
 130 ÉVES A KŐSZEG ÉS VIDÉKE VÁLLALKOZÓK IPARTESTÜLETE

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.

Balra fent a kőszegi iparosok 1993-ban visszaszerzett székháza, mellette az Ostromna-
pok egyik várvédő iparosa, Polák Norbert. Balra lent az ipartestütelet második elnöké-
nek, Stegmüller Lászlónak a portréja, jobbra pedig az iparosok új emblémája látható.

                                                                                                            Fotó: Németh Iván

Különszám

ISTEn ÉLTESSE
A TISZTES IPAROST!

A sikeres vállalkozók története ép-
pen úgy az általános kultúra része, 
mint a jeles írók, művészek életének 
ismerete. Leendő menedzserek ma 
igazi buzgalommal tanulmányoz-
zák Sam Waltonnak, a legnagyobb 
amerikai kiskereskedelmi áruházlánc 
multimilliárdossá lett tulajdonosának, 
vagy a világ leggazdagabb emberének, 
Bill Gatesnek az életútját. Ez állítólag 
erősíti motiváltságukat, kitartásukat, 
bővíti tudásukat. 

Sikeres vállalkozók, iparosok a mi 
közvetlen környezetünkben, Kősze-
gen és környékén is élnek. Igaz, nem 
multimilliárdosok, de a nálunk adódó 
lehetőségeiket jól kihasználó, szakmá-
jukat magas szinten művelő szakem-
berek. Többségüket rendkívüli szorga-
lom és munkabírás, no meg tisztesség 
jellemzi. 

Némelyik legendássá is lett közülük. 
A régen elhunyt Noszek bácsit, a tetőfe-
dőt éppen nemrégiben Szombathelyen 
hallottam megemlegetni. Ez is jelzi: az 
igazán jó iparos közmegbecsülésnek 
örvend nemcsak életében, de holtában 
is sokáig.

Saccolni sem merem, hogy az elmúlt 
130 évben hány iparos keze munká-
jával épültek, szépültek a Kőszegen és 
környékén lévő otthonok, hány remek 
szerelő segítette az itt élők mindennap-
jait komfortosabbá, élhetőbbé tenni. 

Ezzel a különszámmal a 130 éves 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartes-
tülete előtt tisztelgünk, de elsősorban 
az eltelt 25–26 év történéseiből adunk 
ízelítőt. Ám minden jeles, valaha itt élt 
és élő szakemberre gondolva módosít-
juk a közismert mondást „Isten éltesse 
a tisztes ipart!” az ünnep alkalmából 
arra: Isten éltesse a tisztes iparost is! 

Némethy Mária
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Nem kérdezem Szőnye Jó-
zseftől, mennyi mindennel 
támogatta a várost, az ipar-
testületet az elmúlt negyedszá-
zadban ingyen, saját zsebből, 
mert úgy érezte, kötelessége 
adni a tágabb, szűkebb kö-
zösségnek. Voltak és vannak 
meggyőződései, elvei, mindig 
azok szerint élt. Hozzáteszem: 
nem könnyen, sohasem rózsá-
san. De hallgassuk őt magát az 
életéről.

– Felmérésekből tudjuk, 
hogy a mai magyar fiatalok 
nagy része nem szeretne sem 
iparos, sem vállalkozó lenni. 
Tudna Ön meggyőzően érvelni 
amellett, miért érdemes vál-
lalkozni?

– Azt hiszem, akiben nem mo-
corog a kitörni akarás, annak hiá-
ba érvelnék. Én 1972-ben munka 
mellett leérettségiztem, gépipari 
technikumot végeztem. Még bi-
ciklim sem volt. Fiatal házasként, 
amikor vártuk az első gyerekünk 
születését, azt gondoltam: napi 
nyolc órás munkával nem ju-
tok el sehova. Lakatosként ipart 
akartam kiváltani, hogy má-
sodállásban a gyarapodó család 
egzisztenciáját megteremtsem. 
Egy 12 négyzetméteres sufniban 
kezdtem el dolgozni. Nem volt má-
som, mint egy satum, satupadom, 
kézi hegesztőtrafóm, fűrészkeretem, 
kalapácsom. A szabad ég alatt kezd-
tem lakossági megrendelésre kerí-
téseket, kapukat készíteni úgy, hogy 
a hat méteres idomok megfordítá-
sához a 60 éves apósom vonatozott 
el hozzánk Chernelházadamonyáról 
Szombathelyre. Mesterlevelem nem 
volt, ráadásul olyan területen akar-
tam ipart kiváltani, ami nem szá-
mított ellátatlan területnek, de na-
gyon elszánt voltam és meggyőző. 
Megígértem, hogy rövid időn belül 
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Szőnye József cégéről, az élet buktatóiról és kőszegiségéről

KŐSZEG ÉS VIDÉKE KÜLÖNSZÁMA
Kőszeg város polgárainak ingyenes lapja
Kiadja: Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház, mint kiadó engedélyével 
Felelős kiadó: SZŐNYE JÓZSEF

Felelős szerkesztő: NÉMETHY MÁRIA (maria.nemethy@gmail.com)
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.
KÁMÁN ZOLTÁN (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014  
NÉMETH IVÁN (nemetivan37@t-online.hu).  
ISSN 0237-3750   Megjelenik 4500 példányban

2008-ban Huber László polgármester adta át
a Pro Communitate Díjat Szőnye Józsefnek

leteszem a lakatos mestervizsgát. 
Az engedélyt kiadó ipari osztályon 
megelőlegezték a bizalmat, így 
1972 szeptemberében elkezdőd-
hetett a másodállásom, s 1973. 
március 31-én mestervizsgát is 
szereztem. 

– Tehát a történetével azt vála-
szolja a kérdésemre, hogy  aki 
szorgalmas, kitartó, dolgozni 
szerető és határozott céljai van-

nak az életben, önképe arról, 
hova akar eljutni, csak annak 
érdemes vállalkozóvá lennie. 

– Igen, azt gondolom, egy férfi 
számára bizonyító erejű, tartást ad 
neki, ha az életében eljut valahova. 

– Az indulás ideje még a má-
sik rendszerben volt, ahol a ma-
szek, a maszekolás nem hang-
zott éppen jól. 

– Gyökeresen más világ volt. A 
Vas, Fém és Gépipari Vállalatnál 

kezdtem dolgozni – ez később be-
olvadt a Rábába –, ahol gyorsan 
brigádvezető lettem. 1971 tava-
szán be akartak szervezni munkás-
őrnek. Azt válaszoltam, nem lehe-
tek az, mert a feleségemmel együtt 
vallásos családból származunk, s 
a születendő gyermekemet nem 
akarom lopva megkereszteltetni. 
El kellett mennem a cégtől, így 
kerültem beosztott lakatosként a 
Kertészeti és Parképítő Vállalathoz. 

Ott akkor fejlődött 
fel az üzemfenn-
tartás, a játszóterek 
játékait mind mi ké-
szítettük. üzemfenn-
tartási részlegvezető 
voltam, amikor a cég 
vezetésében változás 
történt. Nem akartam 
maradni. Elhatároz-
tam, hogy maszek 
leszek. Gyöngyösfalu 
külterületén akkor 
vásároltam meg egy 
magányos, idős néni 
lerobbant házát. Mi-
vel akkor még egy 
embernek csak egy 
ingatlana lehetett, 
annyira bíztam a 
jövőben, hogy aláír-
tam: két év alatt el-
adom a szombathelyi 
házunkat. Szegény 

feleségem persze kétségbe volt 
esve. Az engedélyeztetési eljárások 
is nagyon bürokratikusak voltak, de 
Prisznyákné Margit tanácstitkár és 
Albert Csaba tanácselnök ígérte: 
ha ipart telepítek le, akkor minden 
segítséget megadnak. Korrekten 
állták a szavukat. Így indulhatott 
el 1988. július 1-jén három alkal-
mazottal a gyöngyösfalui vállalko-
zásom.

– Amiből egy 100 főt foglal-
koztató közepes nagyságú cég 
nőtte ki magát.

– Az már fénykorában, a 2000-
es évek elején volt. 2005-ben a 
pácsonyi üzemet is megvásárol-
tuk, sikerült a Deutsche Bahntól, a 
Német Vasúttól megrendelést kap-
nunk, több nemzetközi minősítést 
is megszereztünk. 

– Ne szaladjunk annyira előre. 
Arra kérem, összegezze: vál-
lalkozóként hogyan élte meg 
a politikai rendszerek, majd a 
kormányok változását?

– A rendszerváltásig a tiltás volt 
érvényes, szitokszó volt a maszek, a 
rendszerváltás után a tűrés volt ér-
vényben egészen 2001-ig, a  Szé-
chenyi Tervig. Az első ezer négyzet-
méteres csarnokunkat 1990-ben 
építettük fel. A fiam Ausztriában lett 
gépész, ott végezte a közgazdasági 
iskoláit is. 2001 nyarán leültünk 
beszélni a jövőről, amit gyökeresen 
átírt Matolcsy György szeptemberi 
bejelentése: a Széchenyi Tervvel 
azokat a vállalkozásokat segítik, 
amelyek önerőből eljutottak egy 
szintig. Megragadtuk a lehetőséget. 
öt pályázatot adtunk be sikerrel. 
Azok segítségével gépeket vásá-
roltunk – lézervágót, szögcencoros 
élhajlítót a német Triumph cégtől,  
az ötödik pályázat a hely kialakí-
tását, a beüzemelést tette lehető-
vé. 200 milllió forintot nyertünk, 
ugyanennyit hozzá kellett tenni 
önerőként. 2001-ben az Ország-
gyűlés a kedvünkért módosította a 
pályázati törvényt, a közbeszerzést 
kivette belőle. Nagy átadást, ava-
tást terveztünk 2002 májusában, 
arra jött volna el Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr is Gyöngyösfaluba, 
de a Fidesz elveszítette a választást, 
így Glattfelder Béla államtitkár úr 
érkezett az avatásra.  

– Aztán a kormányvál-
tás után kezdték üldözni a 
széchenyiterveseket.

– Így van. Az év szeptemberében 
a pesti KEHI (Központi Ellenőrzési 
Hivatal) vizsgálódott nálunk két 
hétig, azután 2003 márciusában 
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Kőszegi Szüreten 2008-ban 

Ostromnapon Váradi Jánossal, a fogat
kőszegszerdahelyi tulajdonosával

a Vas megyei APEH Kiemelt 
Adózók Osztálya. Három éven 
át tartó per következett. Nem 
az számított, hogy hány em-
bernek adunk munkát. Azt 
akarták bebizonyítani, hogy 
a pályázat évében nem va-
lós adatok alapján adóztunk, 
s emiatt vissza kellett volna 
fizetni a pályázat nyertes 200 
millió forintját. Megnyertük a 
pert az APEH ellen, de így az-
tán semmi örömöm nem volt 
ebben a gyönyörű beruházás-
ban. Tudtam, hogy a pert nem 
veszíthetem el, a beruházás 
pedig újabb beruházást ge-
nerált, 2006-tól újabb 400 
millió forintból félpofa gyártó 
sort vásároltunk, nemzetközi 
ISO minősítéseket szereztünk. 
Aztán a 2008-9-es gazdasági 
válság elsöpörte a céget. 

– A vállalkozó Szőnye József-
nek mindig volt ideje és ener-
giája a különféle társadalmi 
funkciók betöltésére. Hogyan 
alakult életének ez a része? 

– 1972-ben kötelező volt a 
KIOSZ-tagság. Én Szombathelyhez 
tartoztam, minden ülésen aktívan 
ott voltam, hamarosan a vasipari 
szakosztály vezetésébe kerültem. 
Amikor 1988-ban Gyöngyösfaluban 
kezdtem működni, átkerültem a 
Kőszegi Ipartestülethez, ezt Németh 
Lászlónak, a KIOSZ megyei titkárá-
nak köszönhettem, ő mutatott be 
a kőszegi ipartestületi vezetésnek. 
1989-ben a kőszegiek elnökké vá-
lasztottak. 

– Milyen állapotok jellemezték 
akkoriban a kőszegi testületet? 

– A legszegényebbek egyike 
voltunk az országban. Padlón volt 
az ipartestület. A saját székhá-
zunkban albérlők voltunk. Amikor 
a rendszerváltással már nem volt 
kötelező a KIOSZ-tagság, többen 
gondolták úgy: ilyen „gittegyletnél” 
nincs értelme tagnak lenni. Mégis 
alig volt lemorzsolódás. Mindig 
azt hangsúlyoztam: olyan munkát 
kell végezni, hogy vonzó legyen a 
tagság számára, ugyanakkor aki 
vállalkozó, az adjon magára annyit, 
hogy érdekképviseleti szervezet-
hez tartozzon, mert akkor nem kell 
egyedül hadakoznia. 

– A székház 1993-
ban történ visz-
szakapása nagy 
fegyvertény volt, az 
országban nem sok 
testület tudta ezt el-
érni.

– Először csak arról 
volt szó, hogy legalább 
a dísztermet, az eme-
leti részt kapjuk vissza. 
Az IPOSZ megyei elnö-
ke is voltam, s így az 
országos elnökségnek 
is tagja. Egyszer azt 
hallottam Budapesten, 
hogy valahányadik 

kárpótlási törvény 
egyik mellékleté-
ben az áll: azok a 
társadalmi egye-
sületek, amelyektől 
az előző rendszer  
elvette a vagyonu-
kat, székházukat, 
ha a székházban 
vannak, akkor ön-
kormányzati hatá-
rozattal visszakap-
hatják azt. Básthy 
Tamás, Kőszeg 
akkori polgármes-
tere becsülte az 
iparosokat, minden 
ülésünkön részt 
vett. Mellénk állt, 
s rajta keresztül 
jelképes 50 ezer 
forintért visszakap-
tuk a székházunkat. 
Tudtuk, hogy nem 

minden képviselő szeretné ezt, 
ezért az elnökségben felosztottuk a 
képviselőket magunk között, min-
denkivel egy-egy iparos beszélt. 
Így sikerült a célunk. Akkoriban a 
levéltár raktára volt az épületünk. 
Saját teherautómmal szállítottam 
el a levéltári iratokat. Nagyon jó 
érzés volt a székház visszakapása. 
Tartoztunk ennyivel az elődeinknek, 
hiszen tőlük 1946-ban a hatalom 
egy tollvonással vette el.

– Egy ilyen pozícióban óhatat-
lanul érik sérelmek az embert. 
Megosztana velünk néhányat?

– Ma már csak mosolyogni tud az 
ember ezeken. Ellenem a legfőbb 
vád mindig az volt: nem vagyok 
kőszegi. Arról, aki ezt folyton hang-
súlyozta kiderült: ő sem az. Akkor 
Seper János bölcs javaslatot tett: 
„Józsikám, állítunk ellened kősze-
gi jelölteket az elnökválasztáson, 
s ha te nyersz, ezt a kőszegi-nem 
kőszegi kérdést levesszük a napi-
rendről”. Két kőszegi indult, ám én 
nyertem.

