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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.

OstrOMNAPOK
Kőszegi Ostromnapok: Először 2007-
ben sorakoztak fel a csapatok a falakon 
innen és túl. Akkor még csak reméltük, 
hogy lesz folytatás. Olyan turistacsalo-
gató látványosság létrehozása volt a 
cél, amely mögé odaáll Kőszeg teljes 
polgársága és civil társadalma. A szán-
dék máig érvényes maradt: a térség ér-
tékeit középpontba helyezni, egyszerre 
szolgálni a történelmi hagyományőr-
zést, az értékközpontú nevelést, és a 
minőségi szórakoztatás legnemesebb 
célkitűzéseit.
Augusztus 8-án kilencedik alkalommal 
hangzott fel a török sereg győzelmet 
kérő imája, és kilencedik alkalommal 
verte vissza a támadásokat a védők 
maroknyi csapata. Ha nem is meglepő 
a csata kimenetele, mégis dicséretes 
a szereplők közreműködése – mint 
korábban írtam – falon innen és túl 
egyaránt.
Játék – mondjuk –, de a számos részt-
vevő évek óta végzi azt az előkészítő 
munkát, amelynek eredményeként 
„teljes harci díszben” léphetnek a kö-
zönség elé. A kitartásnak, az elszánt-
ságnak köszönhető, mely talán némi 
megszállottsággal is társul, hogy a 
rendezvény a Nyugat-dunántúli régió 
kiemelt kulturális és örökségturisztikai 
rendezvényévé vált. 
Az idei év egyik érdekessége, hogy 
„Kőszegi vár” elnevezéssel az Ostrom-
hétvége első eseményei között ünne-
pelhettünk, a gyönyörű 10 000 Ft név-
értékű ezüst, és a 2000 Ft névértékű 
rézötvözetű emlékérem kibocsátását. 
A sok-sok civil közreműködő mellett 
szólni kell a rendszeres támogatókról 
is, akik között a Város Önkormányzata 
mellett évek óta kiemelt helyet foglal 
el a Nemzeti Kulturális Alap illetve tö-
rökország Kulturális és Idegenforgalmi 
Irodája, tudtuk meg Básthy Béla alpol-
gármester úrtól.  

tóthárpád F.
Fényképezte: Németh Iván

OSTROM A BARÁTSÁG JEGYÉBEN
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Ipari Park – a nyomozás lezárult 
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Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: szeptember 2.
dr. zALáN GábOr jegyző: szeptember 9.

bástHy béLA alpolgármester:  augusztusban nem tart, szept. 16.
dr. NAGy edINA aljegyző: augusztus 26.

A tisztségviselők hivatali helyiségükben tartják fogadóórájukat
9 – 11 és 14 – 15.30 óra között.

KIss zOLtáN a 3. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
augusztus 27-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között tart fogadóórát. 
terPLáN zOLtáN 4. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
augusztus 27-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között tart fogadóórát. 
sAs NOrbert a 7. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
szeptember 2-án (szerdán) 17 – 18 óra között tart fogadóórát. 
A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Huber LászLó a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
szeptember 2-án, (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Július 21-én, amikor a képviselők 
rendkívüli testületi ülésen „Az ipari 
park cím pályázat körüli esteleges 
szabálytalanságok kivizsgálása” 
tárgyában tanácskoztak, akkor már 
a rendőrség postázta a nyomozást 
lezáró határozatot. Ebben a levél-
ben a hatóság leírta, hogy a „cse-
lekmény nem bűncselekmény”, így 
a nyomozást megszüntette a rend-
őrség. A határozatot tóth Gábor és 
Plech tibor feljelentők, illetve Kő-
szeg Város Önkormányzata, mint a 
sértett is megkapta. 
Július 21-én a testületi ülésen – a 
rendőrségi határozat tartalmának 
ismerete nélkül – „dúlt a vita”, 
amikor a két feljelentő és Rába 
Kálmán beadványukban javasolták 
a háromfős vizsgálóbizottság felállí-
tását. Az előterjesztés szerint ennek 
feladata a Kőszegi Ipari Park cím 
pályázat beadás körülményeinek 
a kivizsgálása. Az ülésen hét kép-
viselő volt jelen, ebből öten eluta-
sították a vizsgálóbizottság felállí-
tását, hivatkozva arra, hogy nincs 
aktualitása, hiszen a rendőrség 
vizsgálja az ügyet, és ennél jogsze-
rűbb vizsgálatra nincs lehetősége 

a képviselőkből álló bizottságnak. 
Az előterjesztők szerint is szükség 
lenne a bizottsági munka erősíté-
se érdekében „egy önkormányzati 
ügyekben járatos” külső szakértőre, 
hiszen – tóth Gábor szavai szerint 
– „a képviselők jogtudással nem 
felvértezettek”.  
A testületi ülésen jelen volt Janzsó 
Miklós – az ipari park cím elnyerése 
céljából megbízott – a Nemzeti Ipari 
Park Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, 
aki előzetesen informálódott a té-
makörben a média által közzétett 
híradásokról. Kiss Zoltán kérdésére 
elmondta, hogy a  zrt.-t nem anyagi 
természetű, jelentős értékű kár érte, 
amelynek érvényesítése érdekében 
megteszik a jogi lépéseket. Beszélt 
az RtL híradóban is bemutatott pá-
lyázati beadványról is. A tudósítás 
arról szólt, hogy a pályázati anyag 
sok eleme megegyezik a Zölderőmű 
Kft. (bioetanol) számára készített 
„Ipari park – Kőszeg” pályázati be-
advánnyal. Emiatt a zrt. ellen tett 
Racker Béla rendőrségi feljelentést. 
Janzsó Miklós vezérigazgató el-
mondta, hogy minden dokumentá-
ciót átadtak a nyomozó hatóságnak. 

Az „Ipari park – Kőszeg” pályázat 
elnyerte az ipari park címet, amely-
nek 10,2 millió Ft+áFA számláját a 
Zölderőmű Kft. nem fizette meg. A 
zrt. ezért csatlakozott a kft. felszá-
molását elindító cégekhez. Mindezek 
alapján Janzsó Miklós vezérigazgató 
hangsúlyozta, hogy a Zölderőmű 
Kft. számára készített pályázat 
a cége jogos tulajdonát képezi. 
Básthy Béla alpolgármester szerint 
a sajtóban megjelent egyik tudó-
sítás arról szólt, hogy Racker Béla 
magánszemélyként eladta volna az 
önkormányzat számára a pályázati 
beadványt három millió Ft-ért, azt 
a beadványt, amit a Zölderőmű Kft., 
mint felszámolt cég, a működése 
ideje alatt nem fizetett meg. 

A vita 
Július 21-én a rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés fél kilenckor kezdő-
dött. A vizsgálóbizottság felállítását 
előterjesztő tóth Gábor kifogásol-
ta az időpont választását. Huber 
László polgármester a Szervezeti és 
Működési Szabályzatra hivatkozva 
elmondta, hogy az előterjesztés 
beadásától számítva nyolc napon 
belül köteles összehívni a testüle-
tet. A nyári szabadságolások miatt 
négy képviselő nem tudott részt 
venni az ülésen.  tóth Gábor, mint 
aláíró beszélt az előterjesztésről, 
arról, hogy az önkormányzat és a 
Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. 
között megkötött szerződés alapján 
nem történt meg az ipari park cím 
elnyeréséhez szükséges pályázat 
beadása, a város pedig kifizette a 
szerződésben leírt díjat. Ezért ké-
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rik az esetleges szabálytalanságok 
vizsgálatára – a képviselőkből, és 
külső szakértőből álló – bizottság 
felállítását. Huber László polgár-
mester „okafogyottnak” minősítette 
az előterjesztést, hiszen a két elő-
terjesztő által megtett rendőrségi 
feljelentés alapján a hatóság nyo-
mozást indított. Ennek eredményét 
kellett volna megvárni, és megtenni 
a szükséges lépéseket.  A városve-
zető a képviselők részéről morális 
kérdésnek tartotta az előterjesztést, 
mert, amikor a június 25-ei testü-
leti ülés előtt megtartott bizottsági 
ülésen kérdések merültek fel, az 
előterjesztők gyorsan megtették a 
rendőrségi feljelentést. Nem vár-
ták meg a testületi ülés döntéseit 
(Kőszeg és Vidéke 2015. július 14. 
4.oldal), és megindították a város 
ellen a médiakampányt, amely-
ben csalásról, hűtlen kezelésről 
beszéltek. Egyik újságíró kérdése 
előbb érkezett a városvezető felé a 
nyomozás megindításáról, mint az 
erről szóló hivatalos levél.  A pol-
gármester arról beszélt, hogy a fel-
jelentők politikai érdeke volt, hogy 
„lejárassák a várost”. Nem képvi-
selőhöz méltón cselekedtek, mert 
a kételkedéseiket tették közhírré, 
amit a médiák olvasói már tény-
ként kezelhettek. Huber László pol-
gármester kijelentette: „Biztosan 
állíthatom, hogy bűncselekményt 
nem követtem el. A permanens 
városellenes magatartás viszont 
károkat okozott a városnak”.
tóth Gábor szavai szerint a rend-
őrségi és a jegyző által megindított 
belső vizsgálat nem lehet akadálya 
a bizottsági vizsgálatnak. A rendőr-
ség hűtlen kezelés miatt nyomoz, 
ahol nincsen senki sem nevesítve. 
Rába Kálmán szerint a szabályta-
lanságok feltételezését minden-
kinek joga nyilvánosságra hozni. 
Básthy Béla alpolgármester szavai 
szerint a képviselő-
nek joga van felje-
lentés tenni, ha előt-
te megbizonyosodik 
a tényekről, viszont a 
tények feltárása nem 
történt meg.  A vizs-
gálóbizottság felállí-
tásának a rendőrségi 
feljelentés előtt lett 
volna jogosultsága. 
Ha a bizottság a fel-
jelentés indokoltsá-

gát állapítja meg, akkor lett volna 
értelme a rendőrségi nyomozás 
megkezdésének. Majd az alpol-
gármester így nyilatkozott: „Önök 
„telenyilatkozták” Magyarországot.  
Ön nyilatkozta Képviselő Úr, hogy 
létezik a médián keresztül történő 
besározás. … A vizsgálóbizottság-
nak is csak az lenne a haszna, hogy 
minden ülés után lehessen valamit 
írni a blogban. … Mit fog tenni Ön 
akkor képviselő úr, ha a rendőrség 
megállapítja, hogy nem történt 
bűncselekmény? Hogyan fogja ezt 
a kőszegi polgárok tudomására 
hozni? Az a probléma, hogy a vizs-
gálóbizottság ennek a besározás-
nak lenne az újabb fejezete”.
tóth Gábor szavai szerint senki 
nem beszél arról, hogy történt-e 
szabálytalanság, és kijelentette, 
hogy nincs rálátása arra, mi jelenik 
meg a médiában. Básthy Béla sze-
rint egyik internetes honlap leírta, 
hogy a képviselő kereste meg a té-
mával az újságírót. Az országos hí-
rek pedig csalásról, hűtlen kezelés-
ről szóltak. tóth Gábor szerint, ezek 
lehetőségéről szóltak a hírek. (Egy 
hozzáfűzött megjegyzés szerint az 
olvasók viszont tényként kezelték a 
feltételezést.) 
A sajtóhírekhez csatlakozva Huber 
László polgármester a megyei lap-
ban megjelent, az Összefogás Kő-
szegért Egyesület nyilatkozatáról 
beszélt, amely szerint a képviselőt 
felszólították a mandátuma vissza-
adására. tóth Gábor válasza szerint 
személye felé ilyen felszólítás nem 
érkezett, a sajtónyilvánosság őt 
nem érdekli. 

Közös cél
Július 21-én a képviselő-testületi 
ülés második napirendi pontja volt 
az önkormányzat és a vállalkozó, 
a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. 
között 2013. december 20-án 

megkötött szerződés 
erősítése, annak ha-
táridőkkel kiegészített 
bővítése. A képviselők 
öt igen és két nem 
szavazattal fogad-
ták el a szerződést, 
amelynek első két 
pontja a következőt 
mondja ki.
÷Szerződő felek rög-
zítik, hogy 2013. de-
cember 20-án egy-
mással vállalkozási 
szerződést kötöttek, 
melynek tárgya a 
Kőszegi Ipari Park / 
Ipari park cím pályá-
zati dokumentáció-
jának elkészítése a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
kiírása szerint.
A vállalkozó kötelezettséget vál-
lal arra, hogy az 1./ pontban írt 
szerződés 3.1 pontja alapján ré-
szére kifizetett 3 975 000 Ft+ÁFA 
vállalkozói díjat, a jelen okirat 
aláírástól számított öt munkana-
pon belül, külön letéti szerződés 
alapján, ügyvédi teljesítési letétbe 
helyezi Dr. Szécsényi Péter Ügy-
védi Irodánál (1054. Budapest 
Alkotmány út 16.) 
A vállalkozó az ügyvédi letétből 
a vállalkozói díjat csak abban az 
esetben veheti fel, ha 2015. októ-
ber 15. napjáig a pályázat pozitív 
elbírálásban részesül és az Ipari 
Park Tanács döntött a megren-
delő, mint pályázó részére a Kő-
szegi Ipari Park – Ipari park cím 
megadásáról.             
Amennyiben az Ipari park cím 
pályázati dokumentáció 2015. 
október 15. napjáig pozitív elbí-
rálásban nem részesül és Kőszeg 
Önkormányzata nem nyeri el az 
Ipari park címet, úgy az ügyvédi 
letétbe helyezett összeg a meg-

rendelő részére kerül kifizetésre.”
Janzsó Miklós, a zrt. vezérigazga-
tója elmondta, hogy 17 éve foglal-
koznak ipari parkok fejlesztésével, 
40 önkormányzattal működtek 
együtt sikeresen. tóth Gábor kér-
désére, miszerint „beadták-e Önök 
a pályázatot”, a vezérigazgató el-
mondta, hogy július 9-én a kép-
viselő is kapott a mezőgazdasági 
minisztériumtól e-mailt, amelyben 
tájékoztatják, hogy a benyújtott 
pályázat formai okokból nem volt 
megfelelő. Rába Kálmán arról kér-
dezett, hogy a „háttérben van-e 
szikra” az eredményes pályázatra. A 
vezérigazgató válasza szerint eddig 
is sikeresen működtek, ez így lesz 
ezután is. Huber László polgármes-
ter szerint a városnak szüksége van 
az ipari parkra, különösen amiatt, 
mert az Eu mostani hét éves költ-
ségvetésében az iparfejlesztés kap 
nagyobb hangsúlyt. Básthy Béla 
alpolgármester arról beszélt, hogy 
a zrt.-vel, mint vállalkozással közös 
a cél, vagyis az ipari park létreho-
zása. 

Kámán z
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Iskolák működtetési költségei
Az önkormányzat 2015. májusi 
ülésén döntött arról, hogy a KLIK 
által fenntartott iskolák – a gim-
názium, a két általános iskola és 
a zeneiskola – feladatellátását 
szolgáló ingó- és ingatlanvagyon 
működtetését nem vállalja. A július 
30-án megtartott testületi ülésen 
a képviselők elfogadták az intéz-
mények működtetéséhez fizetendő 
hozzájárulás összegét, a havi 9.498 
millió Ft-ot. 
Keszei Balázs véleményét fejtette 
ki az előterjesztésről. Sajnálattal 
mondta el, hogy a nyári hónapok-

ban a gimnáziumban csak egy kar-
bantartás, a vizesblokk felújítása 
történt meg. Ennek költségeit az ön-
kormányzat biztosította. A KLIK nem 
végeztetett el felújítást a többszöri 
adatbekérés ellenére sem. A város a 
gimnázium működtetésének átadá-
sa előtt jelentős felújítást végeztetett 
a kollégiumban, így a fűtési költség 
harmadával csökkent. A képviselő-
igazgató hiányolta a KLIK jó gazda 
szemléletét, amit a város korábban 
biztosított az iskolái számára. A 
pénzügyi osztály vezetője elmondta, 
hogy a négy iskola működtetésére 

fizetett hozzájárulás megegyezik 
az elmúlt időszak adataival, és az 
éves összeg kevesebb a 2012-ben 
felmerült költségeknél, amikor 
a működtetést az önkormányzat 
biztosította. Ebbe az elszámolási 
csoportba tartozik a technikai sze-
mélyzet munkabére, a rezsiköltség 
(víz, villany, fűtés), takarítás, gond-
nokság. Huber László polgármester 
elmondta, hogy a város továbbra is 
segíti az iskolák működését, pályá-
zatot adtak be a kosárlabda pálya 
felújítása érdekében. 

Kz 

„Első kézből!”
Kedves Kőszegiek! 
Tisztelt Olvasó!
Két hónappal ezelőtt hirtelen be-
szédtéma lett a városban – sőt az 
interneten és a médiában is – a 
tervezett Ipari Park cím pályázatunk 
és az ezzel kapcsolatos anomáliák. 
Úgy gondolom, hogy egy átlagpol-

gárt ez önmagában nem hoz lázba, 
hacsak azt nem hallja, hogy vala-
milyen bűncselekmény gyanúja áll 
fenn ezzel kapcsolatban. Sajnos, ezt 
egyesek – főleg t.G. és P.t. képvise-
lők – igyekeztek elhitetni a médiával, 
sőt a rendőrséggel is, mert két napon 
belül feljelentést tettek hűtlen kezelés 
bűntett gyanúja miatt ismeretlen tet-
tes ellen úgy, hogy esélyt sem adtak 
a felmerült kérdések „rendes módon” 
(testületi ülésen, ahol napirendre 
is került a téma) való tisztázására. 
Véleményem szerint ezzel óriási er-
kölcsi és talán anyagi kárt is okoztak 
Kőszeg városának. Az alapos rendőr-
ségi vizsgálat semmilyen bűncselek-
ményre utaló gyanús nyomot nem 
talált, és megszüntették a nyomozást. 
Azonban a köztudatban sajnos pecsét 
maradt a város és a városvezetés be-
csületén, jó hírnevén (!).
Közben az „Ipari Park” cím pá-
lyázatunk elkészült és augusz-
tus 5-én beérkezett elbírálásra a 
Nemzetgazdasági Minisztériumba. 
Őszintén bízom pályázatunk pozi-
tív elbírálásában, melynek révén 
nagyobb eséllyel juthatunk ipari 
park fejlesztési forrásokhoz. Vé-
gezetül szeretném megköszönni a 
pályázatunkhoz partnerként csat-
lakozó vállalkozások nagyon pozi-
tív, együttműködő hozzáállását. Az 
ipari park cím számunkra is növelni 
fogja a pályázati lehetőségeket.
további szép nyarat kívánok!
  Huber László
 polgármester

Ingyenesen 
A Vas Megyei Kormányhivatal kérte 
az önkormányzatot, hogy a Kőszegi 
Munkaerőpiaci Pont  (régi, ismer-
tebb nevén munkaügyi hivatal) 
Kőszeg, Szűk utca 2. szám alatti 
épületének a felújítási munkálatai 

miatt adjon a város helyiséget a 
bútorok elhelyezésére. A felújítás 
várható időtartama négy hónap, 
ezen időszak alatt szeretnék a 
bútorokat ideiglenesen tárolni. A 
képviselők döntésükkel ingyenes 
használatba adták át a Rákóczi 
Ferenc utca 13. szám (volt Ciao 
Amico) alatti épületet. Az ingat-

A tárgyalás
Héjj Dávid miniszterelnöki biztos 
Kőszegen tárgyalt Huber László 
polgármesterrel és Básthy Béla al-
polgármesterrel. ágh Péter ország-
gyűlési képviselő szervezésében 
érkezett a városba a miniszterelnöki 

biztos, aki a magyar fejlesztéspo-
litika előkészítésével foglalkozik, 
koordinálja a kormányfőhöz tartozó 
ügyeket. A városvezetők tájékozta-
tatták Héjj Dávidot az önkormány-
zat előtt álló feladatokról, a KRAFt 
projekt jelenlegi helyzetéről.  A ta-
lálkozót követően az országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy a Minisz-

lan liciteljáráson való értékesítése 
folyamatban van. Az első forduló 
(2015. július 9.) eredménytelenül 
zárult, a második forduló időpont-
ja 2015. augusztus 13. Ha az 
épület értékestésre kerül, akkor a 
kölcsönvevő fél köteles 15 napon 
belül kiüríteni az épületet. 

Kz

terelnökséggel való kapcsolattartás 
eredménye az egészségház meg-
építése, az egymilliárd Ft beruházási 
összegből átépített Jurisics-vár belső 
és külső udvarainak a felújítása is. A 
naprakész információk fontosak a 
városvezetők számára, ebben jelen-
tett előre lépést a miniszterelnöki 
biztossal történt találkozás.  
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Sport Büfé
Kedves Olvasó! Az alábbiakban a 
Sport Büfé és a tekepálya szövevé-
nyes „életét” foglaljuk össze. Július 
30-án a képviselők a következő 
döntést hozták:
„Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem kíván 
bérleti szerződést kötni a Pannó-
nia Szociális Szövetkezettel (Hor-
váth József elnök, 9725 Cák,….) 
a Kőszeg, Petőfi tér 14/A Lóránt 
Gyula Sporttelepen lévő tekepálya 
és Sport Büfé hasznosítására, és 
elrendeli a szükséges jogi lépések 
megtételét.”
A szavazatok száma hét igen. Rába 
Kálmán és tóth Gábor nem adták 
le voksukat, mert távoztak az ülés-
teremből.   
A döntés a következő előterjesztés 
alapján született. 

