal sikerült előnnyel nekivágni a 
mérkőzés hajrájának, ami sajnos nem tartott ki a hármas sípszóig. A 85. 
percben egyenlítettek a szombathelyiek. A dobogóra vágyó Vép a második 
félidőben hamar dűlőre vitte a dolgot, eldöntötte a mérkőzést. Az őszi sze-
zonban pontot sem szerző, a tavasszal megtáltosodó Bük sajnos Kőszegről 
is elvitte a három pontot.

Eredmények: Kőszegi SE-Kemenesalja FC 2:1 (0:1) gólok: Molnár Csaba, 
Kovács; Kőszegi SE-Király SZE 1:1 (0:0) gól: Sándor, Vép VSE-Kőszegi SE 4:0 
(1:0), Kőszegi SE-Büki TK 0:2 (0:2).

Két mérkőzését is halasztották a tavaszi szezon kezdetén a kőszegfalviaknak, 
így talán a meccsrutin hiányzott a Gyöngyösfalu elleni, hazai, alsóházi 
rangadón. A vendégek a második félidőben „behúzták” a három pontot. 
pornóapátiban a hazaiak dupláira mindig csak szimpla választ érkezett, így 
az élvonalhoz tartozó pornó örülhetett győzelemnek. Amíg a Gyöngyösfalu 
ellen elvesztett pontok nagyon fájhatnak, a 20. fordulóban a 7. perenye 
elleni bravúr sokat érhet a végelszámolásnál. Érdekesség: az öt gólt hozó 
mérkőzésen a 35. percre kialakult a végeredmény. Bozsokon a dobogós 
helyen álló házigazdák a második félidőben érvényesítették a papírformát.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Gyöngyösfalu SE 1:3 (1:1) gól: peresznyei; por-
nóapáti FC-Kőszegfalvi SE 4:2 (2:0) gólok: Nagy (2), Kőszegfalvi SE-perenye 
SE 4:1 (4:1) gólok: Nagy (3), Hankó, Bozsoki SE-Kőszegfalvi SE 2:0 (0:0).

Kosárlabda: Utolsó másodperces vereség
Két negyeden át magabiztosan kosarazott a KSE a Szombathelyi Egyetem 
SE ellen. Az első negyedben 3 pontot engedtek az ellenfélnek. Többször is 
elérték a közte 15-t. A harmadik negyedben sajnos kátyúba ragadt a sze-
kér. Zárkózott az ellenfél. A záró játékrész 4. percében egyszer a vezetést is 
átvette. A SzoESE utolsó percben dobott triplával csak egy pont volt közte. 
Bár a Kőszeg rosszul büntetőzött, az ellentámadás sem járt sikerrel, így 
a kőszegiek örülhettek. A Savaria Home ellen idegenben is győzni kellett 
volna. Az ellenfél egyetlen győzelemmel állt a táblázat alján. A játék más-
ként alakult. Végig a szombathelyi csapat vezetett, de a kőszegiek hajrája 
csaknem bejött. Nyilicska triplája után egyenlő állásnál hosszabbításra állt 
a meccs, az ellenfélnek másodpercei maradtak a döntésre. Utolsó másod-
perces dobásuk beesett, így második győzelmüknek örülhettek. A 9700.
hu bajnoki címre tör. Az első félidő mégis kiegyenlített küzdelmet hozott. 
Félidőben 3 ponttal a vendég kőszegiek vezettek, akik aztán a harmadik 
negyedben elveszítették a fonalat, nem először a bajnokság során, így 
a szombathelyiek végül magabiztosan gyűjtötték be a győzelemért járó 
pontokat.

Eredmény: Kőszegi SE-SzoESEII. 49:48 (16:3, 17:15, 5:16, 11:14), Savaria 
Home Ingatlaniroda-Kőszegi SE 61:59 (19:10, 12:18, 19:12, 11:19), Kőszegi 
SE-9700.hu Ingatlaniroda 55:74 (15:17, 13:10, 11:27, 16:20).

