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NÉPsZáMLáLás
Március 28-án hozta nyilvánosságra a 
Központi Statisztikai Hivatal a 2011-
ben végzett népszámlás adatait. Ezek 
szerint Kőszegen négyzetkilométeren-
ként 204,9 fő élt, az összes lakónépes-
ség száma 11 666 volt, amely 178 fő-
vel kevesebb, mint tíz évvel korábban. 
A városban 1870-ben 6915 ember 
élt, majd folyamatos volt a növekedés 
1980-ig (11 357 fő). Az utolsó tíz esz-
tendő adatai szerint évente 60,3 fővel 
született kevesebb gyermek, mint a 
halálozások száma. Viszont évente 42,5 
fővel többen költöztek Kőszegre, mint 
az elvándorlók száma. Érdekes szám-
adat, hogy az 1980–89 időszakban 
évente átlagosan 140,1 gyermek szü-
letett, viszont évente 93,2 fővel több 
volt az el-, mint a beköltözők száma.  
A 2011. évi népszámlálás szerint a 19 
év alattiak száma 2783 volt, míg 60 
év felett 2825 nőt és férfit számoltak 
meg, ezen belül a 85. életévüket 158-
an töltötték be. A 11 „hazai  nemze-
tiség” közül németnek vallotta magát 
609 fő, a horvátok létszáma 263, a ci-
gány lakossághoz 49 személy tartozott. 
Ezen kívül 52 fő más nemzetiségű, így 
örmény, román, ukrán, orosz, viszont az 
adatok szerint nincs kínai.
A városban élők 4358 ingatlanban 
éltek, ezen felül még 37 üdülőt is 
használtak lakóhelynek, üresen állt 
488 lakás vagy ház. A lakások közül a 
komfort nélküliek száma 42, de szük-
séglakás is volt 38 db.

Írta és fényképezte:
Kámán Z.a Város, ahol élünk

Helio Fix Forint kamat akció
3 hónapos lekötéssel EBKM 7,00% kamatprémiummal

www.sopronbank.huf 

A nem akciós 3 hónapos forint betéti kamatláb jelenleg 4,75%, EBKM 4,75%

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlattételnek. A betéti 
szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti Ügyfelekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a ka-
matváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes!

KÔSZEGI fiók, Várkör 6., Tel.: +36 94/562-030
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Fogadóórák időpontjai
HUBER LásZLÓ polgármester: május 8.

BásTHY BÉLA alpolgármester: április 24., május 29.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: április 10., május 15.

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

KIss ZOLTáN a 3. választókerület képviselője: 
április 11-én (csütörtökön) 16 és 17 óra között,

GICZY JÓZsEF képviselő: 
április 15-én (hétfőn) 16 és 17 óra között

tart fogadóórát a városháza tanácskozó termében.

közlekedés

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

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
IssN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6150 példányban

Gondoskodó Euro betét

Tudjuk, mi számít

A tájékoztatás nem teljes körû,  a hirdetés nem minôsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzôdés további feltételeit a Hirdetmény, a Sopron Bank 
Betéti Ügyfelekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános 
Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az 
akció visszavonásig érvényes.

A Sopron Bank gondoskodik arról, hogy megtakarításai 
rövid és hosszú távon kedvezôen kamatozzanak.

4,00% (EBKM 4,06%) 2,50% (EBKM 2,53%)

2 hónapos futamidejû 
betétrész kamatlába

A nem akciós EUR betéti kamat jelenleg: 
2 hónapos futamidô: 0,75%, (EBKM 0,76%)

2 éves betétrész kamatlába 
a futamidô végéig

INGYENES számlavezetés
Megtakarítási csomag igénylése esetén a számlavezetési (zárlati) díj nem 
kerül felszámításra. De minimum 500.000 Ft vagy 2000 EUR megtakarí-
tásnak kell folyamatosan a bankszámlán lennie. Ennek hiányában a Bank 
jogosult a bankszámlát a Bázis csomagba átsorolni. 