Kz

Előterjesztés 
Horváth József, mint a Pannónia 
Szociális Szövetkezet elnöke (9725 
Cák, …) kérelmet nyújtott be az 
önkormányzat felé, hogy bérleti 
szerződés megkötését kezdemé-
nyezze a Lóránt Gyula sporttelepen 
lévő Sport Büfé és tekepálya tár-
gyában. 
Előzmények: 
Kőszeg Város Önkormányzata, mint 
bérbeadó és a Kőszegi Sportszol-
gáltató Kft., mint bérlő között 
2013. január 29-én bérleti szer-
ződés jött létre a Kőszeg, Petőfi 
tér 14/A. szám alatti ingatlanon 
található Sport Büfé és négysávos 
tekepálya bérlésére. A korábbi bér-
lő, a Sportbár 2010 Kft. értéknö-
velő beruházásokat hajtott végre az 
ingatlanon, amelyről szakvélemény 
készült. A szerződés tartalma sze-
rint a Sportszolgáltató Kft. 2016. 
02. 29-ig kapott mentességet a 
bérleti díj megfizetése alól. 
2014. május 9-én táncsics Péter, 
mint a Kőszegi Sportszolgáltató 
Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, hogy 
a bérleményt a Kőszegi SE teke 
szakosztálya részére albérletbe 
adhassa azzal az indokkal, hogy 
a sportpálya felújítása fontos len-
ne, és számos pályázati lehetőség 
kizárólag sportegyesület részére, 
saját kezelésben lévő sportpályákra 

nyújtható be. A bérlő ezen kérése 
elutasításra került, mivel a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény szerint a nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerző-
dés csak természetes személlyel, 
vagy átlátható szervezettel köthe-
tő, azonban a tekeszakosztály nem 
önálló szervezet, ezért nem tekint-
hető átlátható szervezetnek.
A 2014. augusztusi testületi ülésen 
módosításra került a 2013. január 
29-én megkötött szerződés, ahol 
pontosításra került a bérlő által 
ténylegesen használt helyiségek 
listája, valamint az ingatlan-nyil-
vántartásban ténylegesen szereplő 
helyrajzi szám (Hrsz: 2517/1). A 
módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt bérleti szerződést tán-
csics Péter 2014. december 10-én 
meghatalmazással írta alá, mi-
vel 2014. június 30-ával a Kőszegi 
Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője 
Hunfalvi Attila lett. Hunfalvi Atti-
la 2015. 02. 20-án elhalálozott.
2015. május 18-án kérelem ér-
kezett a Kőszegi Sportegyesület 
elnöke és Nádor Zsolt szakosztály-
vezető részéről, amelyben kérték a 
tekepálya hosszú távú hasznosítá-
sának és felújításának megtárgya-
lását. E tekintetben polgármester 
úr személyes egyeztetést kért, mi-
vel kérelmük nem terjedt ki lényegi 
kérdésekre.
A Kőszegi Sportszolgáltató Kft. 
a büfé üzemeltetésére vonatkozó 
kereskedelmi tevékenységét 2015. 
május 27-ével megszüntette. 
ugyancsak 2015. május 27-én 
megállapodás jött létre táncsics 
Péter és a Pannónia Szociális 
Szövetkezet között a tekepá-
lya és Sport Büfé üzemeltetése 
és bérleti jog átadása tárgyában. 
Ennek létrejöttéről első körben 
úgy szereztünk tudomást, hogy 
a Szövetkezet bejelentést tett az 
Igazgatási és Építéshatósági Osz-
tályon a kereskedelmi tevékenysé-
gének bérleményben történő meg-
kezdéséhez, amelyhez csatolta a 
fenti megállapodást. A bejelentést 
a kereskedelmi hatóság nem vet-
te tudomásul, mivel a Szövetkezet 
nem tudta igazolni az üzlethelyiség 
használatára való jogosultságot. A 
Szövetkezet elnöke 2015. június 
2-án kereste meg az önkormány-
zatot a megállapodás tartalmával. 
A polgármester úr tájékoztatásként 

közölte, hogy a bérlemény átadá-
sához a bérbeadó engedélye szük-
séges és mivel ez a megállapodás 
létrejötte előtt nem történt meg, így 
a benyújtott megállapodás sem-
misnek minősül.
Judith Parrer (A-2821 Lanzen-
kirchen, Hauptsrasse 6.) tekepálya 
építése tárgyú levelében tájékoztat-
ta a KSE elnökét, hogy a tekepálya 
felújítását szeretné elősegíteni, ké-
relméhez csatolt egy 2015. június 
8. dátummal dr. Doroszlay Mónika 
ügyvéd által kiadott igazolást, mi-
szerint Horváth József (9730 Kő-
szeg, …) 67 287,26 EuR összegű 
látra szóló eredeti betétkönyvet 
bemutatott. Kapcsolatfelvételt 
kezdeményezett az önkormány-
zat a Judith Parrer nevű befek-
tetővel, azonban ilyen személy 
a megadott címen nem volt 
megtalálható.
Időközben tudomásunkra jutott, 
hogy 2015. április 18-i dátum-
mal törlésre került a Sportszol-
gáltató Kft. adószáma, majd 
2015. április 25-i cégközlönyben 
foglaltak szerint a bíróság eltiltotta 
a céget a további működéstől, egy-
ben megszűntnek nyilvánította és 

elrendelte a kényszertörlési eljárás 
megindítását.
A Szombathelyi törvényszék Cég-
bírósága Cgt. 18-09-110919 sor-
számú végzésével 2015. május 
12-én jogerőre emelkedett a cég 
kényszertörlési eljárása, ennek 
következtében is megállapítható, 
hogy Táncsics Péter és a Pannó-
nia Szociális Szövetkezet közti 
2015. május 27-i megállapodás 
semmisnek minősül.
A Pannónia Szociális Szövetkezet a 
bérleményben jogalap nélkül gaz-
dasági tevékenységet folytat ezért 
felszólítást küldtünk részükre, hogy 
a tekepálya és Sport Büfé létesít-
ményt hagyják el és ürítsék ki. A 
felszólításnak a szövetkezet nem 
tett eleget, sőt továbbra is kérik, 
hogy az önkormányzat a bérleti 
szerződést kössön velük.
A fent leírtakra tekintettel fontos a 
létesítmény jelenlegi helyzetének 
haladéktalan rendezése, hiszen 
Kőszeg Város Önkormányzatának 
célja egy átlátható szervezettel 
létrejött megállapodás megkö-
tése, amely során a jövőben az 
ingatlan hosszú távú hasznosítása 
megoldott lenne.
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aminek következtében „egyensémák” jelennek 
meg a fejekben. Amikor elolvastam a Robinsont, 
képzeletben kialakítottam magamnak azt a vi-
lágot, amit az olvasottak alapján elképzeltem. 
A filmet megnézve láttam, hogy – az én fan-
táziámban – egy másik helyszínen követtem az 
izgalmas történéseket. Hogy melyik volt jobb? 
Azt hiszem, nem kérdés. Az elektronikus média 
iszonyatos befolyásoló erővel bír. Sajnos, már az 
óvódások is viszik magukkal az okostelefont, fent 

vannak a világhálón. Ez nem ad tudást, a tudást 
az adja, amit elolvas, amibe beleéli magát. A 
nyelvünk olyan csodálatos eszközünk, hogy tu-
lajdonképpen majdnem mindegy, mi a történet, 
segítségével el tudjuk képzelni az eseményeket, 
megismerhetjük a szereplők jellemét, véleményt 
formálhatunk róluk, drukkolunk nekik, vagy el-
lenérzésünk támad irántuk. Gyerekkoromban 
rengeteget olvastam.  
– Visszatérve a kérdésemre, augusztus elsejé-
től hátat fordítasz Kőszegnek?
– Maradok Kőszegen, a hátralévő életemet itt 
szeretném leélni. A boltot zárom be, 23 éves kő-
szegi vállalkozásomat szüntetem meg augusz-
tusban. A kezdetben hitelből indult vállalkozás-
nak pénzügyileg is voltak sikeres évei, de több 
volt, mint egy gazdasági formáció. Az évek során 
Kőszeg kulturális életének vált részévé. talán hi-
ányozni is fog…
– Mit keresnek a vevők ma az antikvárium-
ban?
– Sokan keresik a kötelező olvasmányokat, vagy 
amire a reklámokban figyeltek föl. A két világ-
háború közötti időszak kiadványai is népszerű-
ek, az új könyvek megtalálhatók a multiknál. 
Pontosabban náluk találhatók az új könyvek, 
velük nem lehet versenyezni, a magánboltok 
lényegesen rosszabb feltételekkel kapják azokat 
a kiadványokat. Ezzel szemben az antikvárium 

KáVÉSZÜ
N
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Kávészünet Giczy József könyvkereskedővel
 Bezár az antikvárium...

Beszélgetésünk apropója, hogy augusztus-
ban felszámolja a város egyetlen magán 
könyvkereskedését, ebben a ciklusban már 
nem is politizál, a sport azonban újra visz-
szatért az életébe, de másként. Hamar ki-
derül, hogy jó értelemben vett konzervatív 
vallásos ember. Neki is voltak az életben 
olyan nehézségei, melyek során közelebb 
került a Teremtőhöz, úgy érzi,  támasza nél-
kül már sokkal korábban feladta volna. Ta-
nulságosak a képviselői évei, mert közben 
nagyon sokat változott az életfelfogása, 
életszemlélete, sokat tanult általa és be-
lőle. Emberekkel találkozott, beszélgetett 
olyan viszonylatban, mely a képviselőség-
ből adódik. Kitárulkozott előtte az a világ, 
melynek a 23 itt töltött év során, leszámít-
va a négy évet – talán mint sokan mások 
– továbbra is csak külső szemlélője lehetett 
volna. Több mint harminc könyvet adott ki 
önállóan, vagy vett részt megjelentetésük-
ben. Kiadta a Kőszegi Hírmondót, a kőszegi 
falinaptárt is ő készítette a saját fénykép-
felvételeivel. Egyik évben anyagiak miatt 
majdnem elmaradt a História Futás, vál-
lalta a megrendezését, hogy ne szakadjon 
meg a hagyomány. Üzlete – az első két évet 
leszámítva – mindig a Városház utcában 
volt. Kőszeghez gyermekkorától kötődik, 
hiszen nagyszülei itt éltek. Sokat volt ná-
luk. Kőszeginek érzi magát, Szombathelyt 
csak szülővárosának tekinti, no meg ott járt 
általánosba. A gimit a Jurisichban végezte.  
Érettségitől kezdve dolgozik a könyves 
szakmában. A megyében vállalkozóként a 
leghosszabb ideje űzi e foglalkozást. Ma is 
hozzátartozik mindennapjaihoz a mozgás. 
– Döntésedhez hozzájárult-e a Gutenberg-ga-
laxis, a nyomtatott könyv háttérbeszorulása az 
elektronikus eszközök, az internet, az elektro-
nikus könyv, a Google, meg a többiek javára?
– Kezdetben elképzelni sem tudtam, hogy isme-
retforrás gyanánt a könyvön kívül más is létezik.  
Az említett technika megjelenése az utóbbi évek-
ben arra ösztönzött, hogy még inkább kitartsak, 
hitet tegyek mellette és missziót folytassak rész-
ben a fiatalok irányába, hogy megszeressék a 
könyvet. Ha már egyszer betévedtek az üzletbe, 
biztos, hogy hatással voltam rájuk. Ha másként 
nem, úgy, hogy a kezükbe adtam egy-egy köny-
vet, hozzáfűzve, hogy olvassátok el, ez nekem 
gyerekkoromban nagyon tetszett. És akkor vagy 
elolvasták, vagy nem. A könyv soha nem szűnik 
meg. Amíg ember él a földön, nyomtatott könyv 
mindig lesz. Jöhet bármilyen virtuális csoda, soha 
nem megy ki a divatból.  A DVD nem engedi a 
kreatív fantáziát működni, mindent megmutat, 

végtelen szabadságot ad. Semmihez nem fog-
ható élmény egy régi könyvet lapozni, hiszen 
mesterművek ezek a bőrbe, műbőrbe, vagy bár-
sonyba kötött, keménytáblás, bordázott, kézmű-
ves darabok. Ezek tényleg kézi munkák, kézzel 
kötötték, ragasztották, préselték és aranyozták 
őket. Én a dohányboltok helyett elsőként biztos a 
könyvesboltoknak adtam volna a nemzeti jelzőt.  
A nemzet megmaradásának a feltétele a nyelv, 
az irodalom, az emlékek, a történelem ismerete. 
Az pedig a könyvekben található. Nyelvünk írott, 
könyv formában is jobban tükrözi a Nemzetet, 
mint a dohányboltok. A nemzeti könyvesboltban 
csak olyan könyvek lennének, amelyek ezt a célt 
szolgálják. Sajnos, bizonyos könyvek nem kerül-
nek be a kereskedelmi forgalomba. Előadások, 
közönségtalálkozók során a szerzők maguk ér-
tékesítik azokat.
– A sporttal hogy állsz?
– Amiről eddig beszéltünk az a hivatásom, a 
szakmám. A sport az életem. Már az általá-
nosban jelentkezett mozgásigényem. Felsőben 
gokartoztam, a Haladás serdülő csapatában fo-
ciztam, mert az menő volt. Egyszer elvittek egy 
mezei futóversenyre. Az megérintett. Gimista 
voltam, amikor elmentem nyáron úszni. Az 
edzés reggelente volt, a víz meg hideg. Haza-
felé megláttam a Haladás pálya körül futókat. 
Mély lélegzetet véve bementem, a portás bácsi-
nál érdeklődtem, hogy lehet itt futni, atletizálni. 
Odaküldött a pálya szélén álló edzőhöz. Az rám 
nézett, azt mondja: jól van, hozzál futócipőt ma-
gaddal holnap reggel. Két hét múlva Szolnokon 
volt egy vasutas futóverseny, elvittek magukkal. 
Bent voltam a váltóban. Megmaradtam a futás-
nál, rendszeresen jártam edzésekre. 
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

A gimiben inkább a sporttal tűn-
tem ki, mint a tanulásban. 1500 és 
3000 méteres futásban a mai na-
pig tartom a gimis rekordot. Jenkei 
Andris révén volt a sportágnak 
múltja. Óriási dolog volt, amikor 
megdöntöttem a gimis csúcsokat. 
A futás óriási ívet írt le nálam, na-
gyon szerettem versenyezni, győz-
ni, utazni. A Haladásban a Németh 
Pali bácsi mellett technikai veze-
tőként is dolgozhattam. Nem az 
eredménycentrikusságra töreked-
tem, mindig az egészséget tartot-
tam szem előtt. Amikor edzőként 
azzal szembesültem, hogy a tanít-
ványaim azért nem lehetnek orszá-
gos bajnokok, mert ragaszkodtam 
a magyar bajnokságokon a dop-
pingvizsgálathoz, és a kérésemet 
visszautasították, akkor fejeztem be 
a versenysportban a tevékenysége-
met. Az athéni olimpia előtt adtam 

fel, amikor már látható volt, hogy 
mindennél fontosabb az eredmény. 
tizenöt évi kihagyás után elkezdtem 
újra sportolni én is, de másként. Ki-
dolgoztam egy olyan egészséget 
segítő módszert, ami a sporthoz 
kapcsolódik. A friss levegőn történő 
rendszeres intenzív mozgás ez. Ha 
a lélek ép és a test rendben van, 
akkor beszélhetünk egész-ség-ről. 
Sportolni csak annyit, csak olyan 
intenzitással szabad, amíg örömöt 
szerez. A magunk egészségéért, a 
magunk örömére.
– Hogyan csöppentél a politiká-
ba?
– Itt élek ebben az országban, eb-
ben a városban, úgy gondoltam, 
részt szeretnék venni az életünk 
jobbá tételében. Ha ehhez a politi-
ka vezet, akkor azon keresztül. Nem 
én jelentkeztem, hanem felkértek 
és azt mondtam, hogy elvállalom, 

A tomboló nyárba helyezzük egy 
kicsit előtérbe ismét a kontaktlen-
cséket. E hónapban a sokakat fog-
lalkoztató cilinderes és multifokális 
kontaktlencsékről engedjenek meg 
pár gondolatot. A presbyopia a kor 
előrehaladtával jelentkező termé-
szetes folyamat, amelynek során a 
szemlencse veszít rugalmasságá-
ból, megnehezítve ez által a közeli 
tárgyakra való fókuszálást. Gyakran 
azt vesszük észre, hogy olvasáshoz 
távolítani kell kezünket, hogy tiszta, 
éles képet láthassunk. Az alkalmaz-
kodó képesség elvesztése látszólag 
úgy tűnik, hogy egyik pillanatról a 
másikra történik, pedig valójában 
ez a folyamat éveken keresztül 
folyamatosan zajlik. 
Leggyakrabban a 
40-45 éves kor kö-
rül figyelünk fel rá 
és sajnos elméletileg 
előbb-utóbb min-
denkinél jelentkezik. 
Megelőzni nem tud-
juk, multifokális kon-
taktlencsével, szem-
üveggel azonban 

lehetőség van a korrigálására. A 
CooperVision kontaktlencse gyártó 
cég multifokális lencséi, biztosítják 
a nagyfokú kényelmet és a kiváló 
látáskorrekciót távolra, közelre és 
köztes távolságra egyaránt. Nagy-
szerű megoldás a szemüveg helyett 
mindennapi használatra, sportolás-
hoz vagy akár szórakozáshoz. Ha-
sonló előnyökkel bírnak cilinderes 
dioptriát korrigáló kontaktlencséik 
is, melyek kiemelkedő stabilitást 
biztosítanak, és az éleslátás az op-
timalizált geometriának köszönhe-
tően tartósan meg is marad. A fen-

tieknek köszönhetően 
átlagon felüli látás-
élmények érhetők el. 
Remélem sikerült egy 
kis kedvet formálnunk 
a kontaktlencse vise-
léséhez és hamarosan 
Önök is kontaktlencse 
viselőkké, válnak.

Kőhalmi-Szalay
Mónika

A kontaktlencse viseléséről

ha ezzel tudok tenni a választókért. 
tenni Kőszegért, a kőszegiekért 
– nagy csalódás volt számomra. 
Szerintem a politika ma Magyar-
országon is a legnagyobb veszély. 
Megosztja a társadalmat és feltétel 
nélkül kiszolgálja a pénzügyi hát-
térhatalmat. A politikusok ennek 
végrehajtói, amiből jól meg is él-
nek, amíg az emberek nagy része 
nyomorog. Ez ilyen formában nem 

sokáig tartható. Kellene találni va-
lami alternatívát. 
– Augusztustól mi lesz veled? 
– A bolt bezárása után nincs konkrét 
tervem. Kőszegnek csak a szépsé-
geit fogom élvezni. Regenerálódok, 
szabadidőmben a meditációs futást 
folytatom, és ha lehetőség adódik, 
hogy Kőszegen, vagy Kőszegért va-
lamit tehetek, akkor itt leszek.
  Kiss János

Ostromnapok

Beharangozás

Rajzolta: Lakatos Ferenc
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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.

Kreatív város – építkezések
A „Kreatív város – fenntartható vidék: új regio-
nális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján” 
projekt elemeit építkezésekben láthatja a város 
lakossága. A nulladik fázisban, a KRAFt projekt 
indításához a kormány másfél milliárd Ft-ot 
biztosított. Ebből a pénzösszegből újul meg a 
Zwinger (Öregtorony), az Európa Ház, a Chernel 
utca és a Bencés Rend Székháza.   
Chernel utca 
A július 30-án megtartott testületi ülésen a 
képviselők hirdetmény nélküli tárgyalásos eljá-
rás keretében indítottak közbeszerzési eljárást 
a Chernel utca felújításakor szükségessé váló 
kiegészítő munkákra.  
Helyre kell állítani megsérült lábazatokat, a 
Zwinger épülete előtti közparkban tervezeten 
felüli kockakő lerakása szükséges, a Chernel 
utca 6. sz. alatti ingatlanhoz csapadékvíz elve-
zető csatorna kiépítését el kell végezni. A vár-
ható költség 2,5 millió Ft, amit a kormányzati 
támogatás tartalmaz. tóth Gábor szavai szerint 
az elvégzendő munkák előre láthatóak voltak 
a korábbi belvárosi építkezések alapján. Az el-
hangzott válasz szerint a közműszolgáltatók tér-
képei jelentős eltéréseket mutattak a valóságtól. 
A dolgozók ezért óvatosan – sok kézimunkával – 
végezték az építést. Mégis előfordult egy gázve-
zeték sérülése, amely nem szerepelt a térképen. 
A lábazatok megsérültek, mert ráépítették az 
utca kövezetére, ezért a járószint eltávolításakor 
leváltak a falról.   
A székház
A belváros fölé magaslik a toronydaru. A modern 
kor találmánya első alkalommal alkot egységet 
a műemlék épületekkel. A KRAFt-projekt része-
ként elkezdődött a Bencés Rend Székházának a 
felújítása. A munkaterületet június 8-án vette át 
az EB-Hungary Invest Kft., majd június 18-án 
megkezdték a bontást. Jó ütemben haladnak 
a munkálatok, amit a tervek szerint november 
elején befejeznek. A szerződés szerinti határidő 
december 15. 
– Az első ütemben az épület stabilitását biztosító 
szerkezeti megerősítést végezzük el. A tetőt fel-
újítjuk, a második szinten apartmant és kisebb 
lakószobákat alakítunk ki. Felújítjuk a földszinti 
fogadóteret a Jurisics tér felöli bejáratnál. Meg-
erősítjük a felső szintig a lépcsőházat, mellette 
pedig liftet építünk ki – mondta július 31-én 

Sánta Bendegúz épí-
tésvezető.
Székház felújítása első 
ütemben ezeket az 
építési blokkokat tar-
talmazza. A második 
ütemhez tartozik maj-
dan az első szint, a föld-
szint, valamint a hom-
lokzat felújítása, illetve 

a gazdasági épület funkcióinak a helyreállítása.    
A belső udvarán áll az épület fölé magasodó 
toronydaru, körülötte törmelék, építési anyagok, 
vasgerendák. Vonógerendaként ezeket építik be 
a tetőzeten, mert a Rajnis utcai oldalon kifelé 
dőlnek a falak. Július végén a Rajnis utcai oldal 
tetőzetén a fagerendák elemcseréit már elvé-
gezték, augusztus első felében felrakják a csere-
peket is. A fő épület tetőzetét teljesen lebontják, 
mert a talpszelemenek, a tartógerendák sérültek. 
Újakat helyeznek el, azokat a vastag, ragasztott 
fagerendákat, amelyek napokig felkeltették a 
Károly Róbert téren a közlekedők figyelmét. 
A tetőzet fagerendázata a régi ácsok szakértelmét 
bizonyítja. A faidomok egymásba ágyazódnak, 
erősítik a szerkezetet. Lenyűgöző látvány tnyújt 
a technika iránt érdeklődőnek. A padlástér járó-
felületéből kiemelkednek a felső szint boltívei. 
(A rendház azért is különleges építészeti alkotás, 
mert minden szintje boltíves.)  A tetőgerendák 
bontásánál majd a visszaépítésnél szükség lesz 
a szakmai tudásra, hiszen a jó állapotú, régi ele-
meket újra felhasználják. Augusztus első felében 
kezdik meg a bontást a cserepek leszedésével. 
Július végén a legfelső szintig kibontották a 

liftakna helyét. A földszinten két méter mélyen 
ástak a régészek. Elmondásuk szerint 16. és 17. 
századból származó – Szent Györgyöt, és Kőszeg 
város címerét ábrázoló – kályhacsempéket ta-
láltak.
Az építésvezető ígérte, hogy az épület mellett 
közlekedők érdekében minden szükséges biz-
tonsági intézkedést megtesznek. Kéri a járóke-
lőket a felügyelő munkatárs figyelmezetéseinek 
a betartására.  