– Ön 1989 óta elnöke,  régóta 
tiszteletbeli elnöke a Kőszeg és 
Vidéke Vállalkozók Ipartestület-
ének, tavaly a 25 éves jubileu-
mon örökös elnökké választotta 
a testület. Kapott egy aranygyű-
rűt is. De közben egy ideig Krug 
Gusztáv is elnök volt.

– Igen, én egészségügyi okból 
visszavonultam, akkor Krug Gusz-
távot megválasztotta elnöknek a 
testület, de jogi értelemben soha-
sem vált azzá. Tiszteletbeli elnök-
ként akkor keresett meg Szárnyas 
János és Kiss Péter az üzememben, 
ők hívtak vissza. Akkor, tíz éve el-
kezdődött egy rendszerváltozás ná-
lunk, egy élénkülés, ami máig tart. 
Elfogadták az én javaslatomat, mi-
szerint ipartestület soha nem lehet 
ellenzéke az önkormányzatnak. Ez 
igazán gyümölcsöző volt az iparos-
ság számára, hiszen Kőszeg számos 
projektjébe be tudtak kapcsolódni, 
profitáltak belőle.

– Mindezek után is úgy gon-
dolja, hogy érdemes vállalkozó-
vá lenni Magyarországon? 

– Igen, úgy. Nem olyan kialakult, 
kitaposott társadalmi környezetben 
élünk, a családi tradíciók is hiányoz-
nak, egészen más itt vállalkozónak 
lenni, mint  a nyugati országokban. 
Mi mindig sietünk, folyton változik 
körülöttünk a jogi helyzet, ettől ki-
számíthatatlan az életünk. De izgal-
mas, érdekes, férfias világ ez. Aki az 
unalmat szereti, annak nem való. 

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván

A Bőben nagycsaládban 
született, most 67 esztendős 
Szőnye József az 1999-ben 
megalapított Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének az ala-
pítás óta Vas megyei elnöke. 
Ebben a fontos tisztségében 
2003 óta szervezi az országos 
Prima Primissima díj megyei 
megfelelőjét, a Prima díjak át-
adását szolgáló gálát. 

Több kitüntetés birtokosa, 
köztük:

Magyar Köztársasági Ér-• 
demrend Tiszti Keresztje 
Polgári  Tagozat (2002)
Vas Megyéért Díj (2004)• 
Vas Megye Sportja Támoga-• 
tásáért Díj (2005)
Magyar Gazdaságért Díj • 
(2008)
Vas Megye Közgyűlése El-• 
nökének Emlékplakettje 
(2010)
A Kőszeg és Vidéke Vállalko-• 
zók Ipartestületének örökös 
elnöke (2014) 
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együttműködési megállapodásban. 
Úgy gondolom, az ebben foglaltak 
maradéktalanul teljesültek, eseten-
ként túl is lettek teljesítve főleg az 
iparosok részéről. Mivel az együtt-
működés akkor életképes hosszú-
távon, ha mindkét félnek előnyös, 
ezért az önkormányzat is igyekezett 
lehetőséget biztosítani (törvényes 
keretek között) a helyi iparosok 
számára az önkormányzati beruhá-
zások kivitelezésében. Bíztam ben-
ne, hogy ez a kölcsönösen előnyös, 
egymás érdekeit figyelembe vevő 
együttműködés a jövőben is folyta-
tódhat, mely által tovább szépülhet, 
fejlődhet a város, tovább erősöd-
hetnek a kőszegi iparosok és a 130 
éves Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete is. Ehhez kívánok jó 
egészséget és sok sikert. 

Éljen a tisztes ipar!
Huber László polgármester

Ebben az évben született Koszto-
lányi Dezső. Ebben az esztendőben 
hunyt el Victor Hugo. Ekkor kezdték 
el építeni a Duna partján a Parla-
mentet. 

Mindez 1885-ben történt, amint 
az is, hogy itt, Kőszegen szövetség-
re léptek azok, akik maguk is azt 
vallották, amit Kossuth Lajos úgy 
fogalmazott meg, hogy „ipar nél-
kül a nemzet félkarú óriás”.  130 
évvel ezelőtt az együttműködés út-
ját választók hittek abban, hogy a 
teremtő, becsületes és tisztességes, 
szakértő iparos munka által nem 
csupán az egyén, hanem a közösség 
is gyarapodhat. Így volt ez akkor, a 
XIX. század végén, amikor az Oszt-
rák-Magyar Monarchia fejlődése 
biztosított hátteret mindehhez.

Így van ez most is, amikor a kor-
mány döntése révén soha nem látott 
lehetőségek állnak rendelkezésre a 
magyar gazdaság, benne kiemelten a 
mikro-, kis és közepes vállalkozások 
növekedésének biztosítására. Mind-

Őszinte tisztelettel és barátság-
gal köszöntöm a Kőszeg és Vidéke 
Vállalkozók Ipartestülete minden 
tagját és vezetőit az alkalomból, 
hogy megalakulásának 130 éves 
jubileumát ünnepli az egyesület.

Kőszeg életében mindig meg-
határozó jelentőséggel bírt a helyi 
kézművesség, iparosság. Így van 
ez napjainkban is, mert nem csak 
a gazdaság fontos, nélkülözhetetlen 
szereplői a vállalkozók, az iparosok, 
hanem a város társadalmi, kulturá-
lis életében is nagy szerepet tölte-
nek be. Szinte elképzelhetetlen már 
nélkülük az Ostromnapok, a Szüreti 
Karnevál, de az Orsolya-napi ren-
dezvény is. Túlzás nélkül mond-
hatjuk, hogy példamutató módon, 
önzetlenül, támogatást nem kérve, 
sőt, időt, pénzt és energiát nem 
kímélve járulnak hozzá ezeknek a 
rendezvényeknek a sikeres meg-
valósításához. Gondoljunk csak az 
Ostromnapok várvédő iparosaira, 
a korhű középkori harci eszközökre, 
amelyeket saját maguk készítettek 
el és mutattak be az Iparosok Ud-
varán a történelmi játék ideje alatt. 

Vagy gondoljunk a szüreti karneváli 
vidám, ötletes, közönséget megne-
vettető produkciójukra. A sokoldalú 
„csapatmunkájukat” dicséri az Or-
solya-napi halászlé és egyéb ételek 
elkészítése is. Az idén már a kőszegi 
és környékbeli iparosok képviselték 
Kőszeget a Tihanyi Garda Fesztivá-
lon, nagy sikerrel.

Igazi lokálpatrióták ők, akik mindig 
rendelkezésére állnak a városnak. 
Nem lehet tőlük lehetetlent kérni, és 
mindent az igéretüknek megfelelő-
en felsőfokon megoldanak, öregbít-
ve ezzel Kőszeg hírnevét. Köszönöm, 
köszönjük szépen!

Úgy gondolom, hogy a Kőszegi 
Ipartestület már sokszorosan meg-
hálálta azt a városnak, hogy 1993-
ban visszaadta az önkormányzat 
az iparosok hajdan volt székházát, 
melyet azóta jó gazda módjára fel-
újítottak, bővítettek. Ezzel az akkori 
gesztussal az önkormányzat nem-
csak igazságot szolgáltatott (vissza-
adta a hajdan volt tulajdonosoknak 
az elvett vagyonát), hanem megte-
remtette lehetőségét az ipartestület 
további anyagi erősödésének, a 

Isten éltesse az alkotó szövetséget! 
ezek következtében a 2014–2020 
között felhasznál-
ható uniós források 
hatvan százalékát 
Magyarország a 
versenyképesség 
javítására fordít-
ja. A hazai export 
növekedése és új 
munkahelyek te-
remtése: e célokat 
szolgálják ezek a 
támogatások. 

Mindennek következtében saját 
talpára állhat a magyar gazdaság. 
Annak érdekében, hogy a kormány 
még jobb helyzetbe hozza a magyar 
vállalkozásokat arról is döntött, hogy 
2017. június 30-ig meghirdeti pá-
lyázatok formájában a 2014-2020-
as uniós ciklus teljes támogatási 
keretösszegét. Az összes EU-s pá-
lyázat kiírása 2017 júniusáig olyan 
versenyelőnyt nyújt a hazai szerep-
lőknek, amelyre nem csak hazánk-
ban, de az EU más tagállamaiban 

sem volt még példa. Lehetőséget 
adunk arra, hogy a 
magyar vállalkozá-
sok a térség többi 
országának vállal-
kozásaihoz képest 
sokkal gyorsabban 
jussanak hozzá az 
uniós forrásokhoz, 
hozzájárulva ezzel 
is a magyar gazda-
sági növekedéshez. 
Ennek egyik fontos 

összetevője a kivitel, azaz az export, 
melynek további bővülése nemzeti 
érdek. Emellett a világgazdasági ver-
senyképesség tényezője a hatékony-
ság, így technológiailag is verseny-
képessé kell tenni a hazai cégeket. 
E forrásokkal a kormánynak csak két 
feladata van: minél hatékonyabban 
és minél gyorsabban eljuttatni a 
magyar vállalkozásokhoz. Ezek te-
hát azok a nagy, országos keretek, 
amelyek a magyar gazdaság követ-
kező időszakát meghatározzák. 

Mindez azonban nem csupán le-
hetőséget, hanem feladatot és ki-
hívást, bizonyítási helyzetet jelent 
a magyar gazdasági élet szereplő-
inek. Köztük mindazoknak, akik itt 
Kőszegen az elődök nyomdokaiba 
lépve hisznek a teremtő, becsüle-
tes és tisztességes, szakértő iparos 
munka erejében és szépségében. 

A Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestületének minden tagja azon-
ban már sokszor bizonyította ráter-
mettségét. Számtalanszor adtak 
példát kiváló elkötelezettségükre a 
térség iránt is, hiszen a szervezet 
és Kőszeg együttműködésének már 
külön története van. Az ipartestület 
számomra ezért alkotó szövetséget 
jelent, hiszen tevékenységük nem 
öncélú: a város gyarapodását szol-
gálja. Az itt élő valamennyi polgár 
érdekében kívánom, hogy a dicső 
130 év után az új idők új kihívása-
inak is meg tudjanak felelni. Ehhez 
kívánok mindnyájuknak eltökéltsé-
get és egészséget! Isten éltesse az 
alkotó szövetséget! 

Ágh Péter
országgyűlési képviselő

Igazi lokálpatrióták ők közösség további építésének.Talán 
ennek hatásaként (is) jöhetett létre 
a jelenlegi összetartó, a város dolgai 
iránt nyitott „csapat”, melynek – tu-
domásom szerint – további komoly 
tervei vannak még a jövőre nézve.

Pedig minden vállalkozónak meg-
van a saját problémája: vállalkozá-
sának a működtetése, fejlesztése; a 
gyorsan változó gazdasági körülmé-
nyekhez és jogszabályi változásokhoz 
való alkalmazkodás; a magárautalt-
ság; az idő hiánya, amely önmaga 
kizsigereléséhez is vezet; az alkalma-
zottak és családjuk megélhetésének 
biztosítása, stb. Mindezeket nagyon 
is át tudom érezni, mert magam is 
23 évig vállalkozó voltam.

Minden elismerésem az iparoso-
ké, vállalkozóké, akik a sok-sok ne-
hézség ellenére „viszik az ipart” és 
még jut idejük, energiájuk a saját 
közösségükre, sőt még az önkor-
mányzatot is segítik, támogatják. Az 
együttműködés, az összefogás szép 
példáját mutatják az iparosok nap 
mint nap. 

Ebben természetesen az önkor-
mányzat is partner és érdekelt. En-
nek hivatalos formáját és tartalmát 
adtuk meg az ipartestület és az ön-
kormányzat között 2007-ben kötött 
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Mindenkinek, így az iparosok életében is voltak rendkívüli 
események. Barátaik, ismerőseik jóvoltából többükről ma is 
keringenek a városban anekdoták, így egy-egy emléket őriz 
meg máig a közbeszéd. Ezekből adunk közre most egy csokor-
ra valót.

Adó a kocsmában
Az új adózási rendszer bevezetésekor az adótanácsadók tájékoztatták az 

iparosokat a szabályokról. Dóra István kályhás nem értette meg az adózási 
kötelezettség lényegét, így reagált a hallottakra:

– Kitisztítok egy kályhát, kapok érte ötven forintot, ami hazafelé elfogy 
a kocsmában. Nincs nálam pénz, mire hazaérek. Akkor abból én hogyan 
adózzak?

Kötélen lógva
Noszek Tóni bácsi, a tetőfedő kilencven éves korában kilencven szál 

gyertyát kapott ajándékba. Ő volt az, aki a zárda kápolnájának a csúcsát 
egy szál kötélen függeszkedve festette le.

Néma felállás
Vasárnap délelőtt tartotta a nyugdíjas csapat a szokásos „megbeszélését” 

néhány pohár bor mellett. Egyszer csak megszólalt a legidősebb mester:
– Kérem, most következzék egyperces néma felállás.
Kérésének a jelenlévők szótlanul tettek eleget. A „miért”-re csak az egy 

perc letelte után kérdeztek rá a barátok, mire azt kapták válaszul:
– Görcsöt kapott a lábam, és nem akartam egyedül felállni.

Elcsattant egy pofon
A vékony testalkatú Szecska János a Dorner vendéglőben poharazgatott 

a barátaival. Ki tudja hányadik fröccs után a következő kijelentést tette.
– Ha ide most belépne az állomásfőnök, én szájon vágnám.
– Te? Hiszen az egyik karja nagyobb, mint te vagy!

Régmúlt idők, iparos sztorik A vita fogadással végződött, tétje hat fröccs volt. Mit tesz isten, nem 
sokkal később belépett az ajtón az állomásfőnök. János eléje ugrott.

– Pofon váglak!
–Te? – hangzott a kétkedő válasz, mire elcsattant a méretes pofon, s 

szóban hozzá a gyors indoklás:
– Ne csinálj semmit! Ezzel nyertem hat fröccsöt, három a tied.

A szerenád
A Dorner vendéglőben négy szoba állt a vendégek rendelkezésére. Szí-

vesen megszálltak itt az átutazók, mert a lovak számára volt istálló.
Gyakori vendég volt ott az undi gyümölcskereskedő nő, aki mindig 

ugyanazt a szobát vette ki. Egyik éjszakán a vendéglőben iszogatott And-
rás bácsi a csapatával. Az az ötletük támadt, hogy szerenádot adnak az 
undi asszonynak. Dorner bácsi mutatta meg nekik a nő szobájának abla-
kát. „Jó éjszakát kell mondanom...” – kezdték a nótát a kapatos férfiak, 
mire néhány perc múlva kinyílt az ablak:

– Danke schön! (Köszönöm szépen!) – hangzott a köszönet férfi hangon, 
merthogy akkor éppen egy német anyanyelvű kereskedő szállt meg az 
undi nő szobájában.

Az asszony és az évek
– Csecserics János bácsi kovácsként dolgozott a bútorszövetgyárban. 