www.sopronbank.huf 

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

Pontosították a képviselők a bel-
város közlekedési rendjéről szóló 
rendeletet. A módosítás eredmé-
nyeként szabályozták az alkalmi 
behajtási és várakozási engedélyt. 
A gyakorlati tapasztalat során az 
Írottkő Hotel esetében merült fel 
a változtatás szükségessége. Sza-
bályozták a maximálisan kiadható 
behajtási engedélyek számát. A 
képviselők ezentúl csak a Brenner 
János Közösségi Ház udvarán par-

kolhatnak ingyenesen, a város más 
részeire pedig megvehetik az éves, 
kedvezményes bérletet, amelynek 
ára 12 ezer forint. 
A képviselők előtt az idősügyi ta-
nács tárgyalta a közlekedés rend-
jéről szóló előterjesztést. Kiemelten 
fontosnak tartották, hogy a létező 
parkolási, behajtási szabályoknak 
nyomatékosan érvényt kell szerez-
ni, mert rendkívül sok a szabály-
talankodó. (Amint a felvételünk is 
mutatja a szerviz út mellől a pado-
kat rendszerint elviszik. Talán azért, 
hogy a nagyon szigorúan tiltott te-

rületre is be lehessen hajtani.)
Kiss Zoltán többszöri felvetése 
alapján a Rajnis utca és a várkör 
kereszteződésénél a jövőben ki-
alakíthatnak egy gyalogátkelő he-
lyet. A képviselő ezt azért tartotta 
fontosnak, mert a Várkörön a Hu-
nyadi úttól kezdődően az óvodáig 
nincs gyalogátkelő. Keszei Balázs 
elmondása szerint ugyancsak kri-

tikus a helyzet a lakótelepen lévő 
óvodánál, mert itt sincs felfestett 
gyalogátkelő. Rába László arra fi-
gyelmeztette a gyalogosakat, hogy 
az átkelőknél is óvatosan kell köz-
lekedni, mert az úttestre történő 
hirtelen lelépés veszélyhelyzetet 
idéz elő. szerinte a gyalogosok 
óvatosabbak, ha nem kijelölt átke-
lőn haladnak át az úttesten.

április 1-től a helyi buszközleke-
dést a helyközi járatok látják el. 
Így nem közlekedik autóbusz a 
vasútállomástól a Felsőgyöngyös-
híd, és a szabóhegy irányában. A 
képviselő-testület által meghozott 
döntés mellett alapvetőn két in-
dok szólt. Egyik az elmúlt év vé-
gén végzett utasszámlálás, amely 
többnyire üres járatokat rögzített. A 
másik indok, hogy az önkormány-
zat költségvetésében nem szerepelt 
az erre a feladatra szükséges ösz-
szeg. Az elmúlt évben 14,8 millió 
Ft volt a helyi buszközlekedés ösz-
szes költsége, ebből 5,4 milliót az 
önkormányzat finanszírozott bér-
letvásárlással. Idén január 1-től 
– az utasforgalomhoz igazodó – 
csökkentett járatszámmal üzemelt 

a helyi járatos közlekedés. Erre a 
feladatra a képviselők kiírtak egy 
pályázatot, amelyre egyedüliként 
a Vasi Volán adott be ajánlatot. Az 
adatok szerint csökkentett járat-
szám mellett az önkormányzatnak 
évente 1,9 millió Ft összeget kellett 
volna megfizetni a feladat teljesíté-
sért. Ez a kiadás a város költség-
vetésében nem szerepelt, ezért a 
buszközlekedésre kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánították 
a képviselők. Így a következő idő-
szakban a helyi buszközlekedést a 
helyközi járatok látják el. Úgy tud-
juk, léteznek különböző elképzelé-
sek a szolgáltatás fejlesztésére, de 
ezek megvalósíthatóságáról nem 
készült tanulmány. 