Kámán z

GERINCTORNA
Alakformáló torna

Fájdalom nélküli egészség!
Rossz a testtartása?

Ülő munkát végez? Fáj a háta?

A speciális torna segíti a gerinc
épségének fenntartását,

a fennálló gerincbántalmak 
javítását.

A foglalkozás ideje:
csütörtök: 18.00 – 19.00-ig

Első foglalkozás:
szeptember 3. (csütörtök)

A foglalkozás helye: 
Jurisich Miklós Gimnázium

tornaterme (Kőszeg, Hunyadi u. 10.)
Jelentkezni lehet: 

A foglalkozások előtt a helyszínen
és a 06/30-330-2442-es

telefonszámon.
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A tulajdonosok arányos felelőssége 
Július 30-án a képviselők arról dön-
töttek, hogy Kőszeg Város Önkor-
mányzata kifizet az általános tar-
talék terhére 1,5 millió Ft összeget 
V. t. Antalné részére a 2013.11.25. 
napján történt balesettel össze-
függésben felmerült vagyoni és 
nem vagyoni kár kompenzálására. 
A kedvezményezett vállalja, hogy 
további igényt nem támaszthat az 
önkormányzat felé. A képviselők 
egyhangúlag szavazták meg a ha-
tározatot. 
Az előzményekhez tartozik, hogy 
2013. 11. 25-én a Kőszeg, árpád 
tér 2. szám alatt lévő társasház 

kerítése leomlott, és rádőlt V. t. 
Antalnéra, aki súlyos sérüléseket 
szenvedett, kezelés miatt 81 napot 
töltött kórházban. 
V. t. Antalné felperes vagyoni és 
nem vagyoni kár megtérítése címén 
keresetet indított a társasház és a 
társasház tulajdonostársai, mint al-
peresek ellen. Az önkormányzat a 
társasházban 33,6 %-os tulajdoni 
hányaddal rendelkezik. A törvény 
kimondja, a közösség egészét ter-
helő kötelezettségek teljesítéséért a 
tulajdonostársak tulajdoni hányada-
ik szerint felelnek. A sérült személy 
három millió Ft-ban állapította meg 

az őt ért kárt. Az önkormányzat a tu-
lajdoni hányadnak megfelelően – az 
előzetes tárgyalás során – egymillió 
Ft-ot ajánlott fel kártérítésre. A sé-
rült ezt nem fogadta el. A képviselők 
a döntésnél mérlegelték azt, hogy 
nem vagyoni kár címén a bíróság 
döntését előzetesen nem lehet fel-
mérni, így az összeg lehet nagyobb 
is. Fontos szempont volt az is, hogy 
a kért 1,5 millió Ft átadása peren 
kívüli egyességet jelent, így továb-
bi kártérítési igényt nem jelenthet 
be a sérült. A képviselők alapvető 
hozzáállását jelentette az is, hogy a 
1,5 millió átadása gyors segítséget 

jelent a sérült asszonynak. Okkal 
várható, hogy a társasház többi 
tulajdonostársa ellen indított peres 
eljárás hosszadalmas lesz.
Dr. Zalán Gábor jegyző elmondta, 
hogy a társasházban nem az önkor-
mányzat végzi el a közös képviselő 
munkáját. A korábbi közös képvise-
lő lemondott, most egy fiatalember 
vállalta a feladatot. társasházi gyű-
lést nem sikerült összehozni, ezért 
a sérült asszony ügyvédjével tár-
gyalt a hivatal képviselete. A jegy-
ző hangsúlyosan jelentette ki azt 
is, hogy az önkormányzat minden 
esetben megfizeti a társasházak 
felújítását szolgáló díjat, ott, ahol 
van tulajdona a városnak. 

Kz

Egészségház
Két ajánlat érkezett be az önkor-
mányzathoz „Kőszeg Egészségház 
eszközbeszerzése III.” megnevezé-
sű pályázatra, amelyet szakorvosi 
ellátás technikai felszerelése érde-
kében írtak ki. A két ajánlat között 
nettó értékben kilenc millió Ft volt 
a különbség. A nagyobb összeget 
ajánló már nem tett eleget a hi-
ánypótlási felszólításnak. 
Huber László polgármester elmond-
ta, hogy a mostani volt a harmadik 
eszközbeszerzés az egészségház 
felszerelése érdekében. A beruhá-
zás teljes összege így már megha-
ladja a négyszáz millió Ft-ot. A vá-

rosvezetés ágh Péter országgyűlési 
képviselő támogatásával kitartóan 
tevékenykedett a szükséges pénz-
eszközök, a támogatások megszer-
zéséért. Az aktív, a döntéshozókat 
meggyőző tevékenységre a mos-
tani támogatási összeg biztosítása 
érdekében is szükség volt, hiszen 
első körben elutasításra került. A 
városvezető hangsúlyozta, hogy 
egy jól felszerelt, korszerű egész-
ségházban történik a háziorvosi, 
illetve a szakorvosi ellátás. Egy 
ultrahang készülék is rendelke-
zésre áll. A polgármester arról is 
beszélt, hogy az épületnek vannak 
„gyermekbetegségei”. A hőhullám 
időszakában három darab mozgó 
klímaberendezést kellett besze-

rezni a várakozó betegek érdeké-
ben. Sajnálatát fejezte ki, hogy a 
tervező ezzel a problémával nem 
számolt. ugyancsak a megoldandó 
feladatok közé tartozik az ajtókon 
hiányzó hangszigetelés. A garan-
ciális időszakban gyűjtik a megol-
dásra váró igényeket. A következő 
évi költségvetés egyik tétele lehet 
a lakótelepről az egészségházhoz 
vezető járda megépítése. Básthy 

Béla alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy a városban korszerű egész-
ségházban látják el a betegeket az 
orvosok. „Le kell szögezni azt, hogy 
a többszöri állami támogatással 
létrehozott épület Kőszeg város 
lakosságának érdekeit szolgálja. 
Megérkezett a kormánytól az a 
pénz is, amely a megvalósításához 
szükséges volt.”

Kz      

Szemészet
A Kőszeg és Vidéke júliusi lapszám-
ban rövidebb időpontig adtuk meg 
a szemészeti szakrendelés idejét. 
Minden pénteken 7.30 – 13.30-ig 

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

várják a betegeket. Szeptembertől 
bővül a szakrendelés, mert hétfőn-
ként is 7.30 – 13.30 óráig – elő-
jegyzéssel, beutaló nélkül –  várja 
a betegeket Dr. Kovács Eszter sze-
mész szakorvos. tel: 94/360-482.  



2015. augusztus 19 - augusztus 22. 2015. augusztus 27 - augusztus 29.

2015. augusztus 19 - szeptember 01.

Kőszegi akcióink

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET* 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568

3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

1199
Ft/kg

959
Ft/kg

Sertés Tarja
csont nélküli
(Babati és Társa Kft., Viola-Hús Kft.)

kg

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

1049
Ft/kg

549
Ft/kg

199
Ft/kg

Sertés Lapocka
(Babati és Társa Kft., Viola-Hús Kft.)

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

TV. Paprika
I.o. lédig

199
Ft/db

59
Ft/db

Carte D’or
Gelateria jégkrém
Joghurt erdei gyümölcs vagy Brownie
900 ml, 1110,-Ft/l (Unilever Magyarország Kft.)

Soproni dobozos sör
4,5%, 0,4 l, 472,50Ft/l
(Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

Babati Lecsókolbász
(Babati és Társa Kft.)

Tolle ESL Tej
2,8%, 1 l (Tolnatej Zrt.)

Porcukor
0,5 kg, 259,-Ft/kg
(1.Magyar Cukor Manufaktúra Kft.) 

Pannon Aqua
ásványvíz
Dús vagy Mentes
1,5 l, 39,33Ft/l
(Pet-Pack Kft., Co-op Hungary Zrt.)ngary ZrZrt )

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

b

999
Ft/db 699

Ft/kg

189
Ft/db

129
Ft/db

59
Ft/db

KoszegiHirdetes_20150807_02.indd   1 2015.08.07.   11:15:32
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Erős akarat
„A sárga zsákokba mindenféle hul-
ladékot beletesznek az emberek, és 
ha az ételmaradék bomlásnak in-
dul, iszonyú bűzt áraszt” – mondta 
július 31-én, délelőtt a Hulladék-
udvarban dolgozó egyik közmun-
kás. Nekik kell a terjedő szagok 
mellett kiválogatni a hasznosítható 
anyagokat. A közmunkás a köz ér-
dekében azzal a kéréssel fordul a 
lakossághoz, hogy a sárga zsákba 
történő elhelyezés előtt öblítsék ki 
a műanyag edényt, és ételmaradé-
kot ne tegyenek a zsákba.
Kérdésünkre Kovács István vá-
rosgondnok elmondta, hogy a 
sárga zsákokban átlagosan 30% 
az idegen anyag mennyisége. Na-
gyon sok, mert ennek keményen 
megfizeti a városgondnokság az 
árát. Feleslegesen. A sárga zsákos 
rendszer működtetése különben 
is veszteséges, de végrehajtása 
stratégia feladat. Aki ezt alig hi-
szi, nézzen be a Hulladékudvarba, 
nézze meg a felhők felé magasodó 
hulladékhegyet! Iszonytatóan sok 
hulladékot „termelünk” évente, 
ennek csökkentése elemi érdekeink 
közé tartozik. A sárga zsákokra írt 

anyaglista ezt a célt szolgálja, mert 
ide jogosan elhelyezhető anyagokat 
lehet még hasznosítani.  
A városgondnok elmondta, hogy a 
Királyvölgynél lévő Hármaspadnál 
megszüntették a konténeres hul-
ladékgyűjtést. Rendezték a környe-
zetet. Ezentúl a hulladékok illegális 
lerakását kamera figyeli és rögzíti 
a szabálytalanságokat. A változás-
tól azt remélik, hogy megszűnnek 
a hulladékhegyek, és a környéken 
élők megrendelik a heti szállítást. A 
Gesztenyefa, a Hadik, a Festecsics 
és a környező utcák is a belterü-
lethez tartoznak, ahol a kukásautó 
minden héten megteszi körútját. 
Kovács István döntése alapján 
minden nap ellenőrzik a gyűjtő 
szigeteket, ha kell, takarítanak a  
városgondnokság dolgozói. Nem 
ez a cél, de meg kell tenniük, mert 
vannak rendetlen emberek, akik itt 
helyezik el a feleslegessé vált hol-
mikat. Erre visszatartó hatású lehet 
az arrajárók figyelmeztetése. Rövid 
távú cél, hogy a gyűjtőszigeten 
csak az üveghulladékot lehet majd 
elhelyezni. Ennél erősebb az akarat 
a környezet maximális tisztaságá-
nak a megőrzésére, ehhez pedig 
mindenkire szükség van.

Kz

Megújult a homlokzat
A két nyertes pályázattal 
és három millió Ft önrész 
ráfordításával újítatta fel a 
Városgondnokság az árpád 
tér 25. szám alatti épületet. 
Első lépésben – a pályázati 
kiírás feltételei szerint – a 
kéményt és a tetőzetet tet-
ték rendbe, majd a homlok-
zat felújítása következett. 
Az épület műemlék, így az 
elvégezhető munkákat az 
örökségvédelem hagyta 
jóvá. A homlokzat valóban 
szép lett.

  Családoknak és leendő családoknak, hiszen már egy 
gyermek után és akár már a terhesség 24. hetét követően 
is igényelhető.
  Otthonteremtésre, új lakás vásárlására, vagy használt 
lakás vásárlására és bővítésére.
  A család nagyságától függően 40-160 m� alapterületű 
otthonokhoz.
   Az elérhető támogatás összege  
500.000 – 3.250.000 Ft.

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI 
KEDVEZMÉNYE

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók 
a Hirdetményben, amelyet a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltsége-
iben, és honlapján érhet el. További információkat a www.kormany.hu 
honlapon találhat, vagy forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatár-
saihoz.

2015. július 1-jétől igényelhető a takarékoknál, 
országosan közel 1500 fiókban!

TB P CSOK 90x132.indd   1 20/07/15   10:07

A gólyák
Július elejétől két gólya 
kelepel Kőszegpatyon, 
az idősek otthonának 
átépítésekor kialakított 
kéményen. A fiúgólya 
országos viszonylatban 
elsőként érkezett haza. 
Aztán hosszabb időszak-
ra elment, a sajtóhírek 
a gólya elüldözéséről 
is szóltak. A patyiak örömmel fo-
gadták az egy-két napra hazatért 
kedvencüket. Amikor a lánygólya 
szennyezetten, csapzottan fészkére 

szállt, hangos kelepeléssel köszön-
tötte egymást a gólyapár. Mindez 
örömteli érzéseket keltett a falu 
lakóiban.  

KAMION-, TEHERAUTÓ- ÉS SZEMÉLYAUTÓ 
KOZMETIKA

Bálint Gábor
 Hívásra helyszínre megyünk: 

06 20 488 2337

PrOGrAM A CsALádNAK: Augusztus 15-én 10 órától nap-
estig ingyenes programokkal várja a GyÖNGy AutóMOsó az 
érdeklődőket. A Hello BuLI zenekar szolgáltatja a slágerzenét, 
de lesz mindkét napszakban komolyzene, valamint néptánc be-
mutató, a gyermekeknek bőséges programkínálat. Kolbászt is 
sütnek, és megízlelhetik a horgászok halászlevét is.  

A két nyertes pályázattal 
és három millió Ft önrész 
ráfordításával újítatta fel a 
Városgondnokság az árpád 
tér 25. szám alatti épületet. 
Első lépésben – a pályázati 
kiírás feltételei szerint – a 
kéményt és a tetőzetet tet-
ték rendbe, majd a homlok-
zat felújítása következett. 
Az épület műemlék, így az 
elvégezhető munkákat az 
örökségvédelem hagyta 
jóvá. A homlokzat valóban 
szép lett.
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Ostromnapok – más, mint a többi történelmi játék
A 9. Kőszegi Ostromnapok első 
hétvégi programjait augusztus 7 
– 9-ig rendezték meg. A tűző nap-
sütés kemény feladat elé állította a 
harci szerelésbe öltözött janicsáro-
kat, és a páncélinges várvédőket. 
„A társadalmi és civil szervezetek 
kitettek magukért. Péntek este a 
bokszolók gálaműsora a Fő térre 
hozta a nézőket. Szombaton és 
vasárnap azok a civil szervezetek 
vállalták a főszerepet, akik egész 
évben jelen vannak a város prog-
ramjaiban” – foglalta össze a gon-
dolatait Seper András, aki Ibrahim 
nagyvezért kilenc éve személyesíti 
meg. Básthy Béla „lenyűgözőként” 
említette azt, hogy „nagyon sok 
kőszegi nagyon sokat dolgozott” 
a program sikere érdekében. A 
korábbi szervezés tapasztalatait 
használják fel, és évente alakítják 
a műsorok kínálatát az igények 
szerint.
tagadhatatlan tény, hogy a Vas 
megyében megtartott első törté-
nelmi játék az Ostromnapok volt. 
A kőszegi várostrom egyedi és 
eredeti, más városok később fe-
dezték fel a programban rejlő tu-
ristacsalogató lehetőséget, egyik 
megfogalmazás szerint „másolás 
formájában”. A kőszegi tűzoltó-
janicsárok találmánya a – török-
dúlás idején alkalmazott – létrás 
falmászás, máshol rendezett vár-
játékokon nem látható. 
Az Ostromnapok egyik gerincét a 
kőszegi önkéntes tűzoltók alkot-
ják. A harci eszközeiket, a ruháikat 
maguk készítik, és minden évben 
bővítik. Ötletesen, a korhűséget 
követve lett egységes a felszere-
lésük. A harci játékba az ifjakat is 
bevonják.
Közönséget vonzó indító program-
ként jó választás volt az AtARu 
Ütőegyüttes Jurisics téren megtar-
tott koncertje. A nézők körbeállták 
a zenészeket, akik kiérdemelték a 
tapsot. A várvédők puskalövésére 
sem távolodott el a nézősereg a 
dobosok mellől. Az AtARu ütemes 
dobolása mellett várakoztak a 
hadiállapot kihirdetésére érkezett 
csapatok. Forintos Mátyás tűz-
mester (Keszei Balázs) olvasta fel 
a magisztrátus döntését, másnap 
hajnaltól Jurisics Miklós paran-

csait köteles mindenki teljesíteni. 
A szultán (Stipkovits István) fel-
szólította a „hitetleneket” a vár 
feladására. Ennek a megtagadását 
a bokszolói ring mellett álló Kasza 
tibor is hallhatta, akinek a műso-
rára többen érkeztek a Fő térre. 
A bokszmeccseket követően, késő 
éjszaka a BE-JÓ fergeteges tűztán-
cot mutatott be. 
Szombaton délelőtt müezzinének 
töltötte meg a Fő teret, janicsárok 
imádkoztak, majd beváltották ígé-
retüket, a sátrakhoz somfordáltak 
rabolni. Amikor a kolbászt kóstol-
gatták, az eladólány kolbászrúddal 
fenyegette meg a portyázó törökö-
ket. A rablások hírére megérkeztek 
a darabontok vezette várvédők, a 
belvárosban durrogtak a fegyve-
rek, csattogtak a kardok.  Amikor 
a nézők a harcosok mellé érkeztek, 
akkor lett „keményebb” a küzde-
lem. A háttérben lévő asszonyok 
vitték a vizet, de az ivókutak is jó 
szolgálatot tettek.
A délutáni felvonuláson a janicsá-
rok a lakótelepről indultak lovas 
bandérium kíséretében. A vár-
védőket a fúvósok vezették a Fő 
térre. Elől haladtak a darabontok, 
majd a horvát csapatok. Egységes 
blokkban vonultak az iparosok, 
akik „testünk az ország, lelkünk a 
népe” hangos kiáltásokkal riasz-
tották el az ellenséget. Legalább 
ötszáz harcos vonult fel a Fő térig, 
ahol Jurisics Miklós letette az esküt 
a város védelmére.
A várostromra legalább ezren vál-
tottak jegyet. A Diáksétányon volt 
a nézőtér. A fűre telepedtek az 
oszmán seregek, a vár fala mögé 
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Ostromboksz Gála
Mintha most lett volna, hogy először 
kapcsolódott össze az Ostromnapok 
és az ökölvívók főtéri gálája. Idén 
már heted ízben nyújtottak kelle-
mes programot, sportélményeket 
az érdeklődőknek, sportbarátoknak. 
A felvezető mérkőzések után Kasza 
tibi koncertje alapozta meg. A Kő-
szegi Orientális táncklub fiataljai is 
bemutatkoztak. A versenyzők be-
vonulása, bemutatása után a pofo-
noké volt a főszerep. A mérkőzések 
őszinte nyílt összecsapásokat hoz-

tak. A kevésbé technikás verseny-
zők is legjobb tudásukat latba vetve 
küzdöttek. A kőszegiek nem voltak 
udvarias házigazdák. Szoták titusz 
(junior 56 kg), Papp tamás (ifi 65), 
Jankó Krisztián (j 60), Radics Béla 
(serdülő 59) Krajczár tamás (felnőtt 
75), Bugyik Imre (f 81) és Hámori 
ádám (f 81) is győztesen hagyta 
el a szorítót. Hámori ellenfelének 
edzője a második menetben feladta 
a mérkőzést. Soproni, győri, egri, 
kecskeméti, kőbányai salgótarjáni, 

hévizi bokszolók mellett szlovák 
öklözők tették nemzetközivé a gá-
lát. A szünetben a Be-Jó táncosai 

pezsdítették fel a hangulatot, s 
Szili István, a Kőszegről indult profi 
ökölvívó osztotta meg gondolata-
it a bokszról, amatőr korszakának 
egyesületéről, egykori edzőjéről és a 
kőszegiek szeretetéről. A legharco-
sabb ökölvívó különdíját Dernárecz 
István (Botos András Akadémia), a 
legjobb hazai Jankó Krisztián lett, 
a legjobb külföldi Csemez András 
(Szlovákia). Hámori ádám lett a 
legtechnikásabb. A jól sikerült gála 
főszervezője, Varsányi áron, köszö-
netet mondott a segítőknek, támo-
gatóknak.