Egyszer meghívott bennünket bodzaborra – mesélte egy borkedvelő. – 
Akkoriban megbecsült volt a bodzából készült bor, mert az oroszok bejö-
vetele után ritka kincsnek számított az értékes nedű. Jól éreztük magunkat 
azon a délutánon, az öreg pedig mondta a meséit. Szórakoztatott ben-
nünket a történeteivel, a középpontban az élete állt. Eközben a felesége 
hol a szobában, hol pedig a konyhában dolgozva hallgatta a férje meséit. 
Egyszer aztán megállt az ajtóban, és megszólalt:

– Papa, ne mondd már tovább! Ha mindez megtörtént volna, te már 
legalább százhúsz éves lennél!

János bácsi rövid időre félbeszakította mondatait, majd rendreutasítóan 
megszólalt:

– Asszony, a konyhában a helyed!
Kámán Zoltán

Kőszegi pékek
Bechtold István (1927–1991) ornitológus, a Magyar 

Madártani Egyesület Solymász Szakosztályának egykori 
elnöke, Kőszeg díszpolgára kitűnő, találó karikatúrákat 
készített Kőszeg jellegzetes személyiségeiről. 

Schrödl Gyuláról, az egykori pékmesterről, labdarúgóról, sport-
vezetőről is rajzolt 1952-ben. Soproni Zoltántól kapott informá-
cióink szerint a pékségeket 1952-ben államosították, a vállalat 
igazgatója Schrödl Gyula lett. Azt megelőzően 14 pékmester 
sütötte a kenyeret és süteményeket Kőszegen, de megéltek, 
mert mindegyiknek megvolt a maga törzsvásárlói köre. Egy-egy 
pékségben „kevés” áru készült.  A 14 pékmester: Rusznyák Fe-
renc, Rusznyák Rezső (Simon utód), Fröhlich Gusztáv, Schreiner 
János, Schlapfer József (Botgyár), Flamisch Gusztáv, Weinberger 
Gusztáv, Koroknai János, özv. Schlapfer Károlyné, Schrödl Gyula, 
Karner Ferenc, Gombás Ede, Vlasits Gyula, Bráder Samu.

Bechtold István több iparosról is készített karikatúrát. Lepold Gyula 
asztalos, Tompeck Józsefné gyümölcskereskedő, Ruisz István cipész, Püsky 
Gyula mézeskalácsos, Maitz Antal kosárfonó, Dorner Ferenc vendéglős, 
Scheck József asztalos, id. Simon József cipész, Flasch (Bödei) István ci-
pész, Kern János borbély, Preisz József kisdobos jellegzetességeit is meg-
örökítette. 

Kit neveztek kisdobosnak hajdan? Régóta, a rádió elterjedése előtt, egé-
szen a XX. közepéig a helyi lakosság tájékoztatását végezték a kisdobosok, 
akik dobveréssel, majd a „Közhírré tétetik!” mondattal hívták fel magukra 
a figyelmet a városok, a falvak különböző pontjain, azután felolvasták az 
aktuális híreket, tájékoztatásokat. Kidobolták a híreket.

Kámán Zoltán

Bechtold István karikatúrája Schrödl Gyuláról. A rajz Jenkei Ede tulajdona
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„Minek ezeknek ekkora ház?” – kérdezte a képviselő 1993-ban
Básthy Tamás az iparos székház visszaadásáról, Kőszeg meg nem valósult ipari parkjáról

– Évek óta hallom Szőnye 
József elnöktől: Kőszeg akko-
ri polgármesterének, Básthy 
Tamásnak volt köszönhető, 
hogy Kőszegen az iparosok 
visszakapták székházukat. 
Emlékszem rá, akkoriban a 
sajtóban több híradás is volt 
arról, máshol vagy nem ment 
simán ez a visszaadás, vagy 
egyáltalán nem történt meg. 
Te hogyan emlékszel az or-
szágos és a kőszegi helyzetre? 
Mi volt nagyvonalú gesztusod 
indítéka?

–  Immár 25 év távlatából visz-
szatekintve az oly sok remény-
nyel várt, és rózsaszínnek képzelt 
rendszerváltásról ma már némileg 
letisztult képet alkothatunk. A sok-
sok gonddal és nem várt problé-
mával szembesülő gazdasági és 
társadalmi átalakulásnak voltak 
olyan kiemelkedő, jelképesen is 
fontos eseményei, mint például 
Kőszegen az ipartestület hajdani 
belvárosi székházának visszaadá-
sa a megújult szervezet részére. 
Az ipartestület jogosan kérelmezte 
az önkormányzattól az értékes in-
gatlan visszaadását. Ugyanakkor a 
pártállami beidegződéseket levál-
tani csak nehezen képes képvise-
lőtestület bizony saját szuvereni-
tásának csorbításaként élte meg 
ezt az akkor precedensként is fel-
fogható problémakezelést. Abban 
az időben az állami törvénykezés 
is hasonló gondokat és kihívásokat 
próbált kezelni, gondoljunk csak a 
privatizáció és/vagy reprivatizá-
ció kérdésére, melyben az utóbbit 
közvetlen formájában ugyan elve-
tették, de bizonyos önkormányzati 
mozgástere mégis maradt a helyi 
döntéshozóknak. Különösen nehéz 
helyzetet örökölt Kőszeg, ahol a 
lakosság számához mérten köz-
tudottan országos viszonylatban 
is a legnagyobb műemlékvagyon 
található. Nem csak államosított, 
de megyei hatáskörbe került in-
gatlanok és intézmények további 
sorsáról is dönteni kellett. Ilyen 
emblematikus döntés volt a szék-
ház visszaadása is. Igazságos dön-

tés született, hiszen visszakapta jo-
gos tulajdonát egy szervezet, amely 
ráadásul felfogásom szerint a város 
és a térség jövője szempontjából 
meghatározó jelentőségű volt, egy-
fajta folytonosságot, átmenetet is 
jelképezett múlt és jövő között. De 
jelképezte ez a döntés azt is, hogy 
a korábbi, pártállami, egy döntési 
centrumú országgal szemben a 
továbbiakban a szubszidiaritás, a 
helyi döntéshozói körök kialakulása 
válik meghatározóvá. Ez egy tel-
jesen szokatlan helyzetet jelentett 

a döntéshozók számára is, hiszen 
a képviselőknek olyan jogkörökről 
kellett lemondaniuk, amely a ko-
rábbiakban a tanácsok kizárólagos 
feladata és lehetősége volt. Ugyan-
akkor ezzel a döntéssel azt is érzé-
keltetni kellett, hogy az ország és 
benne Kőszeg városa és lakossága 
is új helyzet előtt áll. Saját kezébe 
veheti és veszi sorsa alakítását, ám 
ez a nagyobb lehetőségek mellett 
nagyobb felelősséget is fog jelente-
ni, és az önkormányzatiság számos 
területén bizony új korlátokat is 
figyelembe kell venni. Nagy öröm 
volt számomra, hogy végül is he-
lyes döntés született, és az azóta is 

jól működő ipartestület immár óri-
ási sikerként élte meg ezt a fontos 
és méltányos döntést. A szervezet 
városunk és a térség életében azóta 
is, immár tényleges gazdasági és 
társadalmi tényezőként működik. A 
döntéshozók büszkék lehetnek bá-
tor és előremutató döntésükre.

– Azt hallottam, voltak ellen-
zői is a képviselőtestületben a 
székház visszaadásának. Mivel 
érveltek? A város számára túl 
értékesnek tartották a Jurisics 

téri ingatlant, a visszaadását 
tékozlásnak tartották? Vagy 
az országban akkor nem ritka 
ingatlanpanama része lett vol-
na a kőszegi székház értékesí-
tése? Vagy egyszerűen az első 
testületre jellemző politikai 
amatőrség miatt voltak ellenzői 
az ügynek?

– A fenti döntést kísérő viták 
mögött természetesen emberi ki-
csinyességek is meghúzódtak. Volt, 
aki valóban kicsinyes irigységből 
ellenezte „Minek ezeknek ekkora 
ház?” – mások az értékesítésből 
származó árbevételt sajnálták, hi-

szen jó állagú és fekvésű ingatlan-
ról volt szó. Aztán voltak, akik az új 
döntési központ létrejöttét látták 
benne, és féltették saját hatalmu-
kat, hatáskörük csorbulását akarták 
elkerülni. Természetesen volt olyan 
is, aki nem szívesen vállalta egy 
ilyen jelentős döntés meghozatalát: 
minek megzavarni a fennálló ren-
det? Milyen precedens lesz ez? Mi 
lesz a sok műemlék épület sorsa? 
S végül, mi lesz, ha visszatérnek a 
többi jogsértettek, a zsidók, a ki-
telepítettek vagy leszármazottaik, 
államosított ingatlanok korábbi tu-
lajdonosai, stb. Mi lesz a követelé-
seikkel? Látszólag egyetlen döntés 
mögött hihetetlen sok kérdés és sok 
emberi kiváltság, illetve gyarlóság 
húzódik meg.

– A rendszerváltás környékén 
„divatos” volt vállalkozónak 
lenni. A gyorsan szaporodó bu-
tikok, majd a kényszervállalko-
zások létrejöttének korát éltük. 
Te hogyan láttad akkoriban a 
kőszegi iparosok helyzetét?

–  A vállalkozói lét Magyarorszá-
gon a „maszek” fogalmának meg-
születése óta misztikus fogalom, 
vágyálom volt. Nem ok nélkül, mert 
csak kevesen láthattak a viszonyla-
gos jólét mögé. Nem szabad ösz-
szekeverni ezt a kényszervállalkozó 
fogalmával, amely a rendszerváltás 
körül jött létre, s amelyet a növekvő 
munkanélküliség, az elvesztett eg-
zisztenciák kényszerítettek ki meg-
felelő gazdasági ismeretek nélküli 
emberekből. A vállalkozás első 
feltétele: érteni valamihez, amire 
társadalmi szükséglet mutatkozik, 
legyen ez iparcikk, szolgáltatás, 
kereskedelmi tevékenység vagy 
szellemi érték. Második feltétel, 
hogy a piacképes áruval szemben 
valós és elegendő mértékű vásár-
lóerő jelentkezzen, harmadik, hogy 
áru és vevő egymáshoz találjon, 
lehetőleg térben és időben is közel. 
E három feltétel közül Kőszegen 
gyakran csak az első valósult meg, 
az is az igazi versenyfeltételek nél-
kül. Fő problémaként jelent meg a 
fizetőképes kereslet kérdése, hiszen 

Básthy Tamás az idei Királyi Városnapon vette át
a díszpolgári kitüntetést  Huber László polgármestertől
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a megugró munkanélküliség, majd 
a megváltozott munkalehetősé-
gek, alacsony bérek következtében 
megváltoztak a vásárlói szoká-
sok is. Mindenki takarékosabbá, 
meggondoltabbá vált, tartalékolni 
próbált az előre nem látható ne-
hézségekre. Ráadásul megnyílt a 
közeli határ, és számos szükségletet 
a szomszédból jobb minőségben, 
nemegyszer olcsóbban lehetett be-
szerezni. Ez bizony előre nem várt 
konkurencia volt!

–  1990-től 2002-ig álltál pol-
gármesterként Kőszeg élén. Az 
önkormányzat részéről milyen 
kapcsolat alakult ki az ipartes-
tülettel?

–  Az önkormányzat felismerte, 
hogy az ipartestület, az iparosok 
a város számára rendkívül fontos 
szereplők, ezért kölcsönös együtt-
működés jellemezte a viszonyt, bár 
ez sosem volt, és nem is lehetett 
idillikus, hiszen az érdekek és a 
lehetőségek eltérőek voltak. Pél-
dául a vállalkozók érthetően ideális 
feltételeket szeretnének a vállalko-
zásaik számára, az önkormányzat 
viszont a törvényesség és egyfajta 
versenysemlegesség betartásával 
hozza rendeleteit. A vállalkozó sze-
retne monopolhelyzetet, az önkor-
mányzatnak viszont biztosítani kell 
a vállalkozók szabadságát. A rend-
szerváltással nem alakultak meg 
újra a „céhek”, vagy más érdek-
védelmi, garanciális szervezetek, 
amelyek régen a piac megosztásán 
kívül a tisztességet, a termékek mi-
nőségét is biztosították a fogyasz-
tónak. No és ne feledkezzünk meg 
az adó témaköréről sem, mert de-
mokratikus viszonyok között adózni 
muszáj!

– Ha már az emlékek idézé-
sénél tartunk: Básthy Tamás, a 
polgármester, majd a későbbi 
országgyűlési képviselő hogyan 
látja, lehetett volna többet tenni 
Kőszeg ipari fejlesztéséért? Volt 
rá konkrét lehetőség, hogy ipari 
park létesüljön a városban, s több 
vállalkozás megtelepedjen itt?

–  Nem volt elérhető, megvaló-
sítható közelségben egy ipari park 
létesítése. Mindenekelőtt nem volt 
a város tulajdonában alkalmas te-

rület. Az elkerülő úton túli területek 
szinte teljes egészében állami tu-
lajdonban, vagy állami intézmény 
használatában voltak. Egy szűk 
déli sáv állt rendelkezésre, ahol 
már működött a „Kroschu” illetve 
a „Cicifix”, míg a többi terület ter-
mészetvédelem alatt állt. Még bíró-
sághoz is fordultunk, hogy az állami 
gazdaságtól vagy az erdészettől ki-
sebb és korábban városi tulajdonú 
területeket megszerezzünk. Nem 
sikerült. Másrészt nem volt igazán 
jelentős létesítő vállalkozói szándék 
sem. Szombathely társadalmi és 
gazdasági tömegvonzása hihetetlen 
nagy elszívó erőt jelentett. Leárnyé-
kolta Kőszeget. Végül nem volt je-
lentős munkaerő-tartalék. A textil-
ipar haldoklása évekig elhúzódott, 
miközben a kábelgyár felszívta, sőt 
autóbuszokkal szállította a munka-
erőt. Az ausztriai munkaerőigény 
akár feketén is felszívta a munka-
vállalók legértékesebb rétegét, és 
persze a helyi, jelentősebb cégek is 
védték még meglévő pozíciójukat. 
Nem voltak megkerülhetők, mi-
közben együttműködést sem vár-
hattunk ezen a téren. összefoglalva 
úgy látom:  Kőszeg a rendszervál-
tozással visszakapta a szabadságát, 
és az önálló fejlődés lehetőségét, 
de nem kapta vissza elveszett von-
záskörzetét sem nyugaton, Ausztria 
felé, sem keleten, Szombathely 
irányába. Ahogy nem kapta vissza 
korábbi fontos pozícióját, döntési 
hatásköreit sem. Új lehetőségek 
felé kellett elindulni, ezek azonban 
gyakran hosszabb távon kibontako-
zó lehetőségek. Megvalósulásukhoz 
sokszor olyan időszakban kell előre-
látó döntéseket hozni, amikor azok 
jövőbeni eredménye még bizony-
talan, és nehezen felbecsülhető. Az 
ipartestület székházának átadása 
mellett itt kell megemlítenünk az 
egyházi ingatlanok visszaszolgál-
tatását, illetve az Európa Ház vagy 
Sigray-palota sorsát, de negatív 
példák is voltak, hiszen például a 
Balog iskola, a volt tiszti üdülő vagy 
a Bálház máig nem találta meg új 
funkcióját. Érdekes, hogy napjaink-
ban több ilyen épület történetében 
éppen egy annak idején szintén 
sokat vitatott döntés, az ISES lete-
lepülésének támogatása következ-
tében kezdődik új fejezet.