Teke: egy ide – egy oda
Az Elekthermax Vasas elleni győzelemmel megerősítette helyét a Horváth 
TK előtt a Kőszeg. Egyenlő szettarány mellett a négy egyéni pontot és, 45 
fa különbséggel, a bonusz pontokat is vitték a kőszegiek. Szentgotthárdon 
ez a teljesítmény kevésnek bizonyult. Hiába gurított a KSE 22 fával többet 
mint az Elekthermax ellen, a hazaiak 284 fával többet ütöttek, s az egyéni 
pontkat is kivétel nélkül begyűjtötték.
Az ifi pontgyűjtögetése sajnos megszakadt. Szoros mérkőzéseken a mérleg 
nyelve egy-egy egyéni pont mellett 16 illetve 22 fával billent az ellenfelek 
javára.
A megyeiben szereplő második csapat mérlege egy győzelem-egy vereség. 
Mindkét mérkőzésükön a néhány különbséggel elért többletpontok dön-
töttek ellenükre illetve javukra.
Eredmény: NB I-Nyugat Kőszegi SE-Elekthermax Vasas SE 6:2 (12:12, 
3200:3155), Biczó 533, Horváth 518, Szegedi 563, polgár/ 504,  Kozmor 
514; Thermalpark-Szentgotthárd VSE-Kőszegi SE 8:0 (22:2, 3506:3222), 
Biczó/polgár 509, Bagi 569, Hafenscher 574, Szegedi/Sárközi 513,  Guttmann 
523, Kozmor 536; (Vastagítva a pontszerzők), Ifi: Kőszegi SE-Elekthermax Vasas 
SE 1:3 (4:4, 972:988), Thermalpark-Szentgotthárd VSE-Kőszegi SE 3:1 (5:3, 
1125:1103); Megyei Körmendi Teke SE-Kőszegi SE II. 5:3 (7:5, 2414:2404) ; 
Kőszegi SE II.-Vasjármű TK 5:3 (8:4, 2452:2435).
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Diáksport
Terematlétika megyei döntő
Az elmúlt években úgy tűnt, nem hozza lázba a 
megyei terematlétikai bajnokság az általános is-
kolákat: egyre fogyott a versenyzői létszám. Idén 
megtört a trend. Március 14-én, régen látott 
szép számban indultak a téli időszakot záró at-
létikai megmérettetésen. A versenyt hagyomá-
nyosan a Balog iskola szervezte és adott otthont 
a küzdelmeknek. Huszonhárom iskola képvisel-
tette magát. A felső tagozatosok pontversenyét 
a Balog iskola nyerte 186 ponttal a körmendi 
Somogyi (67 pont) és az Egyházasrádóc (57,5) 
előtt. A Bersek iskola (53 pont) néhány ponttal 
maradt le a képzeletbeli dobogóról. A 28 arany-
érmen 11 iskola osztozott, a házigazdák 11-szer 
ünnepelhettek, de a Bersek iskola is gyűjtött 
ötöt a legfényesebb medálból. Hankó Annamá-
ria (Balog iskola) és Vörös Máté (Bersek iskola) 
két-két versenyszámban győzött. Ők érdemelték 
ki a legjobb versenyzőknek járó különdíjat. 

győztesek (A fiatalabbakkal kezdve. A nem jelölt 
versenyzők a Balog iskola tanulói) Sprint Weidl 
Mónika/BE, Mikics Bálint (Egyházasrádóc), Mikics 
Lilla (Egyházasrádóc), Molnár Levente (Olcsai, 
Körmend) Hankó Annamária, rádl Botond/BE, 
Szombat Klaudia (Zrinyi, Szombathely) Vásárhelyi 
Attila (Kölcsey, Körmend) Ötösugrás Takács Noé-
mi (Olcsai, Körmend) 11,19, Iker Flórián 10,75, 
Oroszy rebeka (Bolyai, Szombathely) 11,99, Vörös 
Máté/BE 13,37. Tömöttlabdalökés 2 kg, Jurasits 
Georgina (Egyházasrádóc) 10,74, 3 kg Darázs 
Máté (Somogyi,Körmend) 9,66, Csapó Adrienn 
(Nádad) 8,82, 4 kg Gotthárd Ernin (Győrvár) 
12,18. Magasugrás Vsvári Sára/BÜ 135, réti 
Marcell/BE 140, Takács Zsófia 130, Vörös Máté/
BE 175. Többkörös futás 3 kör polgár Dzsesszika 
1:00,4, 4 kör Abért Olivér 1:20,7, róka Bora 
1:14,8, 5 kör Németh Márk 1:50,8, 6 kör Hankó 
Annamária 1:57,3, Németh Márk 1:50,8, Horváth 
Evelin 1:51,5, Ecker Tamás 1:41,6.