-haniti

a védők. A janicsárok felmásztak 
a létrán, látványosan küzdöttek a 
védőkkel. Egy-egy véletlenül ki-
hangosított mondatot a közönség 
humorként és tapssal fogadta. Egy 
lopakodó „ellencsapat” hatalma-
sat robbantott a várfalnál. A kapu 
kinyílt, támadásba lendültek a ja-
nicsárok. Nem sokáig. A várvédők 
kitörtek, küzdöttek, győztek. Majd 
barátsággal sorakoztak fel a várfal 
előtt az ostromlók és a védők. A 
közönség számára ekkor lett nyil-
vánvaló, hogy az egyórás produk-
ció sok száz önkéntes munkájának 
az eredménye. A küzdelemben, a 
várostromban legalább ötszázan 
vállaltak szerepet, amiért a „kö-
szönet” szó kevés. Mindezt bizto-
san érezték azok a nézők is, akik 
tapssal vagy valamilyen formában 

kifejezték elismerésüket. Profi 
módon vívtak a várárokban és a 
várfalon az önkéntes harcosok, 
szervezett volt a védelem, és az 
ostromtámadás, a nézők számára 
pedig látványos, de más, mint a 
megelőző évben.
A várfalakon a győzelmet a hor-
vátok és az iparosok aratták. 
Petkovits Sándor vezetésével az 
egykori várvédők méltó utódokra 
találtak az összefogásban példa-
mutató horvát nemzetiségben. 
Ebben az évben alig változtattak 
a maguk készítette felszerelésen, 
a ruházatukon. A város fontos ese-
ményére hihetetlenül sok szabad-
időt áldoztak fel. Szárnyas János 
szavai szerint a felújított várudvar 
jobb lehetőséget adott az iparo-
soknak a táboruk létrehozására. A 

malacot már reggel tűz fölé tették, 
és vacsoráig sütötték. A napközbe-
ni ételeket a lukácsháziak szorgos 
csapata készítette el. 
tumultus volt szombat éjszaka a 
városban. Egyik vélemény szerint 
ilyen sokan utcabálon még nem 
táncoltak, amely a Pinka Band ze-
nészeinek is köszönhető. Vasárnap 
csendesebb volt a vendégjárás. El-
mondások szerint a távolról érkező 
turisták keresték a programokat. 
A lovas és íjászbemutató viszont a 
látvány miatt vonzotta a kőszegi-
eket is. 
A háromnapos rendezvényen a 
résztvevők számát eltérően becsül-
ték meg, de biztosat mondani nem 
lehet. A tűzforró napsütés biztosan 
csökkentette a nézőszámot. A va-
lóság az, hogy a szálláshelyek már 

az előző hetekben beteltek, idegen 
szavakat is bőven lehetett hallani 
a városban. Vasárnap este is sokan 
ültek kint a teraszokon. Egyik ol-
vasónk hívta fel arra a figyelmet, 
hogy a szokásoktól eltérően csü-
törtök este is nagy volt a vendég-
járás a belvárosban.
Nem vendégként, hanem barátként 
érkezett Vaihingenből egy busznyi 
csapat, akiket a város szállásolt 
el. A testvérvárosból érkezők sok-
szor befogadták a saját lakásukba 
a kőszegieket. Ők azok, akik azt a 
szemléletet képviselik, miszerint a 
két város kapcsolata a személyes is-
meretségeken múlik. Vasárnap este 
a kellemes élményeikről beszéltek, 
amihez biztosan hozzájárult az ipa-
rosoknál töltött szombat éjszaka is.  

Kámán z.
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INGATLANIRODA NYÍLT!
Kőszeg, Várkör 69. 

ELADÓ, KIADÓ ingatlanokat
keresünk.

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

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

Telefon: 06 30/908-2079

Értünk és hozzánk érkezett
Az év első lapszámaiban többször 
tájékozattuk az olvasókat a www.
koszeginfo.com indulásáról. ta-
nulmányok, külföldi utak során is 
felhalmozó tapasztalatokat felhasz-
nálva a tősgyökeres Kiss András 
létrehozott egy fiatal, lelkes csapa-
tot a honlap megvalósítása érdeké-
ben. továbbra is önzetlenül végzik 
a munkájukat. Céljuk Kőszeg és a 
környék ismertségének fokozása, 
hogy megmutassák a neten bön-
gészőknek a város különlegessé-
geit azért, hogy hozzánk jöjjenek, 
illetve hosszabb időt töltsenek el 
itt. Kiss András elmondása szerint a 
turistának mostanra már nemcsak 
a szépet kell megmutatni, hanem 
a különlegeset, amely motiválja az 
érdeklődést.
A honlap, illetve a városi marketing 
fejlesztésének egy újabb állomása 
volt – Kiss András meghívására – a 
holland szakember, thabo Huisman 
Kőszegre érkezése. Az utazás 
költségeit a Kőszegi testvérvá-
rosi Egyesület vállalta magára, és 
ugyancsak kimagasló támogatást 

adott a Hotel Írottkő, amely bizto-
sította az egyhetes ellátást. Mindez 
jó példa arra, hogy városmarketing 
fejlesztése közös érdek, és a célok 
érdekében előre, együtt kell elvé-
gezni a munkát. 
thabo Huisman a hágai önkor-
mányzatnak dolgozó szakember 
azért érkezett városunkba, hogy 
személyesen is megismerje Kősze-
get, felmérje a város erősségeit, a 
gyengeségeit, a lehetőségeket, és 
képviselje Hollandiában a telepü-
lést. Kereste azokat az erősségeket, 
amelyeket markánsan érdemes 
hangsúlyozni. talált ilyeneket. Ke-
reste azokat a szolgáltatásokat, 
amitől a látogató jól érzi magát, 
majd visszatér és elhozza barátait 
is. thabo Huisman meglátogatott 
több turisztikában érintett vállal-
kozást, előadást is tartott számukra 
az Írottkő Hotelben. Rámutatott 
praktikus dolgokra, azokra a kis 
változásokra, amelyekkel ered-
ményt lehet elérni. Hollandiában 
bevált módszereket helyezett elő-
térbe. (Magyarországon van egy ki-

csi „üdülőfalu”, holland minőségű 
szolgáltatásokkal, és holland ven-
dégekkel.) thabo Huisman Kősze-
gen eltöltött egy hete arról is szólt: 
miként lehet bemutatnia a várost a 
befektetőknek. A hét éves Hága-i 
tapasztalatok után a holland szak-
ember a www.koszeginfo.com  

honlap felhasználásával igyekszik 
potenciális befektetőkkel megis-
mertetni Kőszeget. Ez csak azért 
lehetséges, mert a honlap több-
nyelvű. thabo Huisman tervezi a 
következő útját, amikor vendéglá-
tásban jártas szakemberrel érkezik. 

Kámán z

Azért is …
A júliusi lapszám 18. oldalán tá-
jékoztattuk az olvasókat a BE-JÓ 
táncegyüttes aranyozott nyaráról, 
a Látványtánc és Ének Európa-baj-
nokságon elért sikereikről.  A lányok 
tehetségének bizo-
nyítását segítették a 
támogatók. Egyikük 
szerint azért is, mert 
a BE-JÓ táncos 
lányok a belváro-
si programokban 
rendszerint aktív 
szerepet vállalnak. 
A támogatók: Kő-
szeg Város Önkor-
mányzata, Szlávits 
László, Vasi Lux Kft., 

Aranystrucc Étterem és Cukrászda, 
Kőszegi Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat, Kastélykert Lakópark, 
tóth Pincészet, Szulejmán Gyorsét-
terem, Lina Optika Szemüvegdisz-
kont, Soproni Zoltán, Biotéka, dr. 
Szajkó István, Karádi Péter egyéni 
vállalkozó, Garabonciás Pizzéria, 

táncsics Péter, 
Rocky Gold Stella 
Fagyizó, Kőszegi 
Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, 
Városkapu Aján-
dékbolt, Antikvá-
rium Könyvesbolt, 
Lepold Attila, Sze-
gedi Jenő, Apró 
Ötletek, Puma 
Sportbolt, Vasi Vi-
rágoskert.  

táncsics Péter, 

Városkapu Aján-
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Megújulnak a hegyi pihenők
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 40 
millió Ft-ot meghaladó közjóléti 
beruházást kezdett el júliusban 
a  kőszegi hegyekben. (Júniusban 
fejeződött be a sípályától a Velemi 
útelágazóig vezető 5,6 km-es út-
szakasz sztráda minőségű aszfal-
tozása.) A mostani fejlesztéssel a 
gyalogos turistákat szolgálják ki, 
hiszen az új erdei pihenők kialakí-
tása mellett felújítják a korábban 
már meglévőket is. Ilyen a hegység 
leglátogatottabb területe, a Hét-
forrás, ahol a már meglévő beren-
dezéseket felújítják, bővítik. átere-
szek kiépítésével védik a területet 
az esővíz okozta károktól. A hétve-
zér forrásvizeinek a környezete is 
megújul. ugyancsak új köntöst kap 

a sípálya környezete, ahol új sza-
lonnasütő, padok és asztalok ke-
rülnek elhelyezésre. A Velemi-delta 
is megújulva várja ősztől a turis-
tákat, ugyanígy a Zieger-nyereg is. 
A Vöröskereszt és a Hármaspatak 
között lévő Sziklaforrás is új kön-
töst kap. A Stájer-házaktól kiin-
dulva 2450 méter hosszú erdei 
tanösvényt alakítanak ki. A Szabó-
hegyen lévő erdei tornapálya 900 
méter hosszú szakaszán felújítják a 
régi sporteszközöket, és újakat is 
elhelyeznek. A Horvátzsidány felé 
lévő erdőben, az Alsóerdőn lévő 
Őzkút is új környezetet kap, bőví-
téseket végeznek el a Peruska Má-
ria-kápolna mellett. Érdemes lesz 
ellátogatni a Csepregen lévő felújí-

tott Gesztenyéskunyhóhoz is.
Aki a Mohás úton felgyalogolt 
a hegyekbe, az már láthatta az 
új kialakítású Mohás-forrást. A 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. célja, 
hogy a forrásfoglalatok eleget te-
gyenek a kor követelményeinek. 
Ennek jegyében újul meg a Hét-
forrás, a Szikla-forrás, az Őzkút, a 
Hörmann-forrás, a Gyertyánkút, 
a Bolha-forrás, a Sáros-forrás, 
az Enikő-forrás, és a Bozsok kör-
nyékén lévő Szénégető-forrás, az 
Ebenspanger-forrás és a tünder-
forrás. 
A tervezett, és részben már folya-
matban lévő felújítások befejezési 
határideje szeptember vége. Az 
őszi túraszezonban a gondoskodó 

erdészet kiszolgálja a turistákat. A 
Kőszegi-hegy a bakancsos turisták 
számára óriási értéket képvisel, és 
igazi felüdülést ad az erdőjárónak.

Kámán z.        

Útvonal        Időpont
Kórház út 12:35-12:38
Alsó körút 12:40-12:45
Kórház út 12:47-12:52
Táncsics Mihály utca 12:54-13:00
Sáncárok utca 13:02-13:10
Dózsa György utca 13:13-13:23
Bertalan E. utca 13:26-13:31
Bezerédy Imre utca  13:33-13:39
Bezerédy Imre utca 3. 13:40-13:47
Munkás utca 13:48-13:55
Borsmonostori utca 13:56-14:00
Vámház utca 14:01-14:10
Kethelyi út 14:11-14:22
Rőtivölgyi út 14.24-14:40
Borostyánkő utca 14:41-14:45
Bajcsy-Zs.E. utca 14:48-15:00
Kálvária utca 15:02-15:12
Árpád tér 15:14-15:19
Mentőállomás 15:20-15:24
Hunyadi utca 15:25-15:41
Vaihingen utca 15:43-15:48

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

Házhoz visszük a pékárut!

technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

VASÁRNAP kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Piknik
„A tölgyfaerdő cso-
dája, hogy a lomb-
koronáján áthatolnak 
a napsugarak” – egy 
szombathelyi férfi 
beszélt így a ter-
mészetről, amikor a 
Hétforrástól felfelé 
gyalogolt a csoport-
jával. Aki a megyei 
lap téves híre szerint 

másnap érkezett a Hét-
forrás Piknikre, annak 
„csak” ebben a csodában 
lehetett része. Az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület 
augusztus 1-jére hívta 
meg a természet ked-
velőit a Hétforráshoz. 
tűzforró időjárás mellett 
is jelentős volt az ér-
deklődés. túravezetővel 
közel negyvenen gyalo-
goltak fel a hegyekbe, 
az érdeklődők számára 

buszjárat is rendelkezésre állt. A kő-
szegi fúvósok szolgáltatták a zenés 
órákat, miközben több program is 
zajlott. A gyermekek gombát keres-
tek, a felnőttek a természet értéké-
ről kaphattak információkat a finom 
falatok fogyasztása mellett. A túrák 
kedvelői hegymenetben indultak az 
Óház-kilátó felé. A forrás vize hű-
tötte a sört. Az árnyék, a friss levegő 
jó hatással volt a jelenlévők szerve-
zetére. Két idősebb hölgy ezért jött 
el Szombathelyről.

Kz
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„csak” ebben a csodában 
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A díszpolgár
Július 18-án, Gyöngyösfaluban, a 
falunapon ünnepélyesen jelentették 
be, hogy a település önkormányzata 
díszpolgári kitüntetést adományozott 
tar Jánosnak. Az erről szóló oklevelet 
a falu vezetője Debreceniné Imre Ani-
ta adta át. Az ünnepelt arról beszélt, 
hogy életében azokat a feladatokat 
végezte el, amivel a 22 évi polgármestersége 
alatt a lakosság megbízta. 
Július végén, az esti órában ültünk le beszélgetni 
tar Jánossal, aki így fogalmazott:
– Minden polgármesternek olyan falut, azt a 
közösségi segítséget kívánom, amit én kaptam 
Gyöngyösfaluban. Voltak vitáink, véleménykü-
lönbségek, de mindent meg tudtunk beszélni. 
Sosem mentem a saját fejem után, hanem a falu 
időnként a rövid távú, de sok esetben a hosszú 
távú érdekeit képviseltem. 
– Fel tudja idézni a legnehezebb perceket?
– A fejlesztések egy-egy időszaka, amikor bo-
rotva élen táncoltunk a fizetési határidők miatt. 
Egy-egy építkezést a szóban kapott ígéretek 
után is be kellett vállalni. A döntés előtt alapo-
san átgondoltam, mérlegeltem a helyzetet az 
álmatlan éjszakák alatt is. Kellett a határozott-
ság, a bátorság, a képviselők támogatása vagy 
ellenvéleménye. Bátorság nélkül nem lett volna 
– vagy csak sokkal később – gáz, csatorna és 
közvilágítás, nem újultak volna meg az utak. A 
falu mostanra összkomfortos.
– Melyek voltak a polgármestersége alatt a 
legszebb percek?

– Szerencsére több is volt. Egy-egy beruházás 
befejezése, a végső időszaka mindig elégedett-
séget, örömet okozott nekem. És azt gondolom, 
másoknak is. Mozgatórúgóként vitt engem to-
vább. Az öröm percei mindig rövidebbek, mint 
az oda vezető időszak. Nekem a végső ered-
mények, a beruházások átadása volt a fontos. 
Közülük is a csatornahálózat kiépítése.
– A beruházásokhoz pénz is szükséges!
– A megszerzése óriási vezetői feladat, elkölteni 
már sokkal könnyebb. A hivatal átadásakor 28 
millió Ft volt az önkormányzat bankszámláján, 
de volt kilenc millió forintnyi kifizetetlen összeg. 
A fejlesztésekhez sosem vettünk fel hitelt, ezért 
kaptunk a kormánytól, mint jól gazdálkodó ön-
kormányzat 2014-ben 20 millió Ft támogatást. 
Mindig csak a takaró végéig nyújtózkodtunk, ke-
restük a pályázati lehetőségeket. A nyertes pá-
lyázat végigviteléhez szükséges önrészt az ön-
kormányzat tartalék pénzeszközei biztosították.  
– A településhez közeli falvak ÷összenőttek”.
– Aki Lukácsháza felső részéről elindul és tovább 
halad, alig veszi észre, hogy már Gyöngyösfalut 
is elhagyta. Erősödött a falvak közötti össze-
fonódás. Jó ez így, nagyon jó ez így. Mostanra 

nyolc település alkotja a mikrotérséget. Önállóak 
vagyunk, de egységben dolgozunk. A korábbi 
tanácsi rendszer óta sok minden változott, de – 
véleményem szerint – a közösség összetartása 
erősödött. Az iskola közös Lukácsházával, az új 
óvoda is, de ez döntően a társtelepülés önerejé-
ből, illetve pályázati pénzből készült el. Okkal le-
hetünk büszkék az új óvodára. Lukácsházával az 
„első” közös beruházásunk a tornacsarnok épí-
tése volt Gyöngyösfaluban. Az 1985-ben meg-
alakult Gyöngyösfalu Építő és Szépítő Egyesület 
volt a megvalósítás mozgató rúgója, dr. Mélykuti 
Mihály orvos vezetésével. 1989-ben készültek el 
az épület alapjai, amikor a doktor úr meghalt. 
Kényszerhelyzetben vettem át az egyesület ve-
zetését. Az építkezés segédmunkáit szervezetten, 
társadalmi munkában végeztük, sokszor vettünk 
ki emiatt szabadságot. A tornacsarnokot 1992-
ben vehették birtokba a diákok és a falu. Ebben 
az évben választottak meg polgármesternek.
– Ettől kezdve Gyöngyösfalun belül a meglé-
vő négy településrészt képviselte.
– Igen, Gyöngyösfalu négy település – KisPöse, 
NagyPöse, Ludad, Seregélyháza – egyesülésével 
jött létre. Az itt élők ragaszkodnak a saját tele-
pülésükhöz. A Szent Márton Plébániatemplom 
KisPöse, NagyPöse határán épült meg, az oltárnál 
húzódik a határvonal. A pösei temetőben felújítot-
tuk a ravatalozót, utána a ludadi temetőben is el 
kellett végezni ezt a munkát. A ragaszkodás azt is 
jelenti, hogy az itt élők dolgoznak a saját környe-
zetükért, és ha szükséges, a szomszédért is.
– Az Ön nevéhez is, mint vállalkozóhoz kap-
csolódik a toronyi kenyér.
– Hagyományos módon, kézi vetéssel készül. V. 
Németh Zsolt államtitkár azt mondta: ha egyszer 
egy kenyér bekerül a települési vagy a megyei 
értéktárba, akkor az csak a toronyi kenyér lehet. A 
toronyi önkormányzat elkezdte ezt a folyamatot. 

Kámán zGyöngyösfalu
Július 18-án – a korábbiakhoz képest – átfor-
mált falunapot rendezett az önkormányzat. A 
déli órákban lezúdult eső frissítette a levegőt, 
és a falurészek részvételével tartott olimpia fá-
radt versenyzőit. Seregélyháza csapatának tagja, 
egy fiatal hölgy kemény feladatnak minősítette 
a traktor húzását. A szalmabálákat csapatban 
kezdték el felállítani, az utolsót egyedül fordította 
el a versenyző. A „gazdák” olimpiáján nem ma-
radhatott el a talicskatolás, és a FAKSZ csapat 
győztesként történő kihirdetése sem. A falu népe 
és a vendégek több kondérnyi ételt fogyasztottak 

el, ehhez a zenei aláfestést a Szent Márton-kórus 
szolgáltatta. Őket nemcsak hallgatni érdemes, 
hanem látni kell az énekesek arcán megjelenő 
örömöt is. támogató tapsot kapott Debreceniné 
Imre Anita, amikor először lépett a falu vezetője-
ként a lakosság elé. Bejelentette, hogy az önkor-
mányzat díszpolgári kitüntetést adományozott tar 
János számára. A magasba emelt kezek köszöntő 
tapsa erősítette a képviselők döntését. 
Sobri Jóska délután pisztolyt rántott, de a nézők 
nem ijedtek meg, hanem jól szórakoztak egy órás 
előadásán. Operett slágerek nélkül nem tartható 
meg a falunap, ezúttal is emlékezeteset alkottak 
az énekesek. Az esti órákban Bakos Roli, a Két 
Zsivány, és az unikum együttes hajnalig tartó 

bálja szórakoztatta 
a nagyérdeműt.
A program szerve-
zői a gyermekeket 
egész nap lekötöt-
ték, a buboréktün-
dértől alig lehetett 
őket elvonszolni.