Némethy Mária
Fotó: Kámán Zoltán

A Lauringer-dinasztia
„Vaskereskedés. Alapítva 1808.”

Kőszegen a Várkör 73., a Jézus Szíve Plébániatemplom és a Szenthárom-
ság-szobor együtt alkot egy „arany háromszöget”. A ház oldalfalán Közép-
Európa egyik legszebb cégére, amely az 1930-as évektől reklámozta a 
Lauringer-vaskereskedést. Édesapám, Lauringer Elek 1928-ban vette át 
az 1808-ban alapított üzletet. Korábban „Arany ásó” volt a bolt cégére, 
amelyet a csa-
lád a Kőszegi 
M ú z e u m n a k 
ajándékozott.

É d e s a p á m 
és Heindreich 
Lajos (Schurl) 
díszműlakatos 
mester együtt 
tervezte meg 
a jelenleg is 
látható cégért. 
Érdekessége, 
hogy mindkét 
oldalán egy 
teljesen kidol-
gozott alak, a 
mester reszeli 
a satupadba 
fogott vasat, 
amely a kéz-
művesség jel-
képe.

A Kőszegi 
Múzeumban, 
a mesterségek 
kiállítási anyagában látható a vasas szakma remekének tartott ajtó és a la-
katok műszaki rajza. A Lauringerek három generációja adta át megőrzésre 
a múzeumnak. Szemet kápráztató a precizitás, illetve a megvalósítás.

A városi képviselő-testületnek volt tagja Lauringer János (1802–1884), 
aki aktívan vett részt a közéletben, alelnöke volt az 1844-ben alapított Ta-
karék Szövetkezetnek. Vagyonos, becsületes polgárnak számított. Két háza 
volt: a Király út 21. szám alatt működött a lakatosműhely, ahol együtt 
dolgozott a segédekkel, és tanította az inasokat. A jelenlegi Jurisics tér 5. 
szám alatt volt a hatgyermekes család lakóháza. A hat gyermek egyike, 
Lauringer János (1836–1915) épület- és díszműlakatos. Az ő műhelyé-
ben készült a Jézus Szíve Plébániatemplom öt méter magas aranyozott 
keresztje, amely egy valóságos remekmű.

A negyedik generáció Franz Lauringer, akinek gyermeke nem lévén, még 
életében megszüntette a lakatos műhelyét. A kőszegi temetőben több ko-
vácsoltvas kerítésen olvasható a készítő neve: „Lauringer Ferenc, épület 
és műlakatos”.

Hogyan került a csodálatos cégér a Várkör 73. számú házra?
Édesapám, Lauringer Elek (1909–1974) élete vágya volt, hogy átvehes-

se a lakatos műhelyt. Sajnos az édesapja, id. Lauringer Elek (1869–1922) 
korán meghalt. Így édesapámnak kellett átvenni a vaskereskedést, ame-
lyet 1808-ban apám anyai ágán alapított az Ecker család. A vasas szakma 
iránti szeretet eredménye lett a cégér, amely 1951-ig a figyelmet felkeltve 
hívogatta a vásárlókat. A cégéren aranyozva „VASKERESKEDÉS. Alapítva 
1808.” felirat szerepelt.

Mostanra ez is lekopott.
Lauringer Zsuzsa
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A fiatalok nem akarnak iparosok lenni
A jövőben is szükség lesz a kisvállalkozások innovatív és nemzetmegtartó erejére

Október közepén az Ipartes-
tületek Országos Szövetsége 
(IPOSZ) huszonöt éves jubile-
umát ünnepelték a budapesti 
Duna Palotában. Múltról, je-
lenről, jövőről ott is szó esett, 
akárcsak mostani interjúnk-
ban Németh Lászlóval, az 
IPOSZ elnökével.

– Tavaly Kőszegen járt, kitün-
tetéseket, elismeréseket adott 
át, megismerkedett a kőszegi 
iparosok helyzetével. Milyen 
véleményt alakított ki róluk?

– Egyrészt azt láttam, hogy pró-
bálnak összefogni, élni az adódó 
lehetőségekkel, másrészt viszont 
- talán Szőnye elnök úrnak köszön-
hetően - elindult egy fiatalodás, új 
generáció bevonása a vezetésbe. 
Ezt nagyon jó iránynak tartom.

– Tavaly szeptemberben az 
ipartestületek 130 éves jubi-
leumi évét hirdette ön meg a 
Magyar Kézművesség Napján. 
Mi ennek az alapja?

– A 130 évvel ezelőtt, 1884-ben 
kihirdetett második ipartörvény az 
ipartestületeket nevezte meg az 
iparosság érdekvédelmi szerveze-
tének, ezért ünnepli tavaly óta sok 
ipartestület szerte az országban 
fennállásának 130. évét. A közép-
kori céhek, majd az ipartársulások 
örökébe lépő ipartestületek hivata-
los története kezdődött el 130 év-
vel ezelőtt. Persze tény az is, hogy a 
hazai kézművesség társadalom- és 
gazdaságszervező ereje a Magyar 
Állam megalapításától létezett, s 
ennek köszönhetően egy olyan or-
szágot tudhatunk a magunkénak, 
amely a kézműves kultúra tekinte-
tében bátran összehasonlítható az 
olyan jelentős kézműipari hagyo-
mányokkal rendelkező államok-
kal, mint Ausztria, Németország, 
Franciaország vagy Olaszország. 
Mintegy 200 kézműipari szakmá-
ban tevékenykedünk, melyek kö-
zül jónéhány hírnévre tett szert a 
világban, legyen szó gasztronómi-
áról, szépségiparról, építőiparról, 
a művészi kézműiparról vagy akár 

a magyar találmányokról.

– Röviden vázolná, milyen 
előzmények után alakult meg 
az IPOSZ?

– A szövetség megalakulása a 
rendszerváltáshoz kötődik ugyan, de 
1884 óta léteznek ipartestületek, a 
régi századok iparosainak munkás-
sága pedig ma is jelen van középü-
leteinkben, a kontinens első földalatti 
vasútjában, csatornarendszereinkben 
és szinte mindenben, ami minket kö-
rülvesz. Régi iparosaink munkája Eu-
rópa és a világ élvonalába tartozott, 
s ennek egyik legfőbb bizonyítéka a 
műemlékekben gazdag Kőszeg is, 
ahol az utcákat járva lépten-nyomon 
találkozhatunk az iparosok magas 
színvonalú teljesítményeivel. Ezt az 
örökséget vitte tovább a két világ-
háború közötti IPOK, de a szocializ-
mus alatti KIOSZ is, mely egyedüli 
megőrzője volt a magánszektornak a 
pártállami időkben.

– Az országban 196 ipartes-
tületbe tömörülnek ma mikro-, 

kis- és családi vállalkozások. 
Hogyan jellemzi az iparosok és 
az ipartestületek mai helyzetét? 

– Nem nevezhető rózsásnak, hi-
szen a 2007 óta tartó gazdasági-
pénzügyi válság nem egy „hagyo-
mányos” gazdasági válság, s nem is 
biztos, hogy teljesen véget ért. De 
vannak más problémák is. Régen 
megbecsültsége volt az iparosság-
nak, ma meg sajnos az a helyzet, 
hogy több generációs családi vál-
lalkozásokat sem visznek tovább 
a család fiataljai. Azt látják, hogy 
sok a munka, rengeteg az admi-
nisztráció, kockáztatni kell mindig 
a saját tőkéjét a vállalkozónak. 
Emiatt sok fiatal külföldre megy, 
mert ott alkalmazottként bizto-
sabb, anyagilag jobb megélhetést 
és stresszmentesebb életet élhet. 
Pedig a belátható néhány évtized-
ben is szüksége lesz a társadalom-
nak a javító, szerelő munkára, az 
egyéni igényeket kielégítő terme-
lő, alkotó tevékenységre. Szükség 

lesz a kisvállalkozások innovatív, 
nemzeti megtartó gondolkodásá-
ra, foglalkoztatási kapacitásának 
megtartására. Ma már felismerték 
kormányzati szinten, hogy sok hi-
ányszakma van, de arra még nem 
figyeltek oda, hogy néhány év múl-
va nem lesz iparos, aki betanítja 
majd a vállalkozni akaró fiatalo-
kat. Az elmúlt időszakban egy sor 
kormányzati intézkedés született 
a magyar vállalkozások helyzetbe 
hozása érdekében. Ma már senki 
sem kérdőjelezi meg, hogy Ma-
gyarország csakis a KKV-k, azaz a 
kis- és középvállalkozások által le-
het sikeres, márpedig az IPOSZ és 
az ipartestületek felbecsülhetetlen 
mértékű segítséget tudnak nyújtani 
ahhoz, hogy ez az út minél simább 
legyen. Mi úgy gondoljuk, az épít-
kezés korszaka következik. Nagyon 
bizakodunk a 2020-ig tartó európai 
uniós pályázati lehetőségekben.

– Az ipartestületek helyzete 
sem rózsás?

– Hiszünk abban is, hogy gyöke-
resen megváltozik az ipartestületek 
helyzete is. Az IPOSZ érdekképvise-
letet a civiltörvény alá sorolták be, 
márpedig az ipartestületek csak a 
tagdíjakból nem tudnak megélni. 
A civilekre vonatkozik az az arány, 
hogy bevételük 40 százaléka tag-
díjbevételből, adományból, támo-
gatásból származhat, 60 százaléka 
lehet üzleti bevétel. Ez a merev 
szabályozás megakadályozza az 
ipartestületeket abban, hogy pél-
dául az iparosoknak méltányos 
áron nyújtott szolgáltatásból, vagy 
terembérleti díjból segítsék a műkö-
dést, ugyanis az így keletkező üzleti 
bevételek meghaladnák a 60 száza-
lékot, tagdíjat pedig nem kívánnak 
emelni. Megoldás szerintünk egy 
érdekképviseleti törvény megalko-
tása, amely rendezné az érdekkép-
viseletek anyagi lehetőségeit.

– Ehhez nagyon jó kapcsolatot 
kell kialakítani a kormánnyal. 
Milyen ez a kapcsolat? 

– Az IPOSZ támogatja a kormány 
jelenlegi gazdaságpolitikáját, hiszen 

Kőszegen, az iparosok ünnepén 2014 novemberében járt
Németh László, aki  IPOSZ-díjjal tüntette ki Szőnye Józsefet,

az iparosok akkor örökös elnökké választott elnökét

IPARTESTü
LET
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olyan mutatókat ért el mára már a 
magyar gazdaság, amely megkér-
dőjelezhetetlen. Azt is nagyra érté-
keljük, hogy az elmúlt időszakban 
egy sor kormányzati intézkedés 
született a magyar vállalkozások 
helyzetbe hozása érdekében. De az 
IPOSZ mindenképpen szeretné, ha 
a kormány is támogatná az IPOSZ-t, 
és kölcsönösen tudnánk egy irány-
ba menni a gazdaság fellendítése, 
növekedése irányába. A családi, 
kis- és mikrovállalkozásokra nagy 
szükség van, ezért az a kérésünk 
fogalmazódott meg több fórumon 
is a kormányhoz, hogy ne csak a 
nagyvállalatokkal kössenek straté-
giai megállapodást, hanem ezekkel 
a kisvállalkozásokkal is. Ha más-
képpen nem, legalább szimboliku-
san, annak jelzéseként, hogy elis-
merik és támogatják az iparosokat. 
Újra hangsúlyoznám: a jövőben is 
szükség lesz a kisvállalkozások in-
novatív gondolkodására, nemzet-
megtartó erejére, foglalkoztatási 
kapacitásának bővítésére.

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván

Törököt feltartóztató, várat védő iparosok
Minden augusztusban meg- és 

átélik őseik, az 1532-es ostrom  
lélektani részét, hiszen most is jön-
nek „a törökök”, meg kell védeni a 
várost, a várat. Tudjuk, akkor is sok 
kőszegi és  környéken élt iparos 
menekült a várba, állt be Jurisics 
katonái közé. Napjainkban ez a 
történelmi játék évek óta fontos 
összekovácsoló erő az iparosok szá-

mára. Jó érzéssel tölti el őket előtte 
a készülődés, aztán az együttlét, 
majd a harc is. Ma csapatépítésnek 
mondják, mert minden évben egyre 
jobban akarnak teljesíteni, egyúttal 
egy kicsit kilépni a mindennapok 

taposómalmából. Itt a képen Kiss 
Péter ipartestületi alelnök törö-
köt fog, no meg az iparosok híres 
ágyúját is láthatjuk. Egy darabot a 
vidám nyárból.

Fotó: Németh Iván 
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Szárnyas János húsz éve a nulláról indult, de ma már jól ismert 
építési vállalkozó Kőszegen és környékén. Egy barátjának kö-
szönhette, hogy kapcsolatba került az ipartestülettel, amelynek 
tíz éve elnökségi tagja, ma egyik alelnöke. Szárnyas János egyik 
bizonyítéka annak: igenis tisztességesen is lehet valaki sikeres 
vállalkozó Magyarországon.

– Ön a semmiből épített fel egy jól működő vállalkozást. Hogyan 
kezdődött?

– Én egy betonkeverővel és Zsigulival kezdtem, tipikus kényszervállalko-
zóként indultam. 1995-ben munkanélküli lettem, addig egy csepregi épí-
tőipari cégnél voltam művezető. 1996 februárjában egyéni vállalkozóként 
kezdtem dolgozni, majd két év múlva elindítottam az első cégemet. 

– Nem bánta meg, hogy vállalkozó lett? Az iparosok országos 
elnöke szerint a mai fiatalok inkább külföldön lesznek alkalmazot-
tak, mert biztosabb egzisztenciával jóval stresszmentesebb életet 
élhetnek jó anyagi körülmények között.

– Nem, ma is így csinálnám. A fiataloknak pedig igazuk van, mert Ma-
gyarországon napi nyolc órás munkából csak éldegélni lehet. Én reggel fél 
6-kor kelek, 6-kor már az irodában vagyok, és ha este 6 előtt befejezem 
a munkát, akkor lelkiismeret-furdalásom van: azt gondolom, hogy nem 
tettem meg mindent. Csak ilyen erőbedobással, elhivatottan lehet nálunk 
vállalkozást működtetni.

– Az az álma, hogy családi vállalkozássá lesz majd a cége?

– Nem, nincs ilyen álmom. Az ember a gyerekeinek nem akar rosszat. 
Természetesen én sem. A fiam érettségi után most ugyan egy építőipari 

technikumba jár, a lányom pedig lehet, hogy gazdasági ügyek intézőjeként 
majd bekapcsolódik a cégbe, de egyiküket sem kapacitálom erre. Majd 
ők eldöntik, mi a jobb nekik. Az ilyesmiről nem szabad érzelmi alapon 
dönteni.