Alpesi sí Kőszegiekkel
Vas megye alpesi síbajnokságán, Wenigzellben 
(Ausztria) kőszegiek illetve kőszegiként indulók 
is felállhattak a dobogóra. Vágfalvi Simon nyert 
gyerek II. korcsoportban, Dérfai András harma-
dik lett a serdülőknél. pünkösthy Botond szenior 
III-ban lett bronzérmes. Snowboardban Vágfalvi 
Gábor a dobogó második fokát érdemelte ki.

Egyéni VB bronz
Bravúros szerep-
léssel bronzérmet 
szerzett párbaj-
tőrben Taskentben 
(Üzbegisztán) a 
kadett korcsoport 
világbajnokságán  
Bende Bence, a 
Jurisich gimná-
zium tanulója. A 
111 fős mezőny-
ben négy győze-
lem, két vereség-
gel jutott tovább a 

csoportkörből. Az elődöntőért ukrán, izraeli, fran-
cia majd ismét ukrán ellenfelet győzött le. Dön-
tőbe jutását, kiélezett küzdelemben 15:13-as 
eredménnyel a  a koreai Myeyongki akadályozta 
meg. Az eredmény a bronzérmesek klubjának 
is nagy siker, hiszen a Szombathelyi Vívóakadé-
miának is ez az első világversenyen, egyéniben 
szerzett érme. Bence edzője patócs Zsolt.

Budoka éremeső a Sakura-kupán
Kíválóan szerepelt a Budoka karate egyesület a 
XV. Sakura kupán. A két versenynapon külön-
böző szabályrendszerek szerint (WKF, Ippon-
Shobu) rendezett verseny első napján 5 arany, 7 
ezüst és 4 bronzérmet szereztek. A második napi 
gyűjtemény 7-3-3.

Eredmények: WKF, kata (forma) 1. hely Tujfel 
ádám, pap áron, Bruckner Olivér, Kiss Attila, 2. 
hely Nemes Milán, Bönditz Loretta, Koltai Ka-
dosa, 3. hely pál Alexandra Anna, Tamás Bog-
lárka, Horváth Dávid, Győző Bálint. WKF, kumite 
(küzdelem) 1. hely Győző Bálint, 2. hely Heffler 
Kristóf, Bruckner Olivér, Koltai Kadosa, Kiss Attila. 
Ippon Shobu, kata 1. hely pál Alexandra Anna, 
Tujfel ádám, Horváth Dávid, Győző Bálint, 2. hely 
Tamás Boglárka, pap áron, Tamás Attila, 3. hely 
pál Bönditz Loretta, Erneszt Judit. Ippon Shobu, 
kumite 1. hely Tamás Boglárka, Tujfel ádám, Győ-
ző Bálint,  3. hely Koltai Kadosa.

Teremfoci Balog Kupa diákoknak
A megszokott formában, négy korcsoportban, 
korcsoportonként 7–8 csapattal rendezte meg 
a névadó iskola a Balog Kupa általános isko-
lás teremlabdarúgó tornát. A legkisebbeknél és 
a III. korcsoportban a házigazdák győztek. A II. 
korcsoportban vépi győzelem született, a leg-
nagyobbaknál a Bersek iskola végzett az élen. 
Az összesített ponttáblázat élén a Balog iskola 
végzett (29 helyezési ponttal), Vép (23) és a 
Bersek iskola (23) előtt. A Vép csak a mérkőzé-
seken szerzett eggyel több ponttal előzte meg a 
Berseket (30 illetve 29).
Gólkirályok: Horváth Márk (Bük) 8 gól, Maitz 
Gergő (Balog) 9, Horváth rajmond (Vép) 7 és 
Vörös Máté (Bersek) 7. Díjazták a legjobb ka-
pusokat és mezőnyjátékosokat is, valamint a 
vendéglátó csapatok legjobbjait.