Kz
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Köszöntések
Személyesen üdvözölte Huber 
László polgármester úr az elmúlt 
időszakban születésnapjukat ün-
neplőket: Fatalin Józsefné Mészáros 
Margitot (95) (a képen) és Kovács 
Istvánt (90).
Polgármesterünk képeslappal üd-
vözölte Németh Istvánné Polgár 
Gizellát (90), Horváth Lászlóné 
Horváth Ilonát (94), özv. Nádor 
Károlyné Markovitz terézt (91) és 

Cáki tűzoltók
Augusztus 1-jén ünnepelte a Cáki 
Önkéntes tűzoltó Egyesület a meg-
alapításuk 120. évfordulóját, és 
hivatalosan is birtokba vették a 
Riedlingsdorfból vásárolt tűzoltó-
autót. A nyolcezer EuR-ból ötezer 
EuR-t adományként kaptak. Kö-
szönetét is kifejezve tóth Szabolcs 
parancsnok így fogalmazott: „Az ösz-
szefogás erejében bízva gyűjtést szer-
veztünk, amelynek eredményeként 
kétharmadát felajánlásokból sikerült 
összegyűjteni, a fennmaradó részt az 
önkormányzatunk kipótolta”. 
A tíz órakor kezdődött szentmise 
után a társfalvak csapataival hosz-
szú sorban vonultak a tűzoltók a 

sportpályára, a rendezvény szín-
helyére. A szertárnál megálltak, és 
koszorúzással tisztelegtek elhunyt 

elődeik előtt. Az ünnepet köszöntő 
beszédében Nagy Szilveszter el-
nök vázolta fel a múltat. Beszélt 
a becsben őrzött takarékkönyvről, 
amely bizonyítja, hogy már 1890-
ben volt helyi tűzoltóság a faluban, 
de a bejegyzés 1895-ben történt 
meg. Ünnep volt az is, amikor a 
100. születésnapra megérkezett 
a ZSuK gépjárművük. Az elnök 
beszédében kifejezte reményeit, 
hogy a fiatal nemzedék felismeri 
az önzetlen tenni akarás fontos-
ságát. Az akaratot bizonyítja az új 
autóra írt mondat: „Helyben van 
a segítség. Önként, szabadidőnk-
ből…”. 

Az ünnepségen oklevelet kapott a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
tól tóth József (örökös tiszteletbeli 

parancsnok), tóth György és Geröly 
Péter. Kitüntető okleveleket adott 
át Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
a legjobban teljesítő tűzoltóknak 
(Abért Károly, Szigeti Dániel, Pon-
tyos György, Szemerics Zsolt, Nagy 
Szilveszter és tóth Szabolcs).
A közös ebéd után megrendezték 
a Kőszeghegyaljai tűzoltó napot, 
amelyen a csapatok játékos for-
mában mérték össze tudásukat. 
A felnőtt mezőny legjobbja címet 
a Bozsoki ifisták érdemelték ki. A 
Riedlingsdorfból érkezett tűzoltók 
is részt vettek a „laza” versenyben, 
teljesítményükért oklevelet kaptak. 
A verseny kiegészítéseként műszaki 
mentést is bemutattak. Jó hangula-
tú volt az éjszakai bál.  

Kámán z

Schreithofer Erzsébet Nyáguj Er-
zsébetet (91). 

Lukácsháza
A Közösségi Házban és annak 
szervezésében júliusban kétszer 
egyhetes napközis tábort tartottak 
közel 40 fő részvételével. Színes 
programokkal, kézműves foglal-
kozásokkal, gasztronómiai bemu-
tatókkal, habpartyval, akadályver-
senyekkel színesítette a Közösségi 
Ház a nyári szünetet. Mint minden 
évben, a táborzárást pénteken a 
zalaszentgróti strand látogatásával 
zárták, hazafelé betértek a rumi 
fagylaltozóba. Hétközben az ebéd-
ről a helyi óvoda konyhája gondos-

kodott, az uzsonnák – pogácsák, 
palacsinták, hot-dogok, szendvi-
csek – helyben készültek.
Testvér-település. Az önkormány-
zat 2013 óta keresi a lehetőséget 
egy erdélyi magyar faluval történő 
testvér-települési kapcsolat felvé-
tele érdekében. tavaly megtették 
az első lépéseket a Hargita megyei 
Csíkkozmás önkormányzatával. A 
falu Csíkszeredától 10 km-re talál-
ható, lakóinak száma 1421 fő, és 
100%-ban magyar, közös hivatalt 
tartanak fenn Lázárfalvával.  Kép-
viselő-testületük 11 fős, Csíkkoz-
más település adja a polgármes-
tert, Lázárfalva az alpolgármestert. 

Az elmúlt évben a képviselő-testü-
letek kinyilvánították szándékukat 
a testvér-települési kapcsolat fel-
vételére. Az aláírás kereteit az au-
gusztus 1–2-án megtartott falunap 
biztosította, és lehetőséget adott 
a kapcsolat erősíté-
sére. A lukácsházi 
küldöttségét Virág 
János polgármester, 
Bolfán tamás alpol-
gármester, Kovács 
Ildikó és Csejtei 
Péter képviselők, 
valamint Kovács Lő-
rinc volt csíkkozmási 
lakos alkotta. A 
lukácsháziakat Bodó 
Dávid polgármes-

elődeik előtt. Az ünnepet köszöntő 
beszédében Nagy Szilveszter el-
nök vázolta fel a múltat. Beszélt 
a becsben őrzött takarékkönyvről, 
amely bizonyítja, hogy már 1890-
ben volt helyi tűzoltóság a faluban, 
de a bejegyzés 1895-ben történt 
meg. Ünnep volt az is, amikor a 
100. születésnapra megérkezett 
a ZSuK gépjárművük. Az elnök 
beszédében kifejezte reményeit, 
hogy a fiatal nemzedék felismeri 
az önzetlen tenni akarás fontos-
ságát. Az akaratot bizonyítja az új 
autóra írt mondat: „Helyben van 
a segítség. Önként, szabadidőnk-
ből…”. 

Az Ön kerékpárja?
A tavasz során egy távolról érkezett kerékpártolvajt fogott el a rend-
őrség. A lefoglalt két biciklinek még nincs meg az eredeti gazdája. Ha 
az Öné lehet, a Kőszegi Rendőrkapitányságon megmutatják Önnek a 
gazdátlan kerékpárt. 

ter fogadta. Augusztus 2-án ün-
nepi tanácsülés keretében. írták 
alá a megállapodást. Ettől kezdve 
Lukácsháza testvér-települése 
Csíkkozmás. Várhatóan ősszel ma-
gyar földön találkoznak.
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„Mondjanak értem egy fohászt”
„Kegyelmeddel meghálálni nagy jó 
téteményeit” – hangzott fel az ének 
július 30-án a Jézus Szíve Plébá-
niatemplomban dr. Seregély István 
nyugalmazott egri érsek gyémánt-
miséjén. A padsorok megteltek, 
sokan tisztelegtek Hegyalja, majd 
Kőszeg egykori plébánosa előtt a 
papi hivatása 60. évfordulóján. 
„Papságának első állomáshelye 
(1974–1980) Kőszegszerdahely 
volt” – mondta Harangozó Berta-
lan esperesplébános. Négy faluban 
szolgálta a híveket, és sokat tett az 
„Istennek szentelt templomok” fel-
újításáért, amiért hálás az utókor is. 
ugyanezzel az érzéssel gondolnak a 
kőszegi emberek is dr. Seregély Ist-
ván 1980–1987-ig tartó lelki pász-
tori tevékenységére. Egri érsekként 

ment el Kőszegről, és a püspöki 
konferencia elnöke lett.
Dr. Seregély István szentbeszé-
dében hálát adott az életét ol-
talmazó Nagyboldogasszonynak. 
Megköszönte, hogy visszatérhetett, 

hiszen – szavai szerint – nincs ab-
ban az életkorban, amikor hosszú-
távra tervezhet, és „ajándéknak” 
nevezte a gyémántmise bemuta-
tását. Isten áldását kérte a hívek-
re, majd „mondjanak értem egy 

fohászt” mondattal fejezte be a 
szentbeszédét.
Az ünnepeltet köszöntő, a misét 
befejező orgonaszó után „vendég-
szeretet” fogadáson vehettek részt 
a hívek. Huber László polgármester 
köszöntötte a város egykori plébá-
nosát, és emléklapot adott át az 
önkormányzat nevében. A hívekkel 
történt beszélgetések során az atya 
visszaidézte a régmúltat, és emberi 
barátságról tett tanúbizonyságot. 
Július 29-én Kőszegszerdahelyen 
mutatta be gyémántmiséjét dr. Se-
regély István nyugalmazott érsek. 
Mersics Miklóstól kapott tájékoz-
tatás szerint, amikor az atya szere-
tett templomának oltárához lépett, 
virággal és verssel köszöntötték. 
Abért István egyházközségi elnök 
beszélt az örömteli fogadtatásról, 
a tiszteletről, amit a hegyaljaik 
éreznek egykori plébánosuk iránt. 
Az érsek úr szavai szerint a gyé-
mántmise nem érdem, hanem Is-
ten ajándéka. Arról beszélt, amikor 
esténként imádkozik, egykori kis 
temploma mennyezetére gondol, 
ahol a Hiszek egy Istenben és a Mi-
atyánk freskói láthatóak. Az általa 
készíttetett festményeken olvasha-
tó a papi jelmondata: „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet”. 

Kámán z

 

„ÉLETEKET MENTÜNK – SAVING LIVES” 

A világ legnagyobb gépjármű utasvédelmi 
berendezéseket gyártó, stockholmi székhelyű 
cégcsoportja az Autoliv. Az Autoliv Kft. a 
vállalatcsoport legnagyobb európai, 
biztonsági öveket gyártó részlege, 
amely Sopronkövesden közel 1900 főt 
foglalkoztat és folyamatos bővülése miatt 
több száz új munkaerőt keres, álláslehetőséget 
kínál.  

 b    Biztonságiöv-összeszerelő munkára 
 

várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének jó 
munkakörülmények között, 

3 műszakos munkarendben dolgozni. 
 

Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között a  
30/268-6172, 99/536-332, 99/536-323-as telefonszámokon. 

Tesztírás minden héten, keddi napokon. 
 

A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal 
biztosítjuk. 
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vállalatcsoport legnagyobb európai, 
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Mária-oltár
A Diáksétányon lévő Mária-ol-
tárnál az egykori bencés gim-
nazisták mondtak egy fohászt a 
nap sikeréért. Egy szorgos asz-
szony gondozza az emlékhelyet, 
elkeseredett, amikor két kuká-
val takarták el Mária képét.
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Sikerek 
Egymillió forint támogatásban 
részesült az Írottkő Natúrpark 
Folytassa Natúrpark elnevezésű 
pályázata. Hasonló sikert ért el a 
Natúrpark Magazin című pályáza-
tuk. 1 115 000 forint támogatást 
kapott két lapszám megjelenése, 
amelyeket várhatóan augusztus-
ban és decemberben vehetnek 
kézbe az olvasók. Az egyesület 
eredményes munkáját dicséri az is, 
hogy ugyancsak egymillió feletti, 1 
123 938 forint támogatással szer-
vezhetik meg a 2016-os Madarak 

és fák napját. A fentiek is mutat-
ják, hogy az egyesület próbál min-
den lehetséges pályázatot megra-
gadni programjaik megvalósítása 
érdekében.
Mint Somogyi Györgyné elmondta 
– „az Írottkő Natúrparkért Egye-
sület 2015. április 10-i Alapsza-
bály módosítása alapján minél 
szélesebb körben szeretné meg-
ismertetni tevékenységét a térség 
intézményeivel, szervezeteivel, e 
mellett célja minél szélesebb kört 
bevonni munkájába”. Az egyesü-
let a partnereivel megalakította a 
Natúrpark tanácsot. A tagságot az 
önkormányzatok, szakmai szerve-

zetek, intézmények, civil szerveze-
tek és a kulturális élet képviselői 
alkotják. Szívesen fogadnak min-
den ötletet, javaslatot, amelyek a 
natúrpark tevékenységét pozitívan 
befolyásolják, a szorosabb együtt-
működést biztosítják a térség 
szervezeteivel, intézményeivel. A 

Felhívás!
Ki lesz Kőszeg város 16. borkirálynője? 
A kőszegi szüreten idén is megrendezik a Bor-
királynő választást! A szervezők szeretettel 
várják azoknak a 18 év feletti hölgyeknek a je-
lentkezését, akik kedvet éreznek egy játékos ve-
télkedőhöz, szívesen csatlakoznának a városukért tenni akaró hölgyek 
csoportjához. Érdeklődni és jelentkezni a borkiralynovalasztas@gmail.
com drótposta címen lehet. A felkészüléshez szükséges ismereteket 
tartalmazó anyagot minden jelentkező számára biztosítja a Kőszegi 
Borbarát Hölgyek Egyesülete.

A türkinfo török-Magyar Kulturális 
Hírportál 2008-ban kezdte infor-
mációs tevékenységét. A kétnyel-
vű, de más-más felületű oldalakon 
napi híreket, útleírásokat, tanulmá-
nyokat, könyvajánlókat, ételrecep-
teket, cikksorozatokat és riportokat 
találhat az internetező.
A közelmúltban alakult meg a 
türkinfo Alapítvány. Célja a török-
magyar kulturális és gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése, a két or-
szág közti tudományos, művészeti, 
oktatási, gazdasági tevékenységek 
támogatása. „Az Alapítvány kiemelt 
feladatának érzi az eltérő vallási, 

www.turkinfo.hu
etnikai, kulturális és szellemi ha-
gyományokból eredő előítéletek 
felszámolását, és az esélyegyenlő-
ség megteremtését mindkét ország 
polgárai részére az egyetemes em-
beri értékek érvényre juttatásával” 
– tudtuk meg.
A honlapot az alapítvány elnöke 
tarik Demirkan szerkeszti, aki 2003 
óta ismét Budapesten él. Szabad-
úszó újságíróként a többi között a 
BBC rádiónak is dolgozik. Kőszegi 
látogatása alkalmával ő nyitotta 
meg augusztus 3-án Nijat Ayvaz 
rodostói alkotó kiállítását.

táF

tanács legközelebbi ülése augusz-
tus 28-án lesz a Jurisics-vár Kikötő 
klubjában. 
A Natúrpark következő programja 
a szeptember 18-i Autómentes nap 
lesz, ahová mindenkit szeretettel 
várnak.

táF.

Tankerületi tábor
Július 13-án a Kőszegi tankerület-
ből 39 tanulóval és 8 pedagógussal 
(Bük, Gyöngyösfalu, Kőszeg/Bersek, 
JMG) indultunk Horvátországba, 
hogy Crikvenicában töltsünk egy 
felejthetetlen hetet a tengerparton. 
Egy panzióban laktunk 3-4 ágyas 
szobákban, ahol napi háromszori 
étkezést kaptunk. táborvezetőnk, 
Imre Julianna gondoskodott a válto-
zatos programokról, Szabó Lajosné, 
Marika néni pedig a nyelvi nehéz-
ségek leküzdéséről. Az időjárás is 
kedvezett nekünk, sokat fürödtünk, 
napoztunk és ugráltunk a vízi lég-
várban. átmentünk Európa legszű-
kebb utcácskáján (43cm). Senjben, 

Kőszeg testvérvárosában megtekin-
tettük Nehaj várát és megkoszorúz-
tuk Jurisich Miklós szobrát. A ma-
radék időt barátkozással, játékkal, 
sportolással, sétával, fagyizással töl-
töttük. A rendszeres bingó sorsolá-
sok alkalmával értékes ajándékokra 
tettünk szert. utolsó nap hazafelé 
megálltunk Rijekában, ahol meg-
néztük trsat várát és a kolostort. Jó 
volt a hangulat, mindenki remekül 
érezte magát. Barátságok szövődtek 
az iskolák tanulói között. Külön kö-
szönjük támogatóink felajánlásait, 
mellyel lehetővé tették a változatos 
és színvonalas programokat.

(Olvasói levél)

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

Falunap
Kőszegdoroszló: Július 18-án 
tartották a falunapot, önmaguk-
nak, önmagukért. Gondoltak az 
otthon maradt idősekre is, akiknek 
a lakására vitték a főtt ételt. Az 
ökonomenikus istentisztelettel kez-
dődött a nap, majd a nősök és nőtle-
nek futball derbijével folytatódott. A 
gyermekek játékos vetélkedőn vet-

tek részt, délután élvezték a kőszegi 
tűzoltók által tartott habpartit. Az 
égből érkezett permet is frissítette a 
levegőt. Délután a kőszegi fúvósok 
zenéje jelezte a kulturális progra-
mok kezdetét, de akkor már a fa-

luház udvarán voltak a doroszlóiak. 
A hazai pálya előnyeit élvezték a 
Kőszegdoroszlói Színjátszókör tag-
jai, akik fergeteges produkcióval 
lepték meg a lakosságot. ugyanezt 
tették a „Jó szomszédság” jegyében 
a kőszegszerdahelyi színjátszósok. 
A nézők köszönetüket tolmácsolták 
a produkcióért, és jelezték, hogy 
visszavárják az amatőr „színésze-
ket”. A faluház szomszédjainak tü-
relmére másnap reggelig volt szük-

ség, mert ekkor 
ért véget a bál. 
Az önkormányzat 
rendezte prog-
ramokon sokan 
tevékenykedtek a 
siker érdekében. 
Joó tamás polgár-
mester köszöne-
tet mondott min-
den segítőnek, a 
résztvevőknek, és 
a kiemelt támoga-

tóknak (Domino trans Kft.; Domino 
Logistic Kft.; B and I 2000 Kft.), 
amelyek az adományukkal évek 
óta lehetővé teszik a falunap meg-
rendezését.

Kz  
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Fába rejtett titkok
Különleges élmény azt tapasztalni, 
hogy a kiállított műtárgyak és az 
azokat befogadó miliő harmóni-
ában vannak. ursula Etzlinger és 
Koppándi József alkotásai nemcsak 
a térrel, hanem egymással is szer-
ves egységet alkotnak az Írottkő 
Hotel aulájában. talán ez az oka, 
hogy – az alkotásokat vizsgálva – 
inkább a hasonlóság, a közös az 
ami hangsúlyt kap, nem pedig a 
különbözőség.
Fotók, festmények, kisszobrok, 
kirigamik, különleges kollázsok 
és „fatárgyak”… töltötték meg a 
teret. A két művész hasonló gon-

dolkodása több 
területen  is 
megjelenik. 
A fa, mint 
anyag, és mint 
(lombos)motí-
vum is  nagyon 
erősen uralja az 
érzékeket. Az 
elmúlás és a 
születés külön-
leges szintézisét 
láthatjuk, amikor a holt fatörzsből 
– mint valami finom csipke – „élet-
re kel” egy újabb lombozat. De em-
líthető volna több más, az erezetek 

görcsei közt megbúvó titok, példa 
is. A korhadó deszka elmúlása, és 
a tűzzománc örökléte, a megöre-
gedő, emberi sorsokat szimbolizá-

ló régi „fatárgy”-ak egysége, 
amelyekből elvesz az idő és az 
alkotói kéz, hogy valami mást 
hozzátegyen: több esetben 
olyan ritkán látható kvalitást 
hoz létre, amelyről oldalakon 
át tartó fejtegetést lehetne 
írni. 
Ezek a falakat uraló Etzlinger- 
és Koppándi „tárgyak” olyan 
mélységeket, annyi sorsot, tra-
gédiát és egyben megújulást 
hordoznak, hogy ha elvennénk 
mellőlük az egyébként szintén 
értékes alkotásokat, akkor is 

megállnák a helyüket – mintegy 
egymást erősítve. 
A kiállítás megtekinthető augusztus 
30-ig. Ne hagyják ki ezt sem!
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Berényi Sándor – 80
Meghitt találkozás színhelye volt az 
Írottkő Hotel aulája július 11-én. 
A Csók István Művészkör tagját, 
Berényi Sándort (a képen Bráder 
tamás Gusztávval) ünnepelte a 
nagyszámú közönség. A szüle-
tésnapi (80) kiállítás A művészet 
és én címet kapta, de – mint 
megnyitójában Básthy Béla is el-
mondta – nem csak a képek miatt 
jöttünk, hanem mert szeretjük őt. 
Ha róla van szó, sokunk szemé-
ben, mint ősz hajú, ősz szakállú, a 
kutyusát szeretettel sétáltató friss 
mozgású úriember képe tűnik fel, 

aki mellékesen három kórusban 
énekel. Személye e sorok írója szá-

mára sem közömbös, és nem csak 
azért, mert több Berényi-képpel is 
rendelkezik.
Berényi Sándor 1973-ban költö-
zött Kőszegre. A helyi táj keltette 

inspirációk, az 
élmények átszö-
vik gondolkodá-
sát, képi világát. 
Ecsetkezelése a 
h a g y o m á n y o s 
iskolák mestereit 
követi, többnyire 
markáns színeket 
használ. Vallásos 
és köznapi témá-
ihoz előszeretet-
tel kapcsol plusz 

mondanivalót, leginkább nem is 
társadalom, hanem: világkritikát, 
valamiféle óhajtást, amelyet ének-
hangjával és vásznain is közölni 
kíván.
A miértekről így foglalta össze gon-
dolatait: „Itt, Kőszegen ismertem 
fel, hogy az Úrtól két ajándékot is 
kaptam. Az egyik a zene, a másik 
a festészet szeretete. Itt Kősze-
gen kellett rájönnöm, hogy amit 
kölcsön kaptam, abból vissza kell 
adnom valamit.” Kedves Sándor! 
Sikerült!
A megnyitón Lakihegyi Ibolya 
(ének) és a Pécsi Corazon Flamenko 
Duó közreműködött.

tóthárpád F.
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Nemzetközi alkotótábor
Nemzetközi művészeti tábornak 
adott otthont a Dr. Nagy László 
EGYMI augusztus 3-a és 9-e kö-
zött. A tizennégy fős alkotói csoport 
munkáit a Jurisics-vár üvegfolyosó-

ján láthatta a nagyérdemű közön-
ség. A művészek Romániából, Szlo-
vákiából, ukrajnából, Ausztriából 
és Magyarországról érkeztek.    
A zömében képzett alkotók (Pálfy 

István, Pálfy Julianna, Koppándi 
József, ursula Etzlinger, Lőrincz 
Róbert, Homolya Gábor, Goda 
Gertrúd, Papp Gábor, Franco tudor, 
Szabó Angéla, Szénási Ferenc, Eva 
Lorensova, Kiss András és Gyöngy 

Kálmán) a képzőművészet számos 
ágát felvonultatták. A sajnos csak 
öt napig látogatható olaj, pasztell, 
montázs, grafika és print techniká-
val készült képek közül, vásárolha-
tott is a műértő közönség. 