– Ipartestületi tag hogyan, mikor lett?

– Egy baráti kapcsolat révén. A barátom tagja volt az ipartestületnek, 
hívott, a 90-es évek közepén így én is beléptem. Korábbi vezetés volt, s azt 
tapasztaltam: se pénze, se igazi vonzereje nincs az ipartestületnek, a tag-
ság nagy része idős. Úgy gondoltam, fiatalként valamit tenni kellene. Nem 
voltam egyedül ezzel. Visszahívtuk elnöknek Szőnye Jóskát, tervezgettünk, 
elindult valamiféle közös gondolkodás, összeállt egy csapat. Igazából az 
ipartestület fennállásának 120. évfordulója környékére rázódtunk jobban 
össze, a pályázati lehetőségek is jöttek. Úgy tíz éve kezdődött el egy pezs-
gés. A javaslatomra elindult az iparos székház szakaszos felújítása. Én is, 
mások is sok órás kétkezi munkával segítettük ingyen a székház rendbeté-
telét. Ez is összehozta a társaságot, aztán jöttek a különféle rendezvények, 
az Ostromnapok, vagy a sikerrel megpályázott Regionet.

– A Regionet projektből kár lett volna kimaradni, hiszen célja a 
határtérség gazdasági dinamizmusának Ausztria és Magyarország 
közötti felélénkítése, az osztrák és magyar gazdasági térségek 
kapcsolatrendszerének fejlesztése volt a kis- és mikrovállalkozások 
számára. Mit profitáltak ebből itt Kőszegen?

– A kisvállalkozások a nagyvállalatoknál jobban rá vannak utalva az 
ágazaton belüli és az azon átnyúló együttműködésekre. 2008-ban indult 
el a Regionet Aktív és 2013-ban fejeződött be. Nagy előnye, hogy még 
jobban összefogta az itteni vállalkozásokat, hiszen Business Partykat szer-
veztünk, meg képzéseket, tanfolyamokat indítottunk. Például egy nehéz-
gépkezelői tanfolyamot, amely 120 ezer forintba került volna egy személy 
számára, viszont így mindenkinek ingyenes volt. Akár a munkavédelmi, 
vagy a motorfűrész kezelői tanfolyam is. A szakmák iránti érdeklődés fel-
keltésére iskolás gyerekeknek bemutatókat szerveztünk. A felújítás alatt 
lévő Jurisics-várban száz gyerek kapcsolódott be az interaktív programba, 
ismerkedett a festő, asztalos, parkettás, villanyszerelő és más szakmák-
kal, részt is vehettek a munkában. Tanulmányi kirándulásra, tapasztalatok 
szerzésére átmentünk többször Ausztriába. Láttuk, milyen jól felszereltek 
gépekkel az ottani kollégák, s mennyire nyugodtabb módon tudnak élni.

A készülő Regionet Innovatív együttműködés

„Egy betonkeverővel meg egy Zsigulival kezdtem”
Szárnyas János a Regionet hozadékáról, jövőjéről, a vállalkozók támogatásairól

A 2009-es iparos bál Business Partyval kezdődött, az egyik előadó 
Szárnyas János, ipartesületi alelnök volt

A 2009-es iparos bál Business Partyval kezdődött, az egyik előadó 

A projekt partnerei Ország
Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU

Regionalmanagement Burgenland GmbH AT

Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara HU

Entwicklungsverband Joglland AT

Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete HU

Regionalmanagement Oststeiermark GmbH AT

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara HU

Entwicklungsverband Bucklige Welt Wechselland AT

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU

Entwicklungsverband Römerland Carnuntum AT
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A Kőszegi Szüreten állandó résztvevők
az iparosok, itt Szárnyas János látható

a 2011-es felvonuláson

– Lesz folytatása a Regionetnek?

– Nagyon remélem. Két éve dolgozunk 
rajta. Állítólag december 10-éig kiírják a 
pályázatot, amit legkésőbb februárban be 
kell nyújtani, s nyertes pályázat után jövő 
nyáron indulhat az újabb regionetes kor-
szak. 220 ezer euróra pályázunk öten. Ta-
nulmányutak, tanfolyamok, rendezvények, 
a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 
élénkítése szerepel ismét a programban. 
Szeretnénk egy honlapot is működtetni, 
amelyről kiderül például, hogy mosógépet 
ki szerel a környékünkön és ő hol, hogyan 
érhető el.

– Végül újra a vállalkozótól kérde-
zem: tudjuk, hogy máris vannak hi-
ányszakmák az országban, de az IPOSZ 
elnöke szerint lassan kihalnak az öreg 
szakik is, akik meg tudnák mutatni 
egyes szakmák fogásait.

– Igaza van, hiszen például kályhást, kár-
pitost, bádogost, lakatost már most is nehéz 
találni, általában idős emberek űzik ezeket 
a szakmákat. Azt gondolom, a duális képzés 
térhódítása sokat segíthet a helyzeten, mint 
ahogyan abban is reménykedem: egyre több 

Csokoládégyárban
2010. február 26-án Kőszeg és Csepreg környé-
kéről negyven vállalkozó vett részt tanulmány-
úton a kelet-stájerországi Jogllandban a határon 
átnyúló Regionet Aktív együttműködési program 
keretében. A megérkezés után Toni Doppler pol-
gármester szívélyesen köszöntötte a magyar cso-
portot. 
Az ottani vállalkozások tapasztalatairól kaptak tá-
jékoztatást, és látták a valóságot. Ennek lényege 
az összefogás és a közös fellépés. A faipari cégek 
közösen vásároltak meg egy nagy értékű fakiter-
melő gépet, amit mindenki a saját igénye szerint 
használ. Látványos volt a pékségből átalakult 
csokoládégyártó manufaktúra (Birkfeld), aminek 
tulajdonosa Julia und Stefan Felber. Egyedi ízeket 
készítenek itt, amihez az alapanyagokat a környé-
ken élő termelőktől vásárolják, és az értékesítés is 
itt történik. Ezzel önmaguk életminőségét védik 
meg. Érdekes látvány volt a hegycsúcsra telepí-
tett szélerőműpark. Az ennek közelében működő 
Gallbrunner vendéglőben ebédelt a csoport, a 
vendéglátó pedig a tradíciójukról tájékoztatta a 
magyar vállalkozókat.

KZ

vállalkozó érzi úgy, hogy be kell kapcsolódnia 
a társadalmi segítségnyújtásba. Mert ennek is 
természetesnek kell lennie. Nemes cél érde-
kében már nem egyszer dobtunk össze pénzt, 
nem egy kulturális egyesületet támogatunk 
Kőszegen. Ez már hagyomány nálunk.

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván
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A Kőszegi Ipartestület tör-
ténete olyannyira gazdag és 
szerteágazó, hogy a rendel-
kezésre álló terjedelemben a 
teljesség igényével nem lehet 
feldolgozni. Az évforduló al-
kalmából  ez a cikk az alapítás 
körülményeiről szól. 

A kezdet
Az ipartestületek létrehozásának 

jogi alapját az 1884-ben elfoga-
dott 2. ipartörvény biztosította. Az 
eltelt 12 év tapasztalatai alapján 
módosítottak a szabályozáson. Az a 
tény, hogy új elnevezést kerestek az 
érdekvédelmi szervezeteknek, már 
önmagában is mutatja a változta-
tás szándékát. A társulás továbbra 
is önkéntes alapon történhetett 
olyan településeken, ahol a meste-
rek létszáma elérte a százat. Az ér-
dekvédelmet a közös fellépés ere-
jében bízva remélték biztosítottnak. 
A tanoncok és a mesterek közötti 
vitás ügyekben segítő békéltető 
bizottságokon kívül a tanoncokkal, 
a tanonciskolákkal és a segédekkel 
kapcsolatos döntési és adminisztra-
tív jogosultságokat kaptak. A kora-
beli államszervezet mégsem talált 
hatásos érdekvédelmi tartalmat.

Ez a kettősség jól látható a Kő-
szegi Ipartestület első éveinek tör-
ténéseiben. A Kőszegi II. Egyesült 
Ipartársulat hathatós közreműkö-
désével és a polgármesteren ke-
resztül jelentkező enyhe kormány-
zati nyomással látszólag sikerült 
megnyerni az iparosok túlnyomó 
részét. Az 1884-ben tartott érte-
kezleten több mint százan jelentet-
ték ki, hogy készek az iparegyesület 
megalapítására. Ennek ellenére az 
alapító közgyűlésre csak a követke-
ző év július 19-én kerülhetett sor, 
amikor 174 kézműves közül 171 
igennel szavazott. 

Ez, illetve az alapszabályok ok-
tóber 26-án történt minisztériumi 
láttamozása kapcsán ünnepeljük  
az idén a 130. évfordulót. A munka 
azonban csak 1886-ban kezdőd-
hetett meg, amikor elnököt és ve-
zetőséget választottak. 

Az első 15 év sorozatos válságai, 
a szervezettel kapcsolatos közöny 

Céhek, háborúk, válságok
A Kőszegi Ipartestület  rövid története

mutatják, hogy az együttes mun-
kálkodás igénye nem lehetett túl 
őszinte. Másfél évtized 
alatt nyolc elnököt „fo-
gyasztott el” a társaság, 
az első három közül 
kettő alig néhány hét 
múltán feladta a kilátás-
talan harcot. Stegmüller 
László asztalosmester 
tekinthető ezért az első 
elnöknek, hiszen ő leg-
alább kitöltötte hivatalá-
nak egy évét. Az időszak 
pozitívumai közé tartozik 
ugyanakkor, hogy jelen-
tős anyagi alapot terem-
tettek. 

A korábbiakhoz viszo-
nyítva szinte aranykor 
következett, amikor 
Pratscher Dániel bog-
nármestert választották elnökké. 
A szakmai érdekképviselet ellátá-
sa mellett közösséget hozott létre 
az iparosokból. Működése alatt 
szervezték a tagok az első kősze-
gi szüreti felvonulást, tartották a 
farsangi iparosbálokat. Amikor 
1902-ben megvásárolta a mai 
székház épületét, otthont terem-
tett az iparosoknak, ahol hivata-
los ügyeik intézése mellett baráti 
találkozókat, mulatságokat, de 
szakmai, kulturális előadásokat is 
tarthattak. Pratscher korai halálát 
követően utódai majd egy évtize-
dig folytatták építő munkáját.

Válságból válságba
Az első nagy válság az I. világhá-

ború kitörésével kezdődött és majd 
egy évtizedig tartott. Akkor nem 
csak az érdekek, de a megélhetés, 
sőt az iparosok élete is veszélybe 
került. Erről számol be a székház 
nagytermében látható emléktábla, 
amelyen a háborúban elesett 12 
mester neve áll. 

A forradalmak után nemcsak a 
gazdaságot, de az ipartestületeket 
is konszolidálni kellett. Az 1922. 
évi új ipartörvény részben segítő 
kezet nyújtott, hiszen korlátozta az 
iparengedélyt szerzők körét és vé-
leményezési jogot biztosított ezzel 
kapcsolatban a testületeknek. A 

súlyos gazdasági helyzetet a jog-
szabályok sem tudták enyhíteni, 
magukon kellett segíteniük, közös 
anyag- és megrendelés beszerzé-
sekkel. 

A válságból való kilábalás jele-
ként foghatók fel az 1926. és az 

1931. év eseményei, amikor a 40. 
évfordulót és a székház felújítását 
ünnepelték. 1932-ben kiállítást 
rendeztek a helyiek munkáiból, és 
megszervezték az iparosok országos 
kongresszusát. Ezekben az években 
karolta fel a Kőszegi Ipartestület a 
nehéz helyzetbe került Concordia 
dalárdát.

A látszat ellenére újabb gazda-
sági válságba csúszott az ország, 
amelynek az iparosokat érintő 
hatásaira központosítással reagált 
a kormány. Ekkor jöttek létre a 
már kötelezően beléptetett falusi 
mestereket is felügyelő olyan új 
szervezetek, mint a Kőszeg és Vi-
déke Ipartestület (1937). Innentől 
új történet kezdődött, amely több-
szörözött adminisztrációval terhelte 
a szervezetet. Ebben a helyzetben 
következett a hadsereg nagyarányú 
fejlesztésének köszönhető átmeneti 
fellendülés. Ennek böjtje az ország 
II. világháborúba való belépése 
előtt elérkezett: az anyagkiutalások 
rendszerének bevezetése nem segí-
tett a kézműveseken, hanem éppen 
hátráltatta őket a munkában és a 
megélhetésben. Ráadásul a kato-
nai behívások sok családot hoztak 
nehéz anyagi helyzetbe.

A háború viszontagságai kézzel-
foghatóan is sújtották a Kőszegi 
Ipartestületet. Két megszálló had-

sereg és a magyar hatóságok is 
károkat okozott a székházban. A 
harcok elültét követő anyaghiány 
még ennél is jobban érintette a 
tagságot, megint csak az össze-
fogás erejében bízhattak, ebben 
a munkában a vezető és szervező 
szerep az ipartestületre hárult. 

Néhány küzdelmes, de békés év 
következett, azonban az országos 
politikában bekövetkezett eltolódás 
egyre inkább az iparosokon csapó-
dott le. Több gond is adódott velük. 
Ugyan a legalsó szintet képviselték, 
de a magántulajdonban levő ter-
melőeszközöket birtokoltak, önálló 
munkával, független egzisztenciát 
tartottak fenn. Ráadásul elkülönült 
érdekképviseletet működtettek, 
ami a nem kedvelt egyesületi for-
mában létezett. 

1949. január 23-án, a külső 
kényszer szorításában, a tagság 
maga mondta ki a Kőszeg és Vidéke 
Ipartestület feloszlatását. Jogutódja 
a Kisiparosok Országos Szabad-
szervezete (KIOSZ) lett, amely a 
vagyonát, közöttük a székházat is 
átvette.

Az újrakezdés
1990. szeptember 23-án tartot-

ták a KIOSZ (Kisiparosok Országos 
Szövetsége) utolsó és ezt követően 
az Ipartestületek Országos Szö-
vetségének első kongresszusát. 
Az ipartestületek alulról jövő kez-
deményezéssel vették át a „hatal-
mat”, visszakapták egykori szerep-
körüket és pozícióikat. Kőszegen 
1989-ben a KIOSZ küldöttek új 
vezetőséget választottak Szőnye 
József elnökletével. A követke-
ző évben immár a teljes tagság 
szavazta meg az új elnevezést: 
KIOSZ-Ipartestület. Július 23-án 
mondták ki a Kőszegi Ipartestület 
megalakulását. 

A szervezetet, amely átment né-
hány névváltozáson, a mai napig 
mindenki Kőszegi Ipartestületként 
emlegeti. Minden bizonnyal annak 
elismeréseként, hogy nemes ha-
gyományait őrizve végzi nemcsak 
szakmai érdekvédelmi munkáját. 
Az újraalapítás óta eltelt 25 évről 
ma még színesebben és pontosab-
ban tudnak mesélni a tagok, de 
akár sok kőszegi is, akikben még 
élnek a történtek élményei.