Aquatlon Kupa
Hatvanan neveztek 58-an teljesítették a kor-
osztályuknak megfelelő távokat a hatodik Kő-
szegi Aquatlon Kupán. A verseny úszásból és 
futásból áll. A két versenyszám együttes ideje 
alapján hírdetnek végeredményt. Az eddigi ver-
senyekhez képest ezúttal kegyes volt az időjárás 
a résztvevőkhöz: a második próbára kellemes 
futó-időben került sor. Jó versenyeket hozott az 
idei verseny: több korcsoportban is csak másod-
percek döntöttek a győzelemről.

győztesek: (életkor szerint növekvő sorrend-
ben) Koczor Tímea/áH, Hóbor álmos/áH, Kádár 
Eszter/Sopron, Horváth Barnabás/áH, Fekete 
Kata/TO, Marton Zsolt/áH, Gurisatti Jázmin/
BA, Schwachofer balázs/áH, pillisz réka/JMG, 
Nyul patrik/áH, Gódor Vivien/JMG, Bakucz 
Bence/Szombathely, Marton Levente/JMG, Né-
meth rita/Szombathely, Kovács Balázs/Szom-
bathely.

Tenisz: Juhász Ilse Emlékverseny
Két nap alatt, négy korcsoportban, 48 ifjú te-
niszpalánta lépett pályára a hagyományos Ju-
hász Ilse Emlékversenyen. A Kőszegi SE Tenisz 
Szakosztálya által szervezett küzdelmek Kőszeg 
korosztályos bajnoki címeiért is zajlottak. A szép 
számú néző izgalmas párharcokat, színvonalas 
mérkőzéseket láthatott.

Eredmények: lány 9 évesek 1. Tóth Anna Szom-
bathely. Sportiskola (SZSI), 2. Kovács Anna SZSI, 
3. Schlapschy Daniela Kőszeg, fiú 9 évesek 1. 
Vágfalvi Simon Kőszeg, 2. Béres Milán Kőszeg, 3. 
Varga Zsombor SZSI, fiú 12 évesek 1. Molnár Bá-
lint Haladás, 2. Donázy Bence Savária, 3. Kovács 
Zsombor Haladás, fiú 16 évesek 1. Vörös Bálint 
Kőszeg, 2. pausz ádám Kőszeg, 3. Kocsis péter 
Szombathely és Béres Attila Kőszeg.

Úszóverseny Spittalban
Németh Bálint hat versenyszámban indult 
Spittalban (Ausztria) a 33. Karintiai Nemzetközi 
Úszótalálkozón. A Jurisich gimnázium magánta-
nulója, a Győrben készülő Németh öt számban 
döntőzött. 50 méter pillangón, egyéni csúccsal 
(27,24 mp)  harmadikként csapott célba. Egyé-
ni legjobbját 100 gyorson és 100 vegyesen is 
megjavította

-haniti

Bravúros szerep-
léssel bronzérmet 
szerzett párbaj-
tőrben Taskentben 
(Üzbegisztán) a 
kadett korcsoport 
világbajnokságán  
Bende Bence, a 
Jurisich gimná-
zium tanulója. A 
111 fős mezőny-
ben négy győze-
lem, két vereség-
gel jutott tovább a 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I I . ÉVFOLYAM, 4 . S ZáM   2015 . ápr IL I S  14 .  

32

M
O

ZAIK
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A nem akciós � hónapos betéti kamat 
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���

SEMPALA
kombinált betét
• maximum ��%-a � hónapos 

lekötött betét, kamatláb évi

A kombinált betétben elhelyezett összeg

�,��%, EBKM �,��%
• minimum ��%-a � vagy �� éves futamidejű 

egyszeri díjas GRAWE életbiztosítás
A tájékoztatás nem teljeskörű, a hir-
detés nem minősül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerződés további 
szerződési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. További részletekről 
érdeklődjön bankfi ókjainkban és a 
www.sopronbank.hu oldalon!