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZáM   2015 . AuGuSZtuS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

21

Vá
R

SZ
ÍN

H
áZ

Várszínház – az időjárás kegyeltje
Lezárult az idei kőszegi színházi 
évad. Ahogy a konkurencia kínála-
ta egyre nő, úgy válik fontosabbá 
az életben maradás, az összegzés 
kérdése. A tapasztalatokról Pócza 
Zoltán igazgató urat kérdeztük.
„Hálát adunk a teremtőnek a jó 
időért, ami többnyire mellénk 
szegődött” – mondta, mint az 
egyik legfontosabb szempontot. 
A jegyértékesítés időszakában ta-
pasztalható verőfényes napsütés 
kedvezett a színházlátogató kedv 
felébresztésének, de az is a színházi 
szerencsét kovácsolta, hogy az elő-
adások egy része a lovagteremben 
került színpadra, mintegy „lehető-
séget adva a természetnek, hogy 
rossz idő is lehessen”!
A saját bemutató A falu rossza 
esetében sikerült a múlt évi látoga-
tottsági adatokat javítani. Ez nagy 
sikernek könyvelhető el, hiszen a 

mintegy 3000 fős létszám egy ki-
sebb kőszínház bérletes előadásá-
val vetekszik.
A Mesebolt Bábszínházzal létreho-
zott Jeles András-művel (a képen), 
amely rendezői koncepció alapján 
egy kis befogadóképességű térbe, 
a kis várudvarba került, szintén 
sikeresnek mondható – egy jel-
mezes főpróbát is beiktattak. (Ér-
dekesség, hogy most először, egy 
időben két produkció próbált a 
színházban.)
Idén végre akár körömcipőben is 
biztonságosan megközelíthetővé 
vált a színház. A külső várudvar 
kulturált formában, virágos kör-
nyezettel fogadta az érkező láto-
gatókat. A KŐSZHáZ is új funkciót 
kapott azalatt az idő alatt, amíg az 
olvasó- és zenei próbák folytak. 
Kialakult a visszatérő színházláto-
gató közönség. A gyermekeknek 

szóló előadások – a gyer-
mekbérletes előadások is 
– a jövő közönségét for-
málják. „Mintha kicsit for-
dult volna a trend, most 
már színházba is jönnek, 
akiknek van rá anyagi 
forrásuk” – mondta Pócza 
Zoltán. A kiegészítő prog-
ramok – kiállítások, a 
várszínház bora, közön-
ségtalálkozó (A Frici) – az 
exkluzivitást erősítik.
Váratlan volt, hogy az 
ismert énekeseket fel-
vonultató Cabaret kevésbé bizo-
nyult nézőcsalogatónak, mintegy 
fél házat vonzott, hasonlóképpen 
meglepő, hogy az operett, musical 
előadás is mérsékelt érdeklődést 
váltott ki. „A többi előadásról ösz-
szefoglalva el lehet mondani, hogy 
betöltötték a szerepüket. A kamara 

előadásaink is hozták az elvártakat, 
Mrožek Mulatság-a pedig annyira 
népszerű, hogy helyhiánnyal küz-
döttünk.” A bemutatódarab mellett 
a legnagyobb érdeklődést a Hotel 
Menthol váltotta ki, amelyből egy 
plusz előadást is beiktattak.

tóthárpád F.

Kőszeg a színek városa
A Jurisics-vár a színház ideje alatt is, 
mint képzőművészeti kiállító cent-
rum is működik. Stekovics Gáspár 
és Znamenák István színészportréit 
sokan láthatták az előadások szü-
neteiben. Az Ostromnapok alatt, 
augusztus folyamán három tárlat is 
látogatható.  A lovagteremben Nijat 
Ayvaz rodostói fotói, a földszinten 
gyűjteményes kiállítás török mesék 
címmel, a Csók István Művész-
kör közreműködésével létrehozott 
nemzetközi alkotótábor kiállítása 
pedig az üvegfolyosón látható.
Pócza Zoltán kezdeményezése nyo-
mán folynak a tárgyalások a Mű-

vészeti Akadémiával, el fog indulni 
az a program, amelynek során az 
akadémia tagjainak egyik 
kiállítási helyszíne lesz a 
kőszegi Jurisics-vár.

„Föld-ég, tűz-víz és az 
ember – az én Török-
országom” címmel nyílt 
Nijat Ayvaz (1969. Rodos-
tó) fotókiállítása a Jurisics-
várban. A zenész-fotós egy 
„magyarokat kedvelő igaz, 
hű barát” olvashatjuk a róla 
szóló nacionáléban. 
Képein a magyar fül szá-

mára ismert település – Rodostó 
– ellesett pillanatai jelennek meg. 
A huszonhat nagyméretű alkotáson 
a fémművestől a dinnyét majszoló 
gyerekekig a mindennapok történé-

seivel találkozhatunk.  „Szürke em-
berek” és szürke pillanatok tekinte-
nek vissza ránk a színes képekről is, 
és mégis valami ünnepi emelkedett-
séget tükröznek a felvételek. Valami 

olyasmit, mint ami 
felfedezhető a kikötő 
fényeiben (a képen), 
vagy a sárkányt az 
égbe engedni készülő 
fiú tekintetében. 
ugyancsak az Ost-
romnapok hangulatát 
erősíti a török mesék 
című kiállítás. A tizen-
nyolc alkotó összeállí-
tása augusztus 30-ig 
látható a várban.

táF.
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In memoriam

Tölgyesi István 
(1956 – 2015)

Leggyakrabban akkor találkoztunk 
vele, amikor segítségre volt szüksé-
günk; esetleg akkor, amikor kevés 
szabadidejében szenvedélyének a 
horgászatnak hódolt. Mégis min-
denki ismerte.
Győrben született 1956. augusz-
tus 18-án. A Révai Gimnáziumban 
érettségizett. A harmincnyolc fős 
osztályából – vele együtt – har-

minchat orvosnak készült. A sebé-
szet vonzotta leginkább, végül a 
fogorvosi pálya lett az „övé”. Akkor 
még ő sem gondolta, hogy a hi-
vatásának milyen megszállottjává 
válik. 
Az egyetemi évek alatt ismerte meg 
későbbi feleségét Esztert. 1980-tól 
Sopronhorpácson gyógyítottak. A 
kistelepülés Győrtől való távolsá-

ga lehetővé és szükségessé tette, 
hogy szájsebészi tevékenységet is 
végezzen. Ott tanulta meg igazán 
a szakmát, első gyermekük is ott 
született, de szerettek volna változ-
tatni. Kőszegre 1986-ban kerültek. 
Két orvos – egy lakás! Praktikus 
volt a városi döntés: Megkapták az 
állást. A privatizációval az alapellá-
tás mellett kilenc falu alapellátói is 
lettek.
Dolgos évek következtek. A hiva-
tásán kívül szinte csak a család-
jának élt. Novemberben derült 
ki a betegsége. Kezelések mű-
tét… és a bizakodás jellemezte 
az utolsó időszakot. Aztán újabb 
kezelések… Júliusban elkezdte a 
munkát… nem gondolta senki, 
hogy visszakerül a kórházba… Az 
utolsó napokban is a családja járt 
az eszében, az, hogy: „Mi lesz ve-
letek!?” Egy hét adatott még. talán 
kegyelmet kapott, amely megóvta 
a hosszú szenvedéstől. 
Ő és a családja élte az ökumenét! 
Július 16-án utolsó zarándokútjára 
indult. Ezúttal egyedül. Nehéz szív-
vel búcsúzott tőle társa Eszter és 
gyermekei: Gergő, Dávid és Zsófi, 
valamint egykori betegei. temeté-
sén a barátok ismerősök nagyszá-
mú jelenléte igazolta: Hiányzol! 
Halálát két egyház gyászolja. 
Nyugodj békében!

táF.
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Gyöngyösfalu: Gazdag Péter és Pásti Mónika fia Máté; Schottmann 
János és Rácz Dóra fia Máté. Kőszeg: Nagy Péter és Bálint Ildikó lánya 
Ráhel; Darabos Rezső és Szalai Mónika fia Rezső; Fábián Ferenc és 
Hauer Andrea lánya Róza Éva; Juhász Gergő és Nárai Marianna lánya 
Hanna Marianna; Bölcs Gábor és Kálmán tímea lánya tamara; Szabó 
Sándor és Schönfeld Zsuzsanna lánya Dóra. Lukácsháza: Rohonczi 
Balázs és Schreiner Eszter lánya Fanni. Velem: Gerencsér tamás és 
Riegler Ildikó lánya Eliza.

HázAssáG: Jánny Annamária – Geröly Roland, Orbán Mónika – 
Schwahofer László, Gaiger Zita – Milos Gábor, Berlinger Krisztina – 
Hegedüs Péter, Kovács Kata – Horváth ádám, Szakasits Mónika – Hor-
váth Miklós, Mihácsy Éva – Magyar Zsolt László.

HALáLeset: Gergely Ferenc, Dabóci Jánosné sz. Horváth Mária, 
Soltész Gábor, Kiss Péter Imre, Erdős Vincéné sz. Goór Zsuzsanna, 
Kolnhofer János.

Megerősödve
Horvátzsidány: Július 2-án három-
napos zarándoklatra indultak az egy-
házközség szervezésében a falu ke-
resztény polgárai, akikhez az undiak 
is csatlakoztak. Dumovits István atya 
vezette a 49 fős csoport utazását, 
amelynek célja volt jobban megis-
merni a történelmi emlékhelyeinket 
és őseink múltját. Kora délelőtt ér-
keztek meg Budapestre, a Mátyás-
templomhoz, majd 11 órákor kinyílt 
előttük a parlament kapuja. ágh 
Péter országgyűlési képviselő közre-
működésével lenyűgöző élményben 

volt részük a horvátzsidányiaknak. 
(A képviselő segítséget ígért mind-
azoknak, akik az országházat szeret-
nék megtekinteni.) A sikeres napot 

Gödöllő-Máriabenyő kegyhelyén be-
mutatott kétnyelvű misével köszön-
ték meg. Az első éjszakát Egerben 
töltötték, ahonnét reggel Aggtelekre 
indultak. Látták a természet szépsé-
geit Lillafüreden, az est hangulatát 
a Szépasszonyok völgyében eltöl-
tött idő adta meg Egerben, a város 
műemlékeivel másnap ismerkedtek. 
Dumovits István plébános szavai 
szerint lelkiekben megerősödve, 
hazánk értékeit jobban megismer-
ve térhettek a haza a zarándokok. 
Mindezt erősítette a Mátraverebély 

kegyhelyen – a népek egységéért, 
a világbékéért – bemutatott szent-
mise.

Kámán z.

Rezsicsökkentés!  
 Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája! 

 

Háztartási méretű napelemes áramtermelő 
rendszerek 

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése! 

Rezsicsökkentés!
Legyen Önnek is nulla forintos villanyszámlája!

Háztartási méretű NAPELEMES
áramtermelő rendszerek

tervezése, telepítése, beüzemelése, szervízelése!

Oltottak
Augusztus első hetében Velem és 
Cák önkéntesei tartották a gyerme-
keknek a tűzoltó tábort. A két falun 
kívül a Kőszegszerdahelyi ifjak – 
összesen harmincan – is kóstolót 

kaptak a tűzoltók munkájából. A 
tábor vezetését Putyora Roland és 
tóth Szabolcs parancsnokok vállal-
ták. A rendőrség fegyverbemutató-
ja mellett oltottak el lángoló autót 
vízsugárral és égő hordókat habbal. 
A szakmai ismeretszerzés mellett 
jutott idő bőven sportra, játékra is.
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7200 km pišačenja Majki Božjoj
u ljetošnjem protuliću, u maju se je krenuo Šan-
dor Petković po 50. put piše u Celje na hodoča-
sni put Blaženoj Divici Mariji. Sve se je začelo 
1991. ljeta kada se je još iz Wulkaprodersdorfa 
(A)ganuo na svoje vjersko putovanje. u sadaš-
njici već iz Kisega pelja vjernike trikrat u jednom 
ljetu  u Celje. u maju prati dičje hodočašćenje, u 
juniju ugarsku vjersku grupu, a u augustu hrvat-
ske vjernike pelja s oduševljenjem, strpljenjem  i 
veseljem. Svaki hodočasni  put nosi  u sebi nove 
izazove, nečekane i zanimljive dogadjaje iz kojih 
neki ostanu neizbrišeno u pamćenju. Med njimi 
hodočašćenje 1997. ljeta kada su se trinaestimi 

dali pišei i po 
najzad iz Celja 
u Kiseg. Sjeti 
se na najmla-
dje 7 ljetoš-
nje dite i na 
najstariju 84. 
ljetnu ženu ki 
su sa svojom 
peldom ho-
dočasnu  moć  
ujačali u drugi 
vjerniki. Ča 
goni Šandora 

Petkovića da se opet i opet gane na svoj vjerski  
put, kao na  svoju vjersku službu?
– Ki se jednoč na ov put da, da se zahvali, i da 
si prosi od Blažene Divice Marije, ta od ljeta na 
ljeto ov hodočasni put ponudi, alduje Majki Bož-
joj za svu onu pomoć s kojom ga je podupira-

la – veli Šandor Petković. Čestitamo vjerskomu 
putniku, uz želje da još duga ljeta gaji hodoča-
sne pute vjernikov.
Petkovits Sándor 50. alkalommal tette meg 
gyalogosan a máriazelli zarándokutat ez év 
tavaszán. Útjai felajánlások Isten Szent Any-
jának egyéni és vallási közösségi szinten is a 
kapott támogatásokért.

Foto: Tiho
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Hrvatsko logorovanje
Hrvatska samouprava Kisega i ljetos je podupi-
rala  dičji hrvatski tabor. Centralno mjesto ovoga 
dogadjaja je bio Hrvatski klub kamo se je naja-
vilo  8 dice. Odavle su svaki dan išli na šetnju, 
na izlete. upoznavali su se historičnim brani-
teljem Kisega, Nikolom Jurišičem, pogledali su 
kisešku tvrdjavu. Odšetali su se na Sulejmanov  
brig, odakle je sultan dirigirao i gledao kiseški 
napad turaka. u ljetošnjoj  vrućini su se na dvoru 
logora kupali, špricali, vodene  bombice  hitali. 
Bilo je puno igre i razgovora pomoću peljačice 
tabora Katice Schneider. Zadnji dan je doprimio 
skupaspavanje u klubu, ča su dica uz druge za-
nimljivosti uživala. Ova organizacija je svakako 
vridna da dicu približava hrvatskomu jeziku, na-
rodopisu, i hrvatskomu identitetu. 
A Kőszegi Horvát Önkormányzat támogatásá-

val horvát nyári tábort szervezett és irányított 
Schneider Katalin. A játékok és kirándulások, 
elősegítik a résztvevő gyerekek identitásának, 
horvát nyelvismeretének alapozását.

Foto: Ferenc Tóthárpád
Marija Fülöp Huljev

Német szótól volt hangos 2015. július 12–19-ig 
az Evangélikus Szakközépiskola Kollégiuma Kő-
szegen. Német nemzetiségi általános iskolás di-
ákok vették birtokba az épületet, akik Vas és Zala 
megye területéről érkeztek: Szentgotthárdról, 
Alsószölnökről, Vaskeresztesről, Felsőcsatárról, 
Kiszsidányból, Kőszegről (10 balogos), Szom-
bathelyről, Nagykanizsáról és Szepetnekről. Az 
50 táborozó 4 pedagógus felügyeletével és 
Lakiné Soós Renáta vezetésével egy felejthetet-
len hetet tölthetett a 29. Német Nemzetiségi 
Olvasótáborban. Idén is nagyon sokszínű volt a 
program, ahogy ezt már megszokták a táboro-
zók. Népismeret, ország ismeret, valamint nyelvi 
ismereteik bővültek e hét alatt. unger Edit a 

magyarországi németek népdala-
iból adott ízelítőt, német táncokat 
tanultak Csoltói Józseftől és fele-
ségétől (ágfalváról), Ausztriában 
kirándultak. A Kiszsidányi Német 
Önkormányzat szervezésében csü-
törtökön gyalogtúra és szalonna-
sütés volt. Író- olvasó találkozón 
beszélgethettek a villányi magyar-
országi német költővel Josef Michaelisszel, aki 
egy napot töltött a táborban. A gyerekek sok 
szép emlékkel térhettek haza.
Népszerű az olvasótábor, többen már tavaly is 
részt vettek a német tanulásban elért eredmé-
nyeik alapján.  

Ez a nagy hagyományokkal rendelkező tábor 
a Vas és Zala Megyei Német Önkormányzatok 
Szövetsége, és a helyi német önkormányzatok 
támogatásával kerülhetett megrendezésre. 
                                        Kőszegfalvi Ágnes
                                              NNÖ elnöke

Deutsches Leselager in Güns
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Kelet Varázsa Nyugaton 
Hastáncfesztivál 
Augusztus 16-án rendezik meg 
a Jurisics-várban az orientális 
tánc és kultúra kedvelői számá-
ra a különleges fesztivált, mely 
családoknak, felnőtteknek, gyer-
mekeknek, hastáncosoknak és a 
kelet varázsa iránt érdeklődőknek 
kínál programokat – tudtuk meg 
Lepold ágnestől a rendezvény fő-
szervezőjétől.
Napközben 10.00-től 17.00-ig 
családi és gyermekprogramokkal, 
ügyességi feladatokkal, kézműves 
foglalkozásokkal, tánctanulási le-
hetőséggel, mesesarokkal várják a 
családokat és a gyermekeket. A leg-
ügyesebbek ajándékokat nyerhet-
nek. A fesztiválon megtekinthetjük 
a ÷Negyven arab” rajzpályázatra 
érkezett műveket. A helyezésekbe 
a látogatók is beleszólhatnak sza-
vazataikkal. 
A szakmai találkozó résztvevőivel, 
a hastáncosokkal, személyesen is 
találkozhatnak az érdeklődők. 
Színvonalas és izgalmas gála zárja 

a programot, melynek sztárvendé-
ge Mahasti Budapestről. Fellépnek 
még: Fülöp Adrienn (Budapest), 
a Kőszegi Orientális táncklub, 
Shamila és ISIS Gyöngyei (Szom-
bathely), Lenkefi Zita és tanítvá-
nyai (Budapest), Erika és táncosai 
(Körmend), valamint a gála után a 
táncoló lángok formáció – mondta 
el lapunknak Lepold ágnes - Aster.
Minden program várbelépővel lá-
togatható. 
Részletek a Facebookos esemény-
oldalon és a keletvarazsa2015.
weebly.com honlapon találhatók. 

Borfesztivál
Az első Szenci Borfesztivált július 
24-től augusztus 1-ig rendezte 
meg testvérvárosunk. A Napfényes 
tavak melletti standokon a kőszegi 
boros gazdák palackozott italait is 
megkóstolhatták az érdeklődők. A 
magyar delegációt Huber László 
vezette. Az italok bemutatását és 
értékesítését a Kőszegi Borbarátok 
aktív testvércsoportja a Kősze-
gi Borbarát Hölgyek Egyesülete 

vállalta. A pincészetek (Alasz-, 
Frank-, Jagodics-, Kampits-, Láng-, 
Stefanich- és a tóth Pincészet) két-
két borral mutatkoztak be.
A napsütéses időjárás kedvezett a 
rendezvénynek. Összesen tizenegy 
standon (a képen a kőszegiek) ér-
tékesíthették boraikat a helyi és a 
meghívott gazdák. 
Hazaérkezve a Kőszegi Borbarát 
Hölgyek Egyesülete folytatta a 
munkát. Megkezdték a borkirálynő 
választás előkészületeit.

táF.