     Söptei Imre
levéltáros
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„Kétszáz évig éttermünk volt Kőszegen”
Kürtőskaláccsal kezdte Soproni Zoltán, ma 55 embernek ad munkát a cége

Soproni Zoltánnal arról is beszélünk, hogy egy 
péknek a kenyér illata a legkedvesebb illat. Az-
tán meg arról is, hogy nagyon szerencsésnek érzi 
magát, mert két fia viszi tovább az általa alapított 
céget. Vadász Tiborral együtt minden ipartestületi 
összejövetelre ingyen vendégelik meg termékeik-
kel iparostársaikat. 

– Minden reggel 7 órakor itt, a kőszegi központban ösz-
szeülünk a fiaimmal, kupaktanácsot tartunk, mert gyak-
ran adódnak váratlan helyzetek, megoldandó kérdések. 
Jó érzés, hogy igénylik a munkámat – mondja a 74 éves 
Soproni Zoltán, aki rögtön hozzáfűzi: csak sok munká-
val, odafigyeléssel lehet talpon maradni, ez másként nem 
megy, hiszen jelentős  a konkurencia. 

– Dr. Bariska István kimutatta, hogy a családunknak 
200 éven keresztül volt étterme Kőszegen, én így szinte 
az étteremben nőttem fel. Kettőt államosítottak tőlünk a 
Rákosi időkben. Az egyik a Kossuth Lajos utcában volt, 
a déd- és öregapámé pedig ott, ahol ma a fiatal Pusztai 
doktornak a rendelője és mellette a csirkebolt van. Kulák-
gyerek lettem, nem vettek fel sehova. Apám szegény nagyon elkeseredett 
volt, a sütőipari vállalat akkori igazgatóját kérte meg, hogy segítsen. Így 
lettem pék és cukrász tanuló. 1956-ban Vadász Tibivel együtt kezdtünk.

Ugrunk egy nagyot, s már a vállalkozás létrejöttének körülményeiről 
faggatom. 

– 1980-ban a büki termálfür-
dőn kürtőskalácsot kezdtem árul-
ni. A külföldiek nagyon vitték, az 
országban akkor csak Budapesten 
volt még egy kürtőskalácsos. Én 
1957-ben inasként az öreg Sze-
kér Józsi bácsitól tanultam meg 
a készítését. Akkoriban sok idős 
mesterrel dolgoztam együtt, akik-
nek korábban önálló üzletük volt, 
de mivel nem ismerték el az előző 
negyven évben végzett munkáju-
kat, nem kaptak nyugdíjat, 70–75 
évesen is dolgozniuk kellett. Nem 
siránkoztak, de nem volt egysze-
rű az életük. Azt, hogy Kőszegen 
1986-ban önálló vállalkozást in-
díthattam, az akkori tanácselnök-
nek, Preininger Ferencnek köszön-
hetem. Nem volt bonyodalmak 
nélküli az indulás, de ő segített. 
Jövőre 30 évesek leszünk. 

Soproni Zoltán arról is szívesen beszél, mára hová fejlődtek.
– Kőszeg után megvettem a csepregi üzemet, így ma 55 embernek ad 

munkát a cég. 63 településre járunk autókkal, Kőszeg, Szombathely, Sár-
vár városokba és térségükbe szállítjuk a termékeinket. 

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván
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„Egy új, összetartó erő formálódik itt”
Számíthatnak egymásra, ez nagy vonzerő – mondja Kiss Péter alelnök 

1982-ben indította el villanyszerelő vállalkozását Kiss Péter, az 
ipartestület egyik alelnöke, aki ma már 13 embernek ad munkát, 
villamossági boltja is van, s harmadik ciklusát tölti az ipartestü-
let színeiben önkormányzati képviselőként. Hogyan kezdődött?

– Szerelni valamit, bütykölni már gyerekként is mindig szerettem, a 
villamosságot pedig különös en vonzónak találtam, mert mint mindenki 
mást, gyerekként engemet is tiltottak tőle. A környéken nem volt villany-
szerelő képzést adó iskola, így nyolcadik után Pécsre kerültem szakmát 
tanulni. Kemény idők voltak. Havonta csak egyszer lehetett hazajárni, s a 
környékről nem is volt osztálytársam. Aztán a technikusi oklevelet is meg-
szereztem. Akkoriban, az előző rendszerben még kötelező volt az iparos 
tagság. Ez nem ment olyan könnyen, mint manapság, mert csak tagok 
ajánlásával lehetett bejutni. Emlékezetem szerint nem sok értelme volt a 
tagságnak, vagy fiatalként nem igazán érdekelt.

– Most viszont mindenkitől azt hallom: bár voltak korábban 
gyengébb korszakok,  most felmenő ágban van a kőszegi ipartes-
tület. Miért nőtt meg az ázsiójuk?  

– Jó hírünk van, a legutóbbi napokban is négy új tag kérte felvételét az 
ipartestületbe. Sokan tudják, hogy egy új, összetartó közösség formáló-
dott itt az elmúlt évek során. A Regionet Aktív Programban képzéseket, 
tapasztalatcseréket, üzleti találkozókat szerveztünk, s a közösség ösz-
szekovácsolására is megfelelőek voltak a rendezvények. Mára egyfajta 
bajtársiasság alakult ki köztünk. Nem egyszer hangzott el egy este tízkor 
érkezett iparostárs kérésére: „Mivel rólad van szó, holnap megyek, segí-
tek.” Számíthatunk egymásra, ez is nagy vonzóerő. Nagyon jelentősnek 
tartom, hogy nemcsak a munkában tartunk össze. Most októberben az 
ipartestület először vett részt az Orsolya-napi vásárban, s a két nap során 
közülünk húszan mindig ott voltunk a standunkon. A Kőszegi Szüret mas-
karás felvonulásában  nem is kérdés, hogy részt veszünk. Azt gondolom, 
az Ostromnapok létrejötte volt ebben a folyamatban jelentős fordulópont, 
mert az nagyon összehozta a kőszegieket, a környéken élőket. Bennünket, 
várvédő iparosokat is. 

Ők segítették a Boszorkánykonyha felújítását 
2011-ben

Horváth Nikoletta
Szenteleki Katica
Vincze Zoltán

pályázatírás
költségvetés
elszámolás
hiánypótlás

Jandrasits Tibor műszaki ellenőrzés

Kolonits Tamás
Jakab Balázs

víz, szennyvíz alapszerelés + szerelvényezés
gáz + fűtés

Kiss Péter villanyszerelés

Szinger Tamás
Bánó Ádám
Szalay Roland

burkolás

Gergye László bádogozás

Polák Norbert bontás, kőműves munkák
utcai lábazat

Horváth György
Szlávich István
Vlasich Attila
Szigetvári Zoltán

festési munkák
konyha, kapuszín
udvari és utcai homlokzat

Németh Mihály étterem berendezéseinek összeállítása

Haiszán János üvegezés, keretezés

Szárnyas Ferenc
       
– Az iparosokat, akik előtte, a székházuk felújításával már bizo-

nyították: nagyon össze tudnak fogni. 

–  Tagdíjból terveket szőni nem lehet, abból most is csak úgy 250–260 
ezer forint folyik be évente. A székház felújításánál kényszerpályán vol-
tunk. Lépésenként haladtunk, s mivel nem volt pénzünk, az iparos testület 
csak anyagköltséget fizetett, mi valamennyien társadalmi munkában dol-
goztunk. Először a hátsó lakást tudtuk így bérbe adni, aztán az első épü-
letrész tetőszerkezetét sikerült 900 ezer forintból felújítani. A történelmi 
belváros rekonstrukciója során Huber László polgármester ösztönzésére 
pályáztunk, így 2011-ben 15 millió forintból újíthattuk fel a Boszorkány-
konyhát. Ennek 30 százaléka volt pályázati pénz, 10,5 millió forintot az 
iparosok adták. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3,5 millió forintból 
a külső és a belső homlokzat, a kapualjban a járószint felújítását tudtuk 
elvégezni, akkor 1,7 millió forint volt az önrészünk.  Nem mondom, voltak 
szkeptikus hangok is, kérdezgették, minek ölünk bele a székházba ennyi 
pénzt? Ha a számokat nézzük, akkor a bérbevételből hasznunk lett, pályá-
zati és fejlesztési alapunk, tehát igenis megérte a befektetés.  

– Olyan sima ügynek látszik így elmondva minden. Valóban nin-
csenek göröngyök?

– Hogyne lennének!  Nagy reményeket fűztünk egy családi napközi mű-
ködtetéséhez a székházunkban, de csak egy évig létezett, jó bevételt hozott 
a Boszorkánykonyha, de a bérlője gyermeket szült, felmondta a bérletet, 
most új vállalkozót keresünk, a középső lakás bérlője pedig nagy, 1,5 mil-
liós bérhátralékot hagyott maga után, időbe telt, amíg tudtuk azt rendezni. 
De nekünk előre kell menni. Ezt a nagyon lelakott lakást teljes egészében 
fel akarjuk újítani, egy jól felszerelt projektirodát szeretnénk abban mű-

A 2009-es iparos bált is Kiss Péter szervezteA 2009-es iparos bált is Kiss Péter szervezte

IPARTESTü
LET
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ködtetni, ha nyertes pályázatunk lesz. Persze abban az esetben az épület 
egészét gázfűtésre szeretnénk átállítani, mert az tisztább körülményeket 
teremt a házban, a levegőt sem szennyezi annyira. Azt gondolom, az adó-
dó lehetőségeket mindig meg kell ragadnunk. Szerintem jó lépés volt az is, 
hogy 2009–2010-ben a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével 
jogsegélyszolgálati megállapodást kötöttünk, bárki jöhetett hozzánk mun-
káltatói jogi ügyében, vagy 2012–2014 között a LIGA Szakszervezetek 
szakembere munkavállalóknak adott itt ingyen tanácsokat.

Kiss Péter és Szárnyas János kitüntetést vett át Demján Sándortól
Budapesten a 2009-es vállalkozók napján

– Ön a nagy rendezvények, a hagyományosan jól sikerült iparos 
bálok szervezője is.  

– Szívesen végzem ezt a munkát, nagyon sokan segítik a sikerét fel-
ajánlásaikkal. Január 23-án lesz a következő bálunk új helyszínen, a vár 
lovagtermében. Minden iparost szeretettel várunk.

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván

Kitüntetett iparosok 2011-ben
Díj Név

Kiemelkedően eredményes és példaértékű 
tevékenysége elismeréséül a Magyar 
Kézművességért díjat kapták:

Kiss Péter
Szárnyas János

Iparosok Országos Díját kapták: Horváth Györgyné
Harsányi Zsolt

A kézműipar szolgálatáért díjat kapta: Tóth Leventéné

40 éves kisipari-vállalkozói munkájának 
elismeréséül aranygyűrűt kaptak:

Szőnye József
Zámbó Mihály
Ávár László
Horváth György

25 éves kisipari-vállalkozói munkájának 
elismeréséül ezüstgyűrűt kaptak:

Soproni Zoltán
Reseterics Csaba
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Üveges a legrégebbi vállalkozás
Seper János üvegesről biztosan állítható: Kőszegen legrégebben 

működteti egyéni vállalkozását. 
Másodállásként 1973-ban váltotta ki az iparengedélyét. Az első műhe-

lyét a Kossuth utcában – a korábbi Leitner kalaposbolt helyén – nyitotta 
meg. Megkapta az engedélyt, mert szükség volt egy üvegesre a lakossági 
szolgáltatás érdekében. 

A ’80-as évek elején a Várpresszóban szilveszteri bál kezdődött, amikor 
kitörött a bejárati ajtó üvege. Őt hívták, neki kellett pótolni. Fix volt a 
szolgáltatás ára, szilveszteri felárat nem számolhatott. Akkoriban szeren-
csés napjai voltak azok, amikor üveget, tükröt tudott beszerezni. Minden 
maradék anyag érték volt, időnként az ablaküveget is meg kellett toldani a 
keretben. A szakmát és a takarékosságot Stiaszni Gyulától tanulta, akinek 
a Városháza utca egyik hátsó udvarában volt a műhelye. A munkájukhoz 
használtak terpentint, amelyből gyógyszeres üvegben, csak néhány millili-
tert volt hajlandó az „öreg” megvetetni. Seper János szerint a ’70-es évek-
ben három – négy típusú képkeret állt rendelkezésre, ha éppen be tudta 
szerezni. Ebben az időszakban minden vásárló gyorsan tudott választani, 
mostanában százféléből is nehezen döntenek a „kuncsaftok”. 

A 70. életévét taposó Seper János induló kisiparosként kötelezően be-
lépett az akkori szakmai szervezetbe, a KIOSZ-ba, amelynek szerinte 

meghatározó volt a poli-
tikai szerepe. Aztán már 
önként vállalta a Kőszeg 
és Vidéke Vállalkozók Ipar-
testületében a tagságot, 
ahol az elnökség tagja lett. 
A székházuk visszaadása 
után is szegényes volt az 
ipartestület működésének 
pénzügyi háttere. A nyug-
díjas találkozók költségeit 
is a vezetőség fizette meg. 
A pénzügyi háttér akkor 
erősödött, amikor a szék-
ház helyiségeit, a vendéglőt 
bérbe adták, és az iparos 
bálok bevételei is növeked-
tek. Seper János szavai szerint az elmúlt évtizedben jelentős változások 
történtek az ipartestület életében, sokkal több lett a közös program. 

KZ

Kőműves, várvédő és parancsnok
„Egy motor hajtja az ipartestületet, a hajtóanyagot csapatmunka 

és „Jani” munkaintenzitása szolgáltatja” – összegezte véleményét 
Polák Norbert kőműves.

 Velemben született, Nemescsóban töltötte fiatal éveit, s három gyermekét 
Andreával, a feleségével Lukácsházán neveli. Idejekorán csatlakozott a „há-
rom gyermek négy kerék” programhoz. Bence és Emil fia már óvodásként 
a várfalon védte a kőszegi várat, az Ostromnapok idején családja teljes lét-
számban várvédő. Az iparos védők ruháit a felesége varrogatta esténként.

– Az Ostromnapok előtt több nap munka van, utána szintén, ám közben 
van egy kikapcsolódást szolgáló nap, egy olyan összejövetel, ahol kötet-
lenül, jól lehet eltölteni azt a néhány órát – jelenti ki Polák Norbert, aki 
egyik ismerőse kérdésére („ennyi munka mellett szükséged van még erre 

is?”) határozott igennel 
válaszolt.

A darabontokat szí-
vesen elkíséri fiaival 
együtt távoli telepü-
lésekre is. November 
15-én a Tihanyi Garda 
Fesztiválon az iparos 
társakkal nagyon jól 
érezték magukat. Kő-
szeg volt a díszvendég. 
Durrant a díszsortűz, 
közszemlére tették 
az ágyút, felvonultak, 
„csinálták a fesztivált”, 
s a Hajnalcsillaggal, 
halászlevükkel nagy 
sikert arattak. Polák 
Norbert nem mondta 
ki, de igaz: a Kőszeget 
bemutató, népszerű-
sítő rendezvény nem 

jöhetett volna létre az ipa-
rosok részvétele és anyagi 
hozzájárulása nélkül. 

A vállalkozó szerint az 
ipartestület élete akkor 
változott jelentősen, ami-
kor csatlakoztak a Regionet 
Aktív Programhoz. Ezt kö-
vetően nem a munkameg-
bízások növekedtek, ha-
nem az ipartestület közös 
programjai, és erősödött a 
résztvevők közti kapcsolat. 
Norbert így emlékezik: a 
2000-es évek tájékán elő-
fordult, hogy az iparosok 
még csak az évi közgyűlésen találkoztak. 

Polák Norbert kőműves 2000-ben alapította meg a saját cégét. Indulás-
nál társa a testvére volt, majd munkatársa Magyar Szilárd lett. A 2008-as 
válságig tíz főt is elérte az alkalmazottak száma. Aztán csökkent a munka 
mennyisége, elfogyott a létszám. Mostanra ketten maradtak. Kora tavasz-
tól a téli havazásig elegendő megbízást kapnak Kőszegen és a környe-
ző falvakban, ha szükséges, Szombathely vonzáskörnyékén is vállalnak 
munkát. Leginkább magánszemélyeknek dolgoznak, de alvállalkozóként 
részt vesznek nagyberuházásokban is. A Szárnyas Kft. ebben jó partnerük. 
Norbert szívesen emlékszik vissza a Jurisics-vár felújítására, ahol az „ágyú-
padon”, a várfalak előtti körfolyosón rakták le a köveket. A vár felújítása 
jó példa az iparosok közös munkájára. Jó példa a lukácsházi óvoda építése 
is. A szűkre szabott határidő teljesítése a „helyi” vállalkozások összefogá-
sának eredménye volt. 

Polák Norbertet ifjúkora, és a barátai kötik erősen Nemescsóhoz. A biza-
lom, a ragaszkodás kölcsönös, hiszen ő lett a Nemescsói önkéntes Tűzoltó 
Egyesület parancsnoka.

KZ
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A festőmester és barátai
Horváth Györgyöt örömmel tölti el az, hogy az ipartestület 1993-

ban visszakapott  székháza nem lett a privatizáció „áldozata”. 
Festőmesterként részt vett annak felújításában, még két évvel ezelőtt is 

kezébe fogta az ecsetet, hogy szebbek legyenek az épület falai. A Kőszeg 
és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete értékelte az önkéntes tevékenyégét, 
a 25 éves munkájáért gyűrűt kapott, 2000-ben Szűcs György, az Iparo-

sok Országos Szövetségének 
elnöke adta át számára az 
IPOSZ-díjat, majd 2011-ben 
az  ipartestület egykori alel-
nökének a 40 éven át végzett 
munkáját köszönték meg. 

 Horváth György igazi érték-
nek tekinti azt, hogy az iparo-
sok tisztelik, segítik egymást, 
megbecsülik az elődöket. 
Ez a „törvény” örökérvényű, 
amely nemcsak az életben, 
hanem az „utolsó úton”, és 
azt követően is érvényes. 

Az 1943-ban született 

Horváth György  gyermekkori 
jó élménye miatt lett festő. Első 
tanítómestere Bigner Ede volt, 
a TANÉP-nél kezdett dolgozni. 
1965-ben megkapta a festő-
mester oklevelet, majd 1967-
től az akkori városüzemeltető 
(GAMESZ) alkalmazottja lett. 

Emlékei szerint a ’70-es évektől 
a „fusizást, a maszekolást” egyre 
kevésbé nézték jó szemmel, ezért 
1984-ben kiváltotta az iparenge-
délyt. Vállalkozását nyugdíjasként 
is folytatta. A festők létrajárását 
gyorsan megtanulta, kilencfokúval lépegetett, amikor a műemlékházak 
belső terét festette. Egykori munkatársaival baráti kapcsolatot ápolt, róluk 
fotótablókat készített. Közülük is kiemelte társát, Szőlősi Ferencet, akivel 
évtizedeken át együtt dolgoztak. Az ipartestületben alelnökként szervezte 
a találkozókat, a kirándulásokat, a bálokat, más közösségi összejövetele-
ket. Az „elsőbálozóról” és társáról a fotó 1987-ben készült. 

Horváth György egyik legszebb munkájaként említette azt, amikor újjá-
varázsolták a visszakapott iparos székházat. Tudja, hogy az épület jó ke-
zekben van, kívánsága, hogy jövőben is így a maradjon.

KZ
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amely nemcsak az életben, 
hanem az „utolsó úton”, és 
azt követően is érvényes. 

A nyugdíjas lakatos aggódik a szakmáért
Horváth Bélát lakatos kisiparosként ismerik Kőszegen. Szavai 

szerint Ferenc (†) testvérével „a saját maguk ura akartak lenni”, 
ezért 1985-ben lecserélték a biztos munkahelyet, vállalták a kis-
iparosságot, a maszek létet. 

Kezük nyomán készült el a Jézus Szíve Plébániatemplom bejáratánál 
lévő rácsozat, a stációk vasalatai, szakmai kihívást jelentettek a Taverna 
vendéglő egyedi vasmunkái. A régi mestereket idézi a műhely, amely már 
reggel hattól nyitva állt mindenki előtt. A Horváth testvérek a lakosság 
számára végeztek szolgáltatást, vállaltak kisebb-nagyobb munkákat. 

Horváth Béla ma keserűen látja a lakatos kisiparosság jövőjét.
– Ennek a szakmának ebben a formában már vége. A mostani vállal-

kozások nagyüzemben modern gépekkel dolgoznak, amelyek lakossági 
szolgáltatásra nem alkalmasak. Ferivel mi a vasat saját kezünkkel, szer-
számainkkal munkáltuk meg, hajlítottunk, kalapáltunk, hegesztettünk, 
daraboltunk. Nekünk így teltek el a munkáséveink. 

Amikor az előző rendszerben 
kisiparosok lettek a Horváth 
testvérek, kötelező volt belép-
ni az akkori „vállalkozásokat” 
tömörítő  KIOSZ-ba. A rend-
szerváltás után önként vállal-
ták az ipartestületi tagságot. 
Vezetői funkciókat kaptak a 
társaktól. Már sok éve nincs 
kapcsolatuk az ipartestülettel, 
de Horváth Béla megkapta a 
meghívót a november 28-ai 
ünnepi közgyűlésre, szemé-
lyesen az egyik alelnöktől. 

KZ

A kárpitos és az utódja
Makán Tibor a kárpitos szakma igazi mestere, nyugdíjas, aki fiá-

nak, Tibornak adta át több évtizedes tapasztalatait. 
Igazi eredményének azt tartja, hogy a kárpitosság szeretetére tanított 

meg négy kőszegi fiút is, akik mindannyian a szakmában maradtak, de 
Ausztriában vállaltak munkát. Őt is megkeresték „sógoréktól”, de itthon 
maradt, mindig is a saját maga gazdája akart lenni Kőszegen, így az oszt-
rákok járnak át hozzá. Aki kéthelyiséges, kicsi műhelyébe belép, szétsze-
dett vagy éppen az összeállítás szakaszában lévő régi stíl-, illetve modern 
ülőbútorokat is lát. A lakosság egyre inkább megőrzi a régit, a régi kárpitot 
megtartva veszi használatba. Ehhez kell az igazi szakmai tudás.

Makán Tibor a pénzügyi ismeret fontosságáról szól, az kell ahhoz, hogy 
egy vállalkozás működni tudjon. 

– Először a költségeket, az adókat kell kifizetni, utána lehet a „fröccsös 

pénztárcába” a forin-
tokat elhelyezni. Ezt az 
alapszabályt vállalkozá-
sa kezdetétől, 1988-től 
alaposan megtanulta, 
betartotta. Az indulásnál 
ő is kötelezően belépett 
a KIOSZ-ba, majd  „jog-
folytonosan” lett tagja a 
Kőszeg és Vidéke Vállal-
kozók Ipartestületének. 
Nyugdíjasként is élő a 
kapcsolata a testülettel, 
a tagságot Tibor fia viszi 
tovább. 

KZ
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Az ipartestület csapatembere
Harsányi Zsoltnak köszönhető az Ostromnapok ágyúja és a harci eszközök 

Az idei Királyi Városnapon Pro Communitate kitüntetést vehe-
tett át Harsányi Zsolt, az ipartestület egyik alelnöke. Ő nagyon 
fontosnak tartja a közösségi életet, azt mondja: a mostani ki-
tüntetést sem kapta volna meg, ha nem lenne csapatmunka az 
iparosoknál.

– Az emberekből hiányzik a közösségi élet, ezt nagy bajnak tartom. Azt 
tapasztaltam, hogy az Ostromnapok összekovácsoltak bennünket, hiszen 
mindig még többet, még jobbat akartunk, hogy emeljük a történelmi játék 
színvonalát, Kőszeg hírnevét – hallom tőle.

Harsányi Zsolt ipartestületi elnökségi tagként, a Kőszegen és környékén 
zajló  programok szervezőjeként, résztvevőjeként aktív és hasznos tagja a 
közösségnek. Az Ostromnapok fontos szereplőjét,  a várvédők ágyúját ő és 
a csapata készítette, de neki köszönhető a több tucat kard, dárda, buzo-
gány, a rabszállító kocsi, a fogolyketrec és a játszóház eszköztára is.  

– A gyerekek számára egy régi korokat idéző körhintával kezdődött ezek-
nek az eszközöknek a készítése – hallom tőle. A kicsik legnagyobb örömére, 
hiszen a körhinta népszerűségét jelzi: a környező településekről gyakran 
kérik kölcsön. A különböző rendezvényeken, például falunapokon örülnek 
neki, szívesen köröznek a kosarakban a gyerekek. Az is jellemző Harsányi 
Zsoltra, hogy  a várostrom helyszínének előkészítésében, majd az ostrom 
után az eredeti környezet visszaállításában is nagy segítséget nyújt. 

Mindemellett a kistérségi napokon a gyerekeknek évről-évre a saját 
szakmája szépségeit mutatta be, mert a duális képzés elkötelezett híve. A 

Jurisics-vár felújítása idején a kőszegi iskolák több mint száz tanulója él-
ményszámba menő ismereteket szerezhetett az ott felsorakozott szakmák 
képviselőitől a különböző munkafolyamatokról. Harsányi Zsolt ebben is 
nagy segítséget nyújtott. Nemcsak a szervezésből vette ki a részét, hanem 
a szakma interaktív bemutatása során a gyerekek tevékeny részesei lehet-
tek egy napra  a vár felújításának.

Zsoltról elhangzott díjának méltatásakor: „A kőszegi nyarat meghatározó 
várszínház technikáját saját készítésű elemekkel bővítette ellenszolgáltatás 
nélkül. A Kőszegi Szüret előké-
szítésének, szervezésének meg-
határozó résztvevője. Nemcsak 
az ipartestület, hanem a tűzol-
tóság munkáját is segíti, pél-
dául  a tűzoltó autó kosarának 
talpát díjtalanul megjavította, 
ezzel jelentős összeget megta-
karítva a tűzoltóknak.”

A Regionet Aktív munkacso-
port vezetésének tagja volt, a 
soron következő Regionet In-
novatív Projekt előkészítésének 
részese. A Kőszegi Városfejlesz-
tési, Idegenforgalmi, Környezet-
védelmi és Vagyonügyi Bizott-
ság külsős tagjaként a várost 
szépítő és építő  ötletei mind a 
közösség céljait szolgálják.

– Én kőszegi vagyok, soha 
nem is gondoltam arra, hogy 
máshol kezdjek vállalkozásba 
– vallja önmagáról az 53 éves 
vállalkozó, aki forgácsoló tech-
nikusként 2000-ben hét fővel 
indította el fémmegmunkáló 
vállalkozását. Ma 19 alkal-
mazottal dolgozik. Egy meg-
jegyzéssel fejezi be beszélgetésünket, amit fontosnak tart: 

– Büszke vagyok a nagyszerű családi hátteremre. A feleségem nélkül 
biztosan nem jutottam volna el idáig. 

Némethy Mária
Fotó: Kámán Zoltán

Harsányi Zsolt átveszi a kitüntetést Huber László polgármestertől

Az Ostromnapok rendezvényén
Szárnyas Ferenc és Harsányi Zsolt

2015. 
Vas megye év kertésze: GURISATTI PÉTER

2014. 
VOSZ országos „Év vállalkozója díj”: Ifj. DERDÁK GUSZTÁV asztalos mester
Magyar Gazdaságért Díj: SZÁRNYAS JÁNOS ügyvezető – Szárnyas Kft.

2013. 
Az Év Épületgépésze Vas Megyében: JAKAB BALÁZS

2012. 
Az Év Víz-gáz központi-fűtés szerelője Vas Megyében: KOLONITS TAMÁS
VOSZ országos „Év vállalkozója díj”  HAISZÁN JÁNOS, üvegezés-képke-
retezés egyéni vállalkozó

2011.

Az Év Péke Vas Megyében: SOPRONI ZOLTÁN
Az Év Borásza Vas Megyében:  TÓTH SÁNDOR
Az Év üvegese Vas Megyében: HAISZÁN JÁNOS
Az Év Menedzsere Vas Megyében: KARVALICS GÁBOR
VOSZ országos „Év vállalkozója díj: POLÁK NORBERT, Polák és Polák 
Építőipari Bt. ügyvezetője

2010.

VOSZ országos „Év vállalkozója díj” : HARSÁNYI ZSOLT / 5th Gear Kft.

Ők voltak az „Év vállalkozói” Kőszegről és környékéről



 2015 . NOVEMBER  28 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  KüLöNSZÁM  

19

VÁ
R

O
SH

ÁZ
A

IP
AR

TE
ST

ü
LE

T

Bajban egy kiváló mester 
Vadász Tibor szakmai kanyarjairól, a nyári ártó konkurenciáról 

A Kőszegi Települési Érték-
tárba én mindenképpen java-
solnám  felvenni a város egyik 
vonzerejének számító Várkör 
Cukrászdát. A 76 éves Va-
dász Tibor minőségi fagylalt-
jai, süteményei miatt méltán 
kapott már sok-sok szakmai 
elismerést. Az idős mester 
az ipartestület egyik oszlopa, 
de mostani elkeseredettsége 
arra figyelmeztet: nem védjük 
eléggé értékeinket.

Vadász Tibor vasárnap is reggel 
fél 7-kor kezdi a munkát a cuk-
rászműhelyben. Nyugodtan, fárad-
hatatlanul, türelmesen dolgozik. 
Mozdulatai rutinosak. 

– 76 évesen is kénytelen vagyok 
dolgozni, mert olyan kevés a nyug-
díjam, hogy dolgoznom kell – árulja 
el magáról. Hosszasan meséli, hogy 
nyolcadikosként rádióműszerész, 
majd lakatos akart lenni, aztán ke-
reskedőnek jelentkezett, de tévedés-
ből átírták pincérnek. Onnan kisebb 
kanyarral jutott el a cukrászathoz. 