(Olvasói levél)
Ex bencés diák vagyok Csillag-
hegyről, de minden nyáron eljövök 
Kőszegre. Hogy miért, azt gyakran 
kérdezik tőlem a franciák, a néme-
tek, az amerikaiak, olaszok és még 
az ausztrálok is. több válaszom is 
van. Az egyik: Magyarország – egy 
angol magazin szerint – liberáli-
sabb, mint Ausztrália. De nem ez az 
igazi ok, amiért szeretek itt lenni.
„Eljátszom” Lehártól „A mosoly or-
szágát”: mindig csak mosolyogni is 
mindig csak vidáman! És csak ének-
lem: „Mindennek vége van, de sze-
retném még egyszer hazámat látni.”
Júliusban és augusztusban Kőszeg 
nekem a mosoly országa. A város 
hihetetlenül nyugodt és csöndes, az 
emberek pedig mosolyognak. Júni-
us közepén – franciaországi ottho-
nomban – összepakolok, és indu-
lok Kőszegre. (Azután általában ki 
is pakolok, mert gyakori a sztrájk.)  
Itthon a francia Riviéra után úgy 
érzem, mintha a paradicsomba ér-
keznék. Hihetetlen nyugalom: csak 
pár autó, és sehol nincs várakozás, 

Kőszeg az ideális nyári város
se az üzletekben, se a vendéglők-
ben. (Kellemes a kirándulás is a 
Hétforráshoz egy szabadtéri ebéd-
del és a fúvószenekarral.) Élvezem 
a magyar kultúra minden formáját: 
klasszikus és népzene, színház, ma-
gyar konyha és kőszegi borok. 
Aztán „eltűnök”, keresem a nyu-
galmat a Gellérthegyen, a Margit-
szigeten és Budán a királyi várban. 
Fiatalabb éveim alatt Kőszegen és 
Budapesten éltem, számomra e 
két város ma is összetartozik. Így 
töltöm a nyarat. Amikor Ausztráli-
ában már nem kell havat lapátolni, 
akkor pedig oda megyek. Canberra 
decemberben és januárban majd-
nem olyan csöndes, mint Kőszeg. 
Nyári szünet van az iskolákban és 
a Parlamentben is. ugyanúgy tudok 
nyugodtan sétálni és mosolyogni, 
mint Kőszegen. természetesen ott 
is muzsikálnak Bartókot, játszanak 
cigányzenét, így aztán megint csak 
otthon érezhetem magam.
A viszontlátásig Isten veled, Kőszeg, 
Lehár és A mosoly országa!   

J. F. J.  
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Visszatekintő
A nándorfehérvári győzelemre emlékeztek 
a Jurisics-várban július 22-én, egyben ekkor 
ismerhettük meg a 9. Kőszegi ostromnapok 
részleteit. „továbbra is nagyon fontos üzenete 
a rendezvénynek, hogy a kőszegi szereplőkre, a 
kőszegi lelkes civilekre, és a sokszor már pro-
fesszionális szinten fellépő helyi közreműködőre 
épül” – mondta Básthy Béla alpolgármester úr. 

Mint az ostrom alkalmával láthattuk is, amellett, 
hogy harcoltak vendégcsapatok, az elsődleges 
cél az volt, hogy a kőszegiek közül a lehető leg-
többen vegyenek rész a játékban. A sajtótájé-
koztatón Pócza Zoltán igazgató úr ismertette a 
vár vendégcsalogató kínálatát, szolgáltatásait, 
Lepold ágnes (Aster) az augusztus 16-i Hastánc-
fesztiválról, a hozzá kapcsolódó rajzversenyről, 
Gelencsér Ildikó a különleges ízeket megismerte-
tő, a rendezvényhez kapcsolódó ételeket egybe-
gyűjtő szakácskönyvről, tóthárpád Ferenc pedig 
a Jurisics-vár ostromnapi kínálatáról beszélt.
A Kőszegi Rádióklub tagjai újra versenybe 
szálltak július első hétvégéjén. A csodának és 
persze az ügyességüknek köszönhető, hogy a 
gondok ellenére nemzetközi 5. és 7. helyezést 
értek el.
„Sok műszaki problémánk adódott. Egy órával 
korábban be is kellett fejeznünk, mert leégett az 
antenna relénk tekercse” – mondta Polgár József 
a csapat vezetője.
Legközelebb szeptember első hétvégéjén lesz ver-
senyük. Reméljük, hasonló sikerekről számolha-
tunk be akkor is. (A kép a  verseny alatt 432 MHz-
en elért állomások elhelyezkedését mutatja.)

Polgár József (egyéni hívójele HA1VQ) személyes 
sikerről is beszámolhat. Nemzetközi első helyet 
szerzett egy szlovák rendezésű emlékversenyen, 
amelyet június első hétvégéjén rendeztek. A 
klub vezetője elmondta: „Polgármester urat fo-
gadóóráján tájékoztattam az eredményeinkről, 
gondjairól. Néhány probléma esetén konkrét se-
gítséget is kaptunk, amit ezúton is köszönünk.”
A Kőszegi Rádióklub tagjai már készülnek a Kő-
szegi Szüret felvonulásának ismételt élőkamerás 
rögzítésére. A múlt évihez hasonlóan ezúttal is 
Rege Péter egyéni vállalkozó segítségével való-
sulhat meg a közvetítés.
A kőszegi SOS Gyermekfalu a nevelőszülők 
segítségével családot és biztonságos környezetet 
nyújt nyolcvankét nehéz sorsú gyermek számá-
ra. Itt élnek közöttünk, velünk, de csak ritkán 
hallunk róluk. A dolgos hétköznapok, az iskola 
után a nyár – nem véletlenül – kedvenc évszak 
a falu fiatal lakói számára. több idő jut játékra, 
itt a nyaralás ideje…
Gyakran érdeklődő látogatók is felkeresik a fa-
lut, és van, amikor a kíváncsiság mellett a segí-
teni akarás is megnyilvánul. Ennek egyik formá-
jaként július 13-án Spanyolországból, Svájcból, 
Szerbiából és Horvátországból érkeztek önkén-
tesek Kőszegre.
Az Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat (Ser-
vice Civil International) Nemzetközi Önkéntes 
táborával kötött megállapodás értelmében tíz 
fiatal vállalta, hogy programokkal színesíti a 
tábori életet. A közös nyelv az angol volt, így a 
gyerekek a fejlesztő foglalkozások – angol nyelv, 

mozgásos feladatok, művészeti nevelés – során 
megismerhették és tanulhatták az angol nyel-
vet is. A közös kirándulások, a strandon eltöltött 
órák felejthetetlen élményt nyújtottak mindkét 
tábor lakói részére – tudtuk meg Bagoly Attiláné 
pénzügyi és működtetési vezetőtől.
Ezek a lehetőségek is a gyerekek fejlődését, fej-
lesztését szolgálták. Egyebek mellett, most nyá-
ron, a táborok és kulturális programok révén is 
esélyt kaptak az SOS-től, hogy bepótolhassák az 
életükből eddig kimaradt dolgokat” – egészítet-
te ki a fentieket Szilágyi Imre intézményvezető.
A nyárba jól beleillenek a kulturális faluprogra-
mok is. A  Savaria Szimfonikus Zenekar szerve-
zésében kedveskedett július 28-án az SOS Gyer-
mekfalu lakóinak Miller Zoltán, trokán Anna, 
Szabó P. Szilveszter és Zádori László. 
A Farkas Ferenc – Takács Jenő Fesztiválról 
előző lapszámunkban beszámoltunk. „Zene-
kedvelő barátok” kérték, hogy közöljük Horváth 
László klarinétművésznek címzett köszönet-
nyilvánításukat. Részlet a levélből: „Városunk 
komolyzenét kedvelő közönsége nevében kö-
szönjük, hogy megálmodtad, megtervezted és 
megvalósítottad ezt a kitűnő tizenkét estét be-
töltő programsorozatot!”

Összeállította: TáF.

Rugalmas, az újra fogékony, a magán és a 
közszférát is ismerő, megbízható, egész-
séges középkorú férfi (30/799 3345) a 
„kilábalás reményével” munkát keres! 
Jelige: Sürgős!

Lakossági apróhirdetés
réGI PéNzeKet, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

dÍJtALAN HázHOzszáLLÍtás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

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

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

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

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

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1010 Ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1310 Ft
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30 éve történt
„Budapest részleges kiürítése nyo-
mán, hazánk nyugati határai felé 
terelt munkaszolgálatosok tragikus 
sorsának, az 1944/45-ös esztendő 
szomorú eseményeinek – Nyugat-
Magyarország több más helysége 
mellett – Kőszeg is színhelye volt. 
[…] A felszabadulás után Kőszeg 
városa azon fáradozott, hogy a 
nácik által lemészárolt több ezer 
munkaszolgálatos emlékét méltó-
képpen megörökítse” – olvasható 

Eltűnt!
Július 23-ra virradóra 
az egykori rabbiház fa-
láról ellopták (a képen) 
a 2015. május 11-én 
újraavatott emléktáblát. 
A Kőszegi Európa Ház 
Egyesület elnöke isme-
retlen tettes ellen fel-

Kőszegi emlékérem
Az Ostromnapok első országos nyil-
vánosságot jelentő rendezvénye volt 
a kőszegi emlékérmek bemutatója. 
A Jurisics-vár lovagtermében Huber 
László polgármester úr (a képen Dr. 
Szajlai Mónika, Horváthné Rudolf 
terézia – a Magyar Pénzverde Zrt. 
munkatársai, és ágh Péter ország-
gyűlési képviselő társaságában) 
köszöntötte a megjelenteket. 
Visegrád, Diósgyőr, Munkács, Gyu-
la és Siklós után a kőszegi vár a 
Magyar várak emlékérme-sorozat 

hatodik darabja. 
A 10 000 forintos ezüst 
(31.46 g) és a 2000 fo-
rintos színesfém (30,8 g) 
emlékpénzt Kereszthury 
Gábor tervezte. Az elő-
lapja Jurisics portréját, a 
hátoldal a kőszegi várat 
ábrázolja. A gyönyörű 
éremhez prospektus is 
készült, amelynek ismeretterjesztő 
anyagát Révész József múzeum-
igazgató úr írta.

abban a feljegyzésben, amelynek 
szövegét 1985-ben a Magyar tele-
vízió Hét című műsora is közölt.
Egy képviselő-testületi jegyző-
könyv tanúsága szerint az emlék-
mű felállításáról már 1946-ban 
tárgyalásokat folytatott a város az 
Országos Antifasiszta Szövetséggel, 
amely a hozzátartozók kívánságá-
nak megfelelően, Budapesten kí-
vánta az áldozatok „végső elhelye-
zését” megoldani. Az exhumálások, 
amelyekre rendkívül rövid idő állt 
rendelkezésre, 1947 márciusában 
kezdődtek. A temetésre áprilisban 

került sor a rákoskeresztúri teme-
tőben.
Kőszeg városa „Hazánk felszaba-
dulásának 40. évfordulóján” em-
lékpark kialakításával (a képen) 
fejezte ki részvétét. A megvalósítást 
„széleskörű lakossági összefogás és 
nagy értékű társadalmi munka tet-
te lehetővé”. 
Azóta a fák, a bokrok nagyra nőt-
tek a várost elkerülő műút melletti 
parkban, ahol évente összegyűlnek 
az emlékezők, hogy fejet hajtsanak 
a kőszegi tragédia áldozatai előtt.

tóthárpád F.
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Zenés délutánok
tervezi esküvőjét. Így született meg 
a nyári zenés délutánok gondolata 
is. tavasszal kezdtük el a szervezést 
és elhatároztuk, hogy a nyári hóna-
pokban zenés csemegével lepjük 
meg az érdeklődőket.
Június 27-én harmonikások talál-
koztak, 14 zenész érkezett Cákra. 
Élvezetes, háromórás koncerten 
a közönség a zenészekkel együtt 

Cák: Erősödik a kapcsolat Baber-
koff Anikó, a Zenélő udvar tulajdo-
nosa és az önkormányzat között. 
A Fő u. 7. épület történetét jól 
ismerik a komolyzene kedvelői. A 
tulajdonos szeretne a falubeliek 
kedvében is járni, ezért felajánlotta, 
hogy a helyhez illő rendezvényein-
ket térítésmentesen a koncertte-
remben megtarthatjuk. Van, aki itt 

ágh Péter nyitotta meg az ese-
ményt, és mutatta be az érmet, azt, 
amelyen az a vár látható, „amely 

nemcsak a megye, de az 
egész ország szempontjából 
jelentős történelmi örök-
séggel rendelkezik”. Ennek 
kapcsán szólt az Ostrom-
napok rendezvényeiről is. 
Leszögezte: „mi, mai ma-
gyarok büszkék vagyunk 
Jurisics Miklósra, büszkék 
vagyunk azokra, akik annak 
idején itt, Kőszegen harcol-
tak. Feladatunk – mondta -, 
hogy méltók legyünk Jurisics 

Miklóshoz, azokhoz a kőszegiekhez, 
akik az ostrom idején helytálltak!

táF.

énekelt. Visszavárjuk a harmoni-
kásokat. Július 23-án koncertet 
adtak a bozsoki zenei tábor részt-
vevői. A zongorista és a két fuvo-
lás hölgy felülmúlhatatlan sikert 
aratott. Ők megszerették a mi kis 
falunkat, és megígérték, hogy visz-
szatérnek. Július 25-én Kegye János 
pánsípművész 80 perces előadása 
is maradandó élményt nyújtott. A 
hangszertudása elvarázsolt min-
denkit. Augusztusban a szombathe-
lyi the Shadox együttes koncertezik. 
Előzetesen nagy az érdeklődés. A 

fellépő művészek finanszírozását is 
sikerült megoldani állami támoga-
tásból, amelyet kulturális rendezvé-
nyek megtartására kaptunk. Ebből 
a pénzből vásároltunk egy videoka-
merát, amelynek segítségével a falu 
eseményeit rögzíteni tudjuk. Örö-
münkre szolgál, hogy a Pincesornak 
egyre több a látogatója. Elkészül-
tünk a buszmegálló felújításával, 
ahova a feliratot Fődi tibor fafaragó 
készítette ajándékként. Köszönjük!

Paukovics Józsefné
polgármester

jelentést tett a Kőszegi 
Rendőrkapitányságon. 
„Hisszük, hogy a kő-
szegi, polgári mentali-
tással, a »kőszegiség-
gel« nem fér össze ez a 
cselekedet: a kőszegiek 
ezt nem hagyhatják szó 
nélkül! – olvasható az 
egyesület által kiadott 
közleményben.
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Programajánló
Augusztus 16.  Kelet Varázsa Hastáncfesztivál Helyszín: Jurisics-

vár, a programok várbelépővel látogathatók!
Augusztus 16. 19.00 Horvát est az Aranystrucc Étteremben.
Augusztus 19.   17.30 Államalapítás ünnepe Velemben. 18.00 

Szentmise a Szent Vid-templomban
Augusztus 19. 20.00 Utcabál az Kőszegi Önkéntes tűzoltó Egyesü-

let szervezésében. Zenél a Kvarc.
Augusztus 20. Államalapító SZENT ISTVÁN ÜNNEPE. 18.00 

Ünnepi szentmise a Jézus Szíve Plébániatemplom-
ban. 19.00 Ünnepi megemlékezés, az új kenyér 
megáldása. Beszédet mond Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott.

Augusztus 23.  19.00 Horvát est az Aranystrucc Étteremben.
Augusztus 28.  16.00 K. Pintér Tamás és Sudár Balázs könyvé-

nek (Oszmán-török építészet Magyarországon) be-
mutatója a városi könyvtárban.

Augusztus 28.  18.00 Thomas Stoltzer négyszólamú miséjének 
a bemutatója a Szent Jakab-templomban. Énekel a 
Voces Énekegyüttes.

Augusztus 29. 16.00 10 éves a Kőszegi Művészeti Egyesület. 
Ünnepi rendezvény a Csillag teremben. (17.00-kor 
ünnepi megemlékezés.)

Augusztus 29.  10.00 Hűvösvölgyi túra: Perenye – Hűvösvölgy 
– Fűtelek – Kőszegszerdahely – Cák – Pogányok 
– Kőszeg (kb. 20 km). Inf.: Orbán Róbert (30/352-
0579)

Augusztus 30.  17.00 Ostrom-megemlékezés, koszorúzás.
Augusztus 30.  Szent Egyed búcsú Peresznyén.
Szeptember 1.  „táborzáró csellókoncert”   a lovagteremben.
Szeptember 5.  Teljesítménytúra. Indulás és érkezés: Jurisics-vár, 

KIKÖt-Ő.
Szeptember 6.  História Futás. Inf.: a városi honlapon. Jelentkezés 

a Jurisics-várban és a jurisics@koszeg.hu drótposta-
címen.

Szeptember 18. Autómentes nap.

Könyvtári hírek
Szeptember 1-jétől a könyvtárban visszaáll a hosszabb nyitvatartá-
si rend! A felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30-17.30-ig, 
csütörtökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig várja látogatóit. A 
gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig, szombaton 8.30-
12.00-ig tart majd nyitva. 
Az új tanévben délelőttönként a gyermekrészlegbe újra várják az óvodás 
csoportokat és az iskolai osztályokat az időpont és téma előzetes egyez-
tetése után.
A felnőttrészleg olvasótermében a Németh János rajzszakköröseinek mun-
káiból készített kiállítás augusztus végéig tekinthető meg.
rendezvény: 
Szeptember 4.  16.30 óra: Tini olvasókör. A beszélgetés témája: Nyá-
ri olvasmányélmények.
Szeptember 7.  17.00 óra: Agykontroll-klub.

Zarándoklat 
A Mária Út Egyesület szervezé-
sében augusztus 22-én 1Úton 
zarándoklat indul Kőszegről a 
Nagyboldogasszony Kápolnáig, 
Csepregre, amit a részvevők az 
egységért, a békéért ajánljanak fel. 
Kilenc órától várják a zarándokokat 
a Jézus Szíve-templom előtt lévő 
Mária Út táblánál. áldás után fél 
tízkor indulnak el, majd az Ólmodi 

úti kavicsbányánál találkoznak a 
Klastromból érkezőkkel. Útközben 
megállnak az alábbi helyeken: 
Belovich-kápolna, Mária-kápolna, 
Peruska Mária-kápolna, Szentkút-
kápolna. Csepregen ünnepélyesen 
vonulnak a Nagyboldogasszony-
kápolnához, ahol 18 órakor Juhos 
Ferenc verbita atya mutatja be a 
szentmisét, majd gyertyás kör-
menet zárja a zarándoklatot. (to-
vábbi részletek: Sudár György tel: 
30/617-6415)

Uszoda
Az uszoda nyári nyitvatartási rendje augusztus 31-ig: Hétfő, kedd, 
szerda 7:00 –15:00 • Csütörtök, péntek 12:00 – 20:00 • Szombat 
10:00 – 18:00 • Vasárnap zárva.
A szauna csütörtökön, pénteken és szombaton a teljes nyitvatartási idő 
alatt működik. Újdonság, hogy a családi belépő már nem csak szom-
baton és vasárnap vásárolható, hanem a hét minden napján. A családi 
belépő összege 2000 Ft / család. 

32. História Futás
I. kategória:  1532 m-es utcai távú tömegverseny.
II. kategória:  kb. 500 m utcai táv a PICI korcsoportnak, kb. 1250 

m-es utcai táv (egy kör) I-II. korcsoport és a III.-IV.-
V.-VI. korcsoportos leányok, kb. 2500 m-es táv (2 kör ) 
III.-IV.-V.-VI. korcsoportos fiúk.

III. kategória:   9.000 m-es utcai táv, Kőszeg város utcáin.
A II. KATEGÓRIA IDŐRENDJE
13.15. PICI – korcsoport (Várkör - Pék u. kereszteződés) – 500 m; 13.30 
óra I. korcsoportos leány 1 kör és fiú 1 kör; 13.45 óra: II. korcsoportos 
leány 1 kör és fiú 1 kör; 14.00 óra: III. korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 
kör; 14.15 óra: IV. korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 kör; 14.30 óra: V-VI. 
korcsoportos leány 1 kör és fiú 2 kör.
KOrCsOPOrtOK
Korcsoportok a 2015-16-os tanév Diákolimpia korcsoportjai szerint. 
PICI – még nem iskolások; I. korcsoport: 2007-ben vagy később szüle-
tett iskolások; II. korcsoport: 2005–2006-ban születettek; III. korcsoport: 
2003-2004-ben születettek; IV. korcsoport: 2001–2002-ben születettek; 
V. korcsoport: 1999–2000-ben születettek; VI. korcsoport: 1996–97–98-
ban születettek.
A 2001-ben született középiskolások indulhatnak az 5. Kcs-ban, akkor 
saját 4. korcsoportjukban nem!
Célba érkezés kézen fogva tilos!