A csákánydoroszlói fiú Körmen-
den, Profeld  Vilmos cukrászdájában 
kezdett ismerkedni a szakmával, hi-

szen akkoriban hetente két-három 
napot valamilyen mesternél kellett 
gyakorlaton tölteni. 1956-ban ta-
nulóként a budapesti Gerbaud-ba 
került, de azt akkor csak 
Vörösmarty cukrászdának 
lehetett mondani, mert 
ugye az alapító, Gerbaud 
Emil kapitalista volt. 

–  Arany életem volt. A 
Royal Szállóban, aztán a 
margitszigeti Palotában 
laktam, vacsorát a csodá-
latos New York Kávéház-
ban kaptam. Csak néhány 
hónapig tartott ez a fényes 
fővárosi lét, a forradalom 
idején már Szentgotthár-
don dolgoztam – emléke-
zik mosolyogva.  

Aztán Szombathelyen 
folytatódott a munka, ahol 
a híres Macoun cukrászfa-
míliából János mellett dolgozott két 
évig az állami cukrászüzemben, az-
tán Kleininger Józsefhez került Kő-
szegre, ahol mestere távollétében 
készített olyan cukrászipari bemu-
tatót, amiről cikkezett a Vas Népe is. 
Újra Szombathely következett, ahol 
a Nagypostával szembeni cukrász-

dát vezette, mestervizsgázott a hí-
res győri Baumgartner Zoltán előtt, 
aztán a Lenin úti cukrászüzem ve-
zetője lett, ahonnan nap mint nap 

65 helyre szállítottak süteményeket 
a megyébe. Közben vendéglátóipari 
technikumot végzett, felsőfokú áru-
forgalmi szakvizsgát tett.

–  Kőszegre az akkori tanácselnök, 
Preininger Ferenc hívott, mondván: 
kell egy cukrászda a városba. Így 
lettem maszek 32 éve.

Nem részletezzük ezt a három 
évtizedet, mert Vadász Tibor, aki az 
utóbbi években mestervizsga bi-
zottsági elnök is volt, keserű száj-
ízzel a jelenről beszél: 

– A nyáron Kőszegen egy albán 
és egy horvát is árult fagyit. Vize-
sített vackot tele festékkel. Noha 
a vendégek egy idő után vissza-
pártoltak hozzám, ez nagy kárt 
okozott nekem. üzletileg a fagy-
lalt hoz pénzt, a sütemény visz. Ha 
nyáron nem tudok annyi bevételre 
szert tenni, hogy az télen is kitart-
son, akkor bajban vagyok. Hiába 
fordultam a kamarához, bárhova, 
nem segítettek. Pedig ez ellen vé-
dekezni kellene. Ausztriában ma is 
úgy van, mint volt régen nálunk 
is. A lakosságszám arányában ad-
nak ki üzleti vállalkozást. Nálunk 
is határt kellene szabni, szabá-
lyozni ezt. 

Tényleg kinek jó, ha tönkremegy 
egy mindenki megelégedésére, a 
városban régóta dolgozó kiváló 
vállalkozó? Vadász Tibor fia már le-
vonta a tanulságot: nem veszi majd 
át édesapjától a stafétabotot.

Némethy Mária
Fotó: Németh Iván     
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Táncosok, akiket támogatnak az iparosok
BE-JÓ

Óriási megtiszteltetés a BE-JÓ Táncegyüttes tagjai számára az, hogy a 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete megalakulásának 130. évfor-
dulója alkalmából rendezendő ünnepi programra meghívást kaptunk, s 
hogy ezen az estén a kulturális műsor keretén belül mi képviseljük Kőszeg 
művészeti egyesületeit.

Jó érzéssel tölti el a lányokat, a táncosokat a felkérés. Nem szokatlan ez 
nekünk, mi több, öröm, hogy határon innen és túl is képviselhetjük Kősze-
get. Tiszta és nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy húsz éve tesszük 
ezt. Mi más ösztönözhetne bennünket erre, mint a tánc és a városunk 
szeretete. Imádunk táncolni, rajongunk a tánc kultúrájának terjesztésé-
ért, a tapsért, a kupákért, a díjakért, amiket az évek során kaptunk, és 
remélhetően kiérdemlünk a jövőben is. Az elért eredményeink nemcsak a 
Bersek iskolát, hanem a várost is gazdagítják. 

Tisztelt Iparosok! Úgy látom hasonló, vagy talán azonos a városhoz fűző-
dő kapcsolatunk. Évente többször lépünk együtt a „színpadra” Kőszegen, 
vagy a környékbeli falvak rendezvényein. Az önök, a Ti általatok elvégzett 
önzetlen munka, a teljesítmény elismerésre méltó, amely a város – tö-
megeket vonzó – programjain kerül a közönség elé. Nekünk, a táncos lá-
nyoknak, a szülőknek az újabb produkciók elkészülte már egyre nehezebb 
feladat. Nem a felkészülésbe fektetett munka miatt, hanem az, hogy az 
új ruhák, tánceszközök, a versenyek pénzügyi hátterét biztosítani tudjuk. 
Kevesen sejtik, hogy mi ezért is „dolgozunk”. 

Tisztelt Iparosok! önök, Ti az évek során segítő kezet nyújtottak nekünk. 
A BE-JÓ táncosai szívvel és lélekkel hálásak a támogatásért, az elismerő 
szavakért és a gratulációkért. 
Tisztelettel kérjük a mindenkori jó szándékot, és a segítséget a jövőben is.
A köszönetünk, a főhajtásunk ma önöknek, Nektek, a 130 éves ipartes-
tületnek szól.

Horváth Márta
művészeti vezető, koreográfus

DAnCE JAM

Régebben és ma sem tudnának alkotni a művészek, fenntartani magu-
kat a művészeti csoportok és együttesek mecénások nélkül. Nagy öröm 
számunkra, hogy a Kőszegen és környékén élő vállalkozók tudják ezt, és a 
művészet szeretete, a lokálpatriotizmusuk arra ösztönzi őket, hogy felka-
rolják, támogassák a civil szervezeteket. 

Az ő támogatásuk nélkül a Dance Jam tánccsoport sem tudna ilyen si-
keresen működni.

Haiszán János segítségével sikerült a tánctermünk egyik falát tükörrel 
borítani, s ez nagyban megkönnyíti a tánc tanítását. A Szárnyas Kft. köz-
reműködésével van balettszőnyeg borítású termünk. A versenyekre uta-
zás költségeit több esetben finanszírozta Harsányi Zsolt, illetve segített 
a kellékek szállításában furgonjával. Az ő segítsége nélkül sok esetben 
nem is tudnánk fellépéseket vállalni. Szárnyas Péter nemcsak anyagilag 
támogatta csapatunkat, de versenyekre szállította a táncosokat, és a tá-
mogatók felkutatásában is nagy szerepet vállalt. Huber László polgármes-
ter úr a város vezetőjeként és az ipartestület tagjaként is nagy tisztelője 
művészetünknek és néha erején felül is támogat bennünket. Az évenként 
megrendezett Európa-bajnokságon csak a testület több tagjának – köztük 
Kiss Péternek – az anyagi támogatásával tudunk részt venni. 

Ahhoz, hogy a táncosok ilyen eredményeket érjenek el, biztosítani kell 
a feltételeket, ebben van nagy szerepe a kőszegi ipartestületnek. Köszö-
net érte mindannyiuknak. Képzeletben a versenyen kapott érmeket egy 
pillanatra az ő nyakukba is akasztjuk, hiszen ők is részesei eredményes 
munkánknak.  

Ígérjük, továbbra is örömmel színesítjük műsorunkkal rendezvényeiket. 
Bízunk további támogatásukban, ugyanis NÉLKüLüK NEM MEGY!

Földesiné Németh Csilla
a Dance Jam tánccsoport

művészeti vezetője
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tóth 
PINCÉSZET

K SZEGI TERMEL I FOLYÓ- ÉS PALACKOZOTT BOROK

Nyitva!
K SZEG, RÁKÓCZI UTCA 6.

tóth
PINCÉSZET

K SZEGI TERMEL I FOLYÓ- ÉS PALACKOZOTT BOROK

G, RÁKÓCZI UTCA 6.K SZEG Ó

RRRRRÖÖÖVVVIIIDD- ÉSSS DDDIVVAATTÁÁÁRRUBBOOOOLTT

KOSZEG, RG ÁKÓCZI UTCA 6.
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Milyen a Waldorf?
Hol hagynak időt arra, hogy fo-

kozatosan válhasson óvodásból 
iskolássá a gyermek? Hol tudják fi-
gyelmét, érdeklődését úgy fenntar-
tani, hogy nem a poroszos fegyel-
mezési eszközöket alkalmazzák? 
Hol van lehetősége, hogy ne két 
hónap alatt kelljen az összes betűt 
megismernie, hanem örömét lelje 
a betűvetésben?Hova jár örömmel 
gyermek? Nemcsak az 
első napokban, hanem 
az évek múltán is? 

Az Apáczai Waldorf 
Iskola nyílt napjain 
választ lehet kapni 
ezekre a kérdésekre. A 
közel 100 éves múltra 
visszatekintő Waldorf-
pedagógia a gyermek 
korához igazítja a 
tanulást. Felismerte, 
hogy időt kell hagyni az 
óvodából iskolába lépő 

gyermeknek a tanulási képességek 
megszerzéséhez. Itt nem pusztán 
tudást töltenek a fejekbe, hanem 
olyan képességeket alakítanak ki, 
mellyekkel valóban boldogul majd. 
Itt nem arra kíváncsiak, hogy mi 
mindent nem tud, hanem hogy 
mennyi mindent elsajátított már. 
Itt úgy néznek rá, hogy a gyer-
mek megérezheti a bíztatást. Az 

Apáczai Waldorf Isko-
la szeretettel várja az 
iskolaválasztás előtt 
álló szülőket program-
jaira, hogy segítsék 
őket választ találni 
kérdéseikre. További 
programjaikról a www.
apaczaiwaldorf.hu vagy 
www.facebook.com/
apaczaiwaldorf oldala-
kon tájékozódhat.

(X)

ÁLLÁSHIRDETÉS
P2 Wagner Service Kft. köszegi 

telephellyel keres
egész Magyarország területére

azonnali kezdéssel

ÜZLETKÖTŐT
jó technikai érzékkel 

Feladatkör:
Porfestő kézigépek és  berendezések 
valamint porfestő üzemek által hasz-
nált kiegészítő eszközök eladása.

Elvárások:
• Magabiztos fellépés
• Jó kommunikácios készség
• Önnálló munkavégzés
• Utazási készség
• Technikai végzettség
• Villanyszerelő vagy lakatos szakma 

előny

Amit biztosítunk:
• magas kereseti lehetőség
• teljesítmény utáni jutalék
• céges autó
• jó munkahelyi légkör
• betanítás

Kérjük küldje fényképes önéletrajzát:
m.rudolf@p2-service.hu
telefon: 06/ 94 561501

A címfestő
Karner Lajos címfestő 89 

évesen, 2004-ben hunyt el.  
Teljesítményét 2001. május 
24-én „Aranykoszorús mes-
ter” oklevéllel ismerte el a 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete.

A mestervizsgája szerint Karner 
Lajos címfestő, ám a valóságban 
olyan művész, akinek nem volt 
lehetősége arra, hogy felsőbb is-
kolában képezze magát. Alkotásai 
önmagukért beszélnek, munkái-
val nap mint nap találkozhatunk 
a városban. Az ifjú párok nem is 
gondolnak arra, hogy a házasság-
kötő terem falain lévő festmények 
Karner Lajos munkáját dicsérik. Aki 
betér a biotékába, szintén az ő al-
kotásait láthatja. A Poncichter cég-
táblája a borfogyasztókat invitálja, 
belül, a falon a bort kedvelők alap-
igazságait képekben fogalmazta 
meg. Csak kevesen tudják, hogy a 
Szőlő Jövésnek Könyvét együtt ké-
szítette Bechtold Istvánnal, ugyanis 
Karner Lajos kézírásával kerültek 
be a bejegyzések az utókor számá-
ra. Az 1952–54 közötti években 

feliratozta a városban még ma is 
látható műemléktáblákat. (A laka-
tosmunkákat Schätzl József mester, 
azaz Pepi bácsi készítette.) ötven-
két tábla  tájékoztatja a turistákat, 
az érdeklődőket.

A környező falvak közül Horvát-
zsidányban festett a legtöbbet. 
Nincs arról információ, hogy a 
falfestményeket megőrizték-e a 
tulajdonosok. A hetvenes évek-
ben festette ki munkatársaival az 
ólmodi és a peresznyei templomot. 
A templomfestést inasként tanulta 
meg az édesapja mellett, aki egész 
életében végezte ezt a munkát. Az 
ifjú Karner 1935-ben kezdte meg 
a tanulmányait a cím- és díszítő-
festő iskolában, ahol a tehetségére 
gyorsan felfigyeltek. Fényes karriert 
ugyan nem futott be, de a címfestő 
tudása a fogságban ételhez segítet-
te. Kappel Teréziával történt eljegy-
zése után újra megkapta a katonai 
behívót. Amikor a frontra indult La-
jos bácsi, Teruska szemet gyönyör-
ködtető rajzzal díszített levelet ka-
pott tőle. Az ezt követő négy évben 
csak levelet, mert vőlegénye 1944 
októberében Erdélyben fogságba 
esett. Kétezer fogollyal együtt vitték 
a Kaukázusba, ahol Cementgyár-
ban, és szénbányában dolgozott. A 

kényszerhelyzetben lévő címfestő 
megtalálta az egyetlen kiutat.

Japán kapitulációját megünnepel-
ték a győztes fogva tartók. Karner 
Lajos téglaporral és faszénnel 
Sztálin képet festett a fogolytábor 
falára. Erre felfigyelt a táborpa-
rancsnok, ezt követően a bányában 
többé már nem kellett dolgoznia. A 
rabsága alatt 172 képet festett meg 
Sztálinról és Leninről, és ezen kívül 
a festmények sokaságát a tisztekről. 
„Bőséges” ételhez jutott, de a hazát, 
az otthont, Teruskát nem felejtette. A 
fogságból 1948-ban érkezett haza, 
majd szentségi házasságot kötött a 
menyasszonyával. Min-
dent megfestett, amit 
megrendeltek tőle. 
Márciusban „Éljen áp-

rilis 4.” feliratokat majd áprilisban a 
május 1-re érvényes jelmondatokat. 
1988-ban újította fel a Nemezgyár-
ban lévő, „Lenin a Szmolnijban” 
című faliképét, amit 1956-ban 
festett. (A kultúrteremben jelenleg 
is látható a festmény, de beázás mi-
att egy kicsit sérült.) Százhuszonöt 
arcot, portrét vont össze egy képpé. 
Ambró doktor van a kép közepén, 
mellette Szederkényi Lulu, az asz-
szisztens, a sarokban búsan néz 
Wilheim főmérnök, és mindannyian 
pufajkába vannak öltözve. 

Kámán Z.
Fotó: Németh Iván



 

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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Tíz éve így ünnepelték 120. évüket az iparosok

Képösszeállítás: Németh Iván