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 8 . S ZáM   2015 . AuGuSZtuS  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

29

A kőszegi zarándok
Pünkösdkor az ötvenedik alka-
lommal kísért zarándokcsoportot 
Máriacellbe Petkovits Sándor. Az 
árpád-házi iskola csoportjával, 
gyerekekkel indultak és érkeztek 
Máriacellbe. A kőszegi horvát kö-
zösség vezetőjét ez alkalommal Ve-
res András püspök úr emléklappal 
ajándékozta meg. 
A sor a horvát zarándoklatokkal 
– de még ausztriai indulással – 
kezdődött 1991-ben. A következő 
esztendőben, éppen 50 évvel azu-
tán, hogy az utolsó gyalogos za-
rándoklat elindulhatott Magyaror-
szágról, már Kőszegről vágtak neki 
a távnak. Becses tárgy az a térkép, 
amelynek segítségével – többször 
is eltévedve – nekivágtak az útnak. 
Azt a nyomvonalat követték, ame-
lyen a nagyszülők is zarándokoltak. 
Már ekkor szép számmal voltak a 
csoport tagjai magyar ajkúak.  
Hamarosan megfogalmazódott az 
igény, és 1994-ben elindult az úgy-

nevezett magyar cso-
port. Ezzel is ápolják a 
régi hagyományt, hi-
szen mint megtudtuk: 
„Kőszeg büszke lehet, 
mert írásos emlék 
van arról, hogy már 
1699-ben zarándo-
koltak Máriacellbe.” A 
18. sz. elején alapít-
ványt is létrehoztak a 
zarándoklatok finan-
szírozására. 
1994-től évi két alkalommal indul-
tak a gyalogos zarándokok a híres 
kegyhelyre. Petkovits Sándor úgy 
van a csoportjaival, mint a gyerme-
kivel: nem tud választani közülük, 
így mára már évi három alkalom-
mal vezeti a néha viszontagságos 
időjárással nehezített utat. A horvá-
tokat a közös anyanyelv miatt, a kő-
szegi magyarokat, mert kezdetektől 
a szervezője, az árpád-házi iskola 
diákjainak zarándokait pedig, mert 

ők jelentik a jövőt, ezáltal az egyik 
legszebb alkalom, amikor együtt 
haladnak a kegytemplom felé.
Sokan kutatják a titkot. Mit lehet 
erről mondani?  talán azt, hogy ko-
runk embere keresi ezt az élményt, 
a lelki táplálkozást, a feltöltődést, 
vagy csak az emberi hangot, a be-
szélgetés lehetőségét, amit egyre 
kevésbé kap meg a mindennapi 
taposómalomban. Valahol ez irány-
ba lehet az igazság, még akkor is 
– vagy annál inkább –, ha korosz-

tályban, tempera-
mentumban, érdek-
lődési körben, stb is 
más-más emberek 
alkotják az ország 
különböző pontja-
iról érkezők által 
szerveződő csopor-
tokat. Jellemzően 
nagyon sokan van-
nak a  „visszaesők”, 
és – tudjuk – nincs 
két egyforma út! 
A „kőszegi zarán-
dok” a nagyszülők 

nyomában jár. Sokszor hallott 
elbeszéléseikből az egykori élmé-
nyekről, a vasvári, a celldömölki és 
a vidi zarándoklatokról, búcsúkról. 
A máriacelli zarándoklat hagyomá-
nyának kőszegi feltámasztója, már 
az ötvenegyedik alkalmon is túl 
van, de – mint mondta – ez nem 
a számokról szól, hanem… ugye 
tudjuk! további jó egészséget, Isten 
áldását kérem rá és a mellészegődő 
zarándoktársakra!

tóthárpád F.
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Speciális arany
Július 25. és augusztus 2. között Los Angelesben rendezték a 24. Spe-
ciális Nyári Világjátékokat. Az értelmi fogyatékossággal élők nemzetközi 
szervezetének (SOI) versenyrendszerét a Speciális Olimpia mozgalmat a 
NOB 1988-ban ismerte el úgy, mint a világ egyetlen sportszervezetét mely 
nevében viselheti az olimpia kifejezést.
A 86 fős magyar delegáció 14 sportágban képviselte országunkat. A magyar 
küldöttségben, a kosárlabda csapatban, négy kőszegi játékos (Gutmann ta-
más, Prácser Roland, Sőre Zoltán és Szita Annamária) is helyet kapott. Bara-
bás Krisztián szakág vezető-helyettesként segítette a csapatot. Az esemény 
rangját mutatja, hogy az ünnepélyes megnyitón, a Los Angeles Memorial 
Coliseumban, mely 
az 1932-es és 1984-
es olimpiának is hely-
színe volt, 165 or-
szág képviseletében 
6500 sportoló, 30 
ezer önkéntes és 50 
ezer néző előtt a ti-
zennyolcszoros olim-
piai bajnok, Michael 
Phelps közreműkö-
désével lobbant fel a 
láng. A versenyeket 
Michell Obama, az 
amerikai elnök fele-
sége nyitotta meg. A 
résztvevőket timothy 
Shriver (NSOSZ el-
nöke) mellett Eva 

Longhoria és Ed Harris filmszínészek, Oscar de la Hoya profi bokszvilág-
bajnok is köszöntötték, de a díszvendégek között Colin Farrel filmszínész, 
Nadia Comaneci olimpiai bajnok tornász és Novak Djokovics világelső te-
niszező is megtisztelte a sportolókat. Az ünnepi műsorban fellépett Avril 
Lavigne és Stevie Wonder is.
A kosárlabdázók, a speciális olimpia versenyrendszerének megfelelően 
divizionáló mérkőzésekkel kezdtek. A hat mérkőzést három győzelem, egy 
döntetlen és két vereséggel a negyedik divizióba kerültek. Magabiztosan 
menetelve jutottak el a döntőig. tajvan ellen az uSC egyetem center pá-
lyáján, a Gallan Centerben mintegy kétezer néző szurkolta ki a magyar 
sikert. A divizió döntőjében Indiával játszott Magyarország, mely az ázsiai 
csapat legyőzésével, 12 év után újra aranyérmet ünnepelhetett. Hosszú 
évek munkájának gyümölcse a siker.
A versenyeken résztvevő 31 aranyat, 30 ezüstöt, 20 bronzérmet gyűjtő 
magyar küldöttség a Host town program keretében Manhattan Beach 
vendége volt. A megnyitó és versenyélményeken túl négycsillagos szállo-
dai ellátás, ajándékok, városnézés, hollywoodi kirándulás, spagetti-parti, 
táncház, óceáni fürdőzés tette felejthetetlenné a Los Angeles-i napokat. A 
hazaérkezőket a Magyar Sport Házában tartott fogadáson köszöntötték.
A kosárlabda csapat eredményei: divizionálás Magyarország-
tajvan 8:2, Magyarország-Lettország, 8:7, Magyarország-Svájc 9:4, 
Magyarország-Új Zéland 6:6, Magyarország-Görögország 7:9, Magyar-
ország Ausztrália 1:19. IV. divizió Magyarország-Indonézia 47:18, Ma-
gyarország-Svájc 41:28, Magyarország-tajvan 46:37. IV. divizió döntő 
Magyarország-India 46:21.
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Tenisz: Irány a Szuperliga
Budapesten a Nemzeti Edzésközpontban rendezték meg július 11–12-én 
a tenisz OB I. felsőházi, négyes döntőjét.
Az elődöntőben az a Mini Garros volt a Kőszeg ellenfele, akitől az első kör-
ben egyetlen vereségét szenvedte el a KSE. Sikerült a visszavágás, s ezzel 
eldől, hogy a második napon az OB I. bajnoki címéért és a Szuperligába 
jutásért játszhat a kőszegi csapat. A tálentum sem tudott megálljt pa-
rancsolni, így eldőlt, bajnoki címet ünnepelhet a Koltay árpád irányította 
gárda. A felsőházi döntőn pályára léptek: Jark Rok, Sardú Dániel, Koncz 
Brnabás, Enyedi János, Devecseri Olivér, Kellner ákos, Serkédi Erik. 

eredmények Elődöntő: Kőszegi SE-Mini Garros tC 6/1, győztek: Rok, 
Sardú, Enyedi, Devecseri, Rok/Sardú és Koncz/Enyedi. Döntő: Kősze-
gi SE-tálentum tC-Mese tenisz Club 6/1, győztek: Rok, Sardú, Koncz, 
Devecseri, Rok/Serkédi és Sardú/Enyedi.

Labdarúgás: Új szezon, új edző
Új edzővel vág neki a megyei bajnokság 2015–2016-os küzdelmeinek a 
Kőszegi SE labdarúgó csapata. Devecseri Gáborral, az új vezető edzővel 
beszélgettünk pályafutásáról, a csapat felkészüléséről, céljairól.
– Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak: magánemberként is, de fő-
ként sportolóként, edzőként!

– Családommal toronyban élek, a Ma-
gyar Közút NZrt. Szombathelyi Mér-
nökségén dolgozom. A sport mindig 
is meghatározó szerepet töltött be az 
életemben A B-licences edzői tanfo-
lyamot Őry Gáborral, a csapat korábbi 
játékos-edzőjével együtt végeztem. Ő 
keresett meg, hogy vállaljam a csapat 
irányítását. Játékvezetői vizsgával is 
rendelkezem.
Játékosként a Sabaria SE (NB II. és NB 
III.), a Szentgotthárdi MSE (NB III.) és 

a LAtEX Kőszegi SE (megyei I. és NB III.) csapataiban szerepeltem. Három 
évet Ausztriában játszottam, a steiermark-i uSV Hitzendorf és a burgen-
landi Deutsch tschantschendorf, illetve az uFC Siget csapataiban.
Edzői pályafutásomat a megyei harmadosztályban, a Bucsu KSK-nál kezd-
tem. Dolgoztam a torony KSK-nál (megyei II.), majd a Gyöngyöshermán-
Szentkirálynál (megyei II. Féléves kihagyás után, a megyei I. osztályban 
a kieső helyen álló Egyházasrádóc SE-t vettem át. Eredményes mun-
kával sikerült a bennmaradás. Legutóbb, három és fél éven keresztül, a 
Balogunyom SE-t irányítottam. Ez az időszak a falu labdarúgásának egyik 
legnagyobb sikerkorszaka volt. (Eredményei a fenti csapatoknál: Bucsu 
KSK 3. hely, torony KSK 3. hely, Gyöngyöshermán-Szentkirály 3. hely, 
Balogunyom SE 2. hely, Magyar Kupa megyei 3. helyezés.)
– Hogyan alakul a játékoskeret, kik érkeztek, távoztak?
– A játékoskeret még változik. Jelenleg 20–25-en alkotják, de csak a baj-
nokság kezdetére alakul ki véglegesen. több tehetséges helyi fiatal is a 
felnőtt csapattal készül, akik közül minél többnek szeretnék játéklehetősé-
get biztosítani. Öt-hat idősebb és rutinos futballista is a keret tagja. Három 
felnőtt igazolásunk van: Fischer Attila, kapus törtelről, Dankovics Gergely, 
támadó toronyból, Hankó Viktor, támadó Kőszegfalváról érkezett. Kovács 
Patrik Kőszegfalvára igazolt.
– Hogyan készül a csapat a bajnokságra, kikkel játszanak a felkészü-
lés során, eddig milyen eredmények születtek? 
– A felkészülést július 2-án kezdődött. Heti két edzéssel készülünk (kedd, 
péntek). Szombatonként felkészülési mérkőzéseket játszunk. Az edzéseken 
a labda játssza a főszerepet: a rövidpasszos, két-három érintős játékot 
gyakoroljuk. A begyakorolt elemeket szeretném a mérkőzéseken is mi-
nél többször látni. Eddig három felkészülési mérkőzést játszottunk: július 
11-én egymás közti játék volt, 18-án Kőszeg-Rechnitz 3:5, 25-én Kő-
szeg- Haladás u19 2:2. Augusztus 1-jén hazai pályán a tanakajd csapatát 
fogadjuk.
– Mit vár a 2015–2016-os bajnokságtól?
A minél eredményesebb szereplés a célunk, szeretnénk a középmezőnyben 
végezni. A jelenlegi baráti, jó szellemű és hangulatú társaság megtartása 
fontos cél számomra. A mérkőzéseken a biztonságos védekezés fenntar-
tása mellett, a labdabirtoklásra épülő rövidpasszos játékra törekszünk, és 
igyekszünk a kínálkozó lehetőségeket minél kisebb hibaszázalékkal ki-
használni.
– Mikor rajtol a bajnokság, melyik csapattal kerültünk össze a ku-
pában?
A bajnokság augusztus 14-én rajtol. Két idegenbeli forduló után 
(Rábapatyon és Lukácsházán), augusztus 28-án, az első hazain a Király 
SzE-t fogadjuk. (A Magyar Kupa első fordulójában Bucsuba látogattunk, 
augusztus 8-án.) Kérem a futballkedvelőket, hogy sportszerű szurkolással 
támogassák a csapatot!
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Korán véget ért az amerikai álom
Az uSA-ban, a Pennsilvania állambeli Bethlehemben lépett szorítóba Szi-
li István, Kőszeg Svájcban profiskodó bokszolója. A mindeddig veretlen 
Szili, a WBC szervezet Latino és az IBO interkontinentális bajnoki címéért 
vívott mérkőzésen, a szintén veretlen Antoine Douglas-szal (uSA) nézett 
farkasszemet. A Sands Casino Resorts-ban rendezett gálán jól kezdett a 
kőszegiek „Hercege”. Irányította a mérkőzést, bár ellenfele is keményeket 
ütött. István a második menet végén egy ütésváltásból nagyon rosszul jött 
ki. Padlózott. A számolás után szinte egyszerre megszólalt a menet végét 
jelző gong, de a szünet sajnos kevés volt a regenerálódásra. Két újabb 
leütés után a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet. A technikai KO – 
talán csak egyelőre – véget vetett az amerikai álomnak.

Fejlődik a Lóránt sporttelep 
Jelentős fejlődésben van a Lóránt Gyula Sporttelep. A labdarúgó edzőpálya 
teljesen megújul. Jelenleg a föld elterítése folyik. A tenisz szakosztály léte-
sítménye új pályával bővül. A centerpálya elkészültével nem pusztán a pá-
lyák száma szaporo-
dik eggyel. A hatmil-
liós költségvetéssel 
készülő 17x36 m-es 
szabványos kifutójú 
pálya, melyhez mobil 
lelátót is terveznek, 
rangosabb versenyek 
megrendezését is le-
hetővé teszi.
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Play&Stay teniszversenyt rendezett a KSE tenisz Szakosztály. Három 
korcsoportban 22-en neveztek. Szombathelyi, soproni és természete-
sen kőszegi fiatalok léptek pályára. Markovits Márton, a 2004–2005-ös 
születésüek között a házigazdák színeiben győzött.

A kőszegiek eredményei: 2006-os lányok 3. Lepold Bianka, fiúk 2. 
Markovits Móric, 2004-2005-ös fiuk 1. Markovits Márton, 2. Vágfalvi 
Simon, 7. Béres Milán.

A triatlon klub hírei
Alig múlik el hét, hogy a Kőszegi Úszó és triatlon Klub versenyzői vala-
hol meg ne méretnék magukat. Május végén, a Keszthelyi Ranglista 
Verseny előtt még komoly fejfájást okozott, hogy mennyire lesz hideg a 
Balaton. A bőven húsz fok alatti víz – miatt néhányan távolmaradtak –, de 
a verseny rajtjára már „kibírhatóvá” melegedett. A kerékpár és a futás alatt 
aztán már senki sem fázott. Schwachofer Balázs végzett a legelőkelőbb 
helyen. Negyedik helyezésével megteremtette magának az esélyt, hogy 
egyenletes versenyzéssel a Fadd-Dombori OB után, a tiszaújváros 
meghívásos versenyen is részt vehessen.
Egy hét múlva a Fonyódi Ranglista Versenyen már sokkal kellemesebb 
volt a vízhőfok.

eredmények: fiú újonc II. 5. Hóbor Zalán, 7. Marton Zsolt, fiú gyer-
mek 6. Schwahofer Balázs, 8. Nyul Marcell, lány gyermek 5. Gurisatti 
Jázmin, 9. Hóbor Eszter, lány serdülő 10. Pillisz Réka.

Újabb hét múlva a Neufeld, TriKids Cup verseny következett. A csapat 
három győzelem (Molnár Gábor, Spanraft Liza és Horváth Balázs ) mellett, 
Hóbor Zalán és Hóbor Lehel bronzérmének örülhetett.
Az ezt követő hétvége sem maradt verseny nélkül A Mörbisch, TriKids 
Cup aquatlon versenyen a rossz idő mellett a versenybíróság szerencsét-
len döntése is zavart okozott. A kicsik oda-vissza úszása után olyanok is 
folytatták a futással a versenyt, akik az úszás távját csak részben teljesítet-
ték. Így a végeredmény néhol eltért a tényleges sorrendtől. Horváth Balázs 
így is begyűjtötte második aranyérmét a sorozatban. Schwachofer Balázs 
a 37 fős mezőnyben ötödikként ért célba.
A hónapot a Kistartcsa Ranglista Verseny zárta, mely az előzetes ter-
vekben nem szerepelt, Gurisatti Jázmin és Hóbor Eszter ranglista pont-
jainak szaporítása reményében mégis elindultak. A lányok az erőltetett 
versenyprogram miatt azonban kissé fáradtabban versenyeztek. Végül a 
középmezőnyben értek célba.
A Wallsee triatlon triKids Cup-on a verseny a Duna öbölbéli úszással indult. A 
„C” korcsoportban Marton Zsolt 4. Hóbor Zalán 5. helyen ért célba. A „D” cso-
portban Hóbor Zalán, végig az élen haladva, idei első győzelmét ünnepelhet-
te. A legkisebbeknél Hóbor álmos éppen csak elmaradva a dobogótól 4. lett.
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DIÁKSPORT
Foci diákolimpia: Bersek a döntőn

A III. korcsoportos fiúk Vas megye bajnokaként jutottak a diákolimpia egri 
döntőjébe. A 20 csapatot négy ötös csoportba osztották. A Berseknek győ-
ri, békéscsabai nagyatádi és kisvárdai ellenfél jutott. Első mérkőzésüket 
a győri Fekete István iskola, a későbbi bajnok ellen játszották. A csoport-
küzdelmeket egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel zárva, 
a kvintett negyedik helyén végeztek, s a 13–16. helyért folytathatták. A 
rájátszást egy súlyosabb vereséggel kezdték, de a 15–16. helyért vívott 
helyosztón csak büntetőkkel maradtak alul. A kőszegi csapat végig bát-
ran, elszántan játszott. Kár a Nagyatád ellen utolsó pillanatban elveszített 
mérkőzésért, hiszen azzal a ponttal a rájátszásban jobb helyezésekért har-
colhattak volna.

Eredmények: csoportkör Győr, Fekete-Bersek 3:0, Kisvárda, Vári-
Bersek 0:0, Bersek, Békéscsaba, Lencsési 3:0, Nagyatád-Bárdos-
Bersek 2:1, rájátszás 13-16. hely Bersek-Szeged, Madách 0:5, 
rájátszás15-16. hely Budapest, Munkács-Bersek 0:0 (büntetőkkel 
4:3). A csapat tagjai: Réti László, Kiss Brúnó, Horváth Richárd, Réti 
Marcell, Rádl Botond, Poór Máté, Bella Alex, Balogh Martin, Fricz 
Dávid,Borsos Bálint, Mercs László, Károlyi Szabolcs, Őri Kilián. Felké-
szítők: Kratochwill Zoltán és terplán Zoltán.

Utánpótlás tenisz itthon és Ausztiában

tihanyi Luca és Levente, a 
Kőszegi SE és a Sporthotel 
Kurz Oberpullendorf ver-
senyzői ausztriai versenye-
ken öregbítették a kőszegi 
sport hírnevét. Júlus 4-én, 
Oberpullendorfban Luca 
az u12-es kategóriában lett 
veretlenül, játszmaveszteség 
nélkül első, ugyanitt Levente 
is döntőt játszott. Nagy küzde-
lemben, két és fél órás mérkő-
zésen, a döntő szettet 10/7-re 
elveszítve lett második. Luca 

Július 18-án, Steier Weiz-ben, u 10-ben, a döntőben olasz ellenfelet 
legyőzve végzett az élen. Augusztus 1-jén, a Fürstenfeld Cup-on tiha-
nyi Luca újfent diadalmaskodott az u10-ben. tihanyi Levente (u14) és 
Vágfalvi Simon (u11) negyeddöntőt játszott. A fiúk csak a koruknál jóval 
idősebbek között tudtak indulni, de így is remekül teljesítettek.

tihanyi Luca és Levente, a 
Kőszegi SE és a Sporthotel 
Kurz Oberpullendorf ver-
senyzői ausztriai versenye-
ken öregbítették a kőszegi 
sport hírnevét. Júlus 4-én,
Oberpullendorfban
az u12-es kategóriában lett 
veretlenül, játszmaveszteség 
nélkül első, ugyanitt Levente 
is döntőt játszott. Nagy küzde-
lemben, két és fél órás mérkő-
zésen, a döntő szettet 10/7-re 
elveszítve lett második. Luca 

Kőszegi teniszező az EYOF-on
A kőszegi tenisz ígéretes nevelése, a győr-újvárosi GYAC-ban versenyző 
Vörös Máté, részt vehetett tbilisziben (Grúzia) az Európai Junior Olimpi-
ai Fesztiválon. Egyesben a 64-es táblán a hazai Nikolav Davlianidze-től 
szenvedett vereséget (4/6, 3/6). Párosban Khin Dániellel az oldalán a brit 
Fernley/Hudd kettőstől kaptak ki (6/3, 4/6, 1/6).
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www.sopronbank.huf

Aktív Online 
számlacsomag

Új számla nyitása 
esetén  5.000 Ft 

értékű utalvány!*

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

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

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

Közlemény!
Harkai Norbert az Összefogás Kőszegért Egyesület nevében, augusztus 
4-én küldött e-mailjében az alábbi közlemény megjelentetését kérte:
÷Az Összefogás Kőszegért Egyesület a továbbiakban nem kíván 
együttműködni Tóth Gáborral, aki egyesületünk listájáról került a kő-
szegi képviselő-testületbe. A képviselőnktől állandó jelenlétet, intenzív 
– a kőszegi emberek érdekeit figyelemben tartó – építő, kreatív önkor-
mányzati és egyesületi munkát vártunk el. Tóth Gábornak sok sikert 
kívánunk, ám egyesületünk politikai tevékenységétől teljes mértékben 
elhatárolódik és mandátumának visszaadását elvárjuk!”
(Kedves Olvasó! Amennyiben az érintett képviselő részéről lesz hasonló 
kérés, akkor arra, ugyanilyen terjedelemben biztosítunk lehetőséget, és 
azzal lezártnak tekintjük az ügyet.)