KZ

Helyi járat – másként
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illetékesnek. (Köztudott, hogy a 
Szentháromság-szobor mellett 
közlekedő nagyobb teherautó nem 
tud a megadott ívben szabályo-
san, károkozás nélkül fordulni.) 
Huber László szerint a templom 
további felújítása szükséges, mert 
a toronyban is van több műszaki 
probléma. Mint ismeretes, másfél 
éve fejeződött be az elöregedett 
ólomkeretes üvegablakok felújítá-
sa, melyre az oltár felett lévő ablak 
sérülése  miatt volt szükség. 

K.Z.
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Felújítják
Balesetveszélyes a Jézus szíve Plé-
bániatemplom bejárata előtti rész 
és a lépcső. Ezek átépítése nem 
történt meg a Fő tér felújításakor.  
A Római Katolikus Plébánia Hi-
vatal viszont úgy döntött, hogy a 
felújítást el kell végezni pályázati 
támogatás igénybe vételével. A 
tervezett összes költség 16 millió 
Ft, ebből tíz millió lehet a pályá-
zatból származó összeg. A város 
önkormányzata erre a célra a költ-
ségvetésbe betervezte a négy mil-
lió Ft támogatást. Március 28-án 
a képviselők elfogadták a támoga-
tásról szóló – a plébánia hivatallal 
megkötendő – szerződést. Ebben 
rögzítették az összeg célirányos 
felhasználásának kötelezettségét, 
amit számlával kell igazolni. Több 
képviselő is csatlakozott Giczy Jó-
zsef álláspontjához, miszerint a 
város érdeke is a templom bejá-
rat előtti terület felújítása. Keszei 
Balázs felhívta a figyelmet arra, 
hogy az építkezés során a nagyobb 
teherautók közlekedése a Fő téren 
okozhat súlyos károkat, ezért erre 
különösen figyelnie kell minden 

Kőszeg város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a 2013. március 
28-i ülésén módosította a helyi 
adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) 
önkormányzati rendeletét. A mó-
dosítás kizárólag a telekadót érin-
tette, ennek keretében adómen-
tességeket vezetett be az alábbiak 
szerint: mentes a telekadó alól a 
magánszemély tulajdonában álló, 
a Helyi Építési szabályzat alapján 
parkolónak kijelölt területen és 
védő erdő területen fekvő telek. 
Mentes a Helyi Építési szabályzat 
szerint útkialakítással érintett azon 
telek, melynél az érintett telek 
visszamaradó része a rendelte-
tésének megfelelő használatra 
alkalmatlan. Mentes továbbá a 
telekadó alól a magánút. A men-
tességeket nem lehet alkalmazni a 
vállalkozó telke utáni telekadó te-
kintetében. A mentességeken túl a 
módosítás értelmében a Helyi Épí-
tési Szabályzat alapján egy telek-
testnek minősülő telkeket telekadó 
szempontjából is egy teleknek kell 
tekinteni. Helyi Építési szabályza-

tunk 4. § (4) bekezdése értelmé-
ben: „A szabályozási terven egy 
telektestnek kell tekinteni mind-
azon telek alakulatokat, amelyet 
vízgazdálkodási terület (árok, ér, 
patak) szétválaszt, de a kialakult 
állapot és megközelítés szempont-
jából egy egységként használnak 
és önálló helyrajzi számokon és 
azonos tulajdonossal van nyilván-
tartva. Az építési övezeti előíráso-
kat ebben az esetben az egységes 
telektestre vetítve kell teljesíteni.” A 
rendelet 2013. március 30–án lé-
pett hatályba, az újonnan beveze-
tett mentességeket a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Telekadó mentességek

A múzeum elnevezéséről
Egy jogi folyamat következtében 
a Kőszegi városi Múzeum csak 
később veheti fel a „Báró Miske 
Kálmán Múzeum” nevet. A terve-
zett és a képviselők által elfogadott 
névváltoztatásról már tájékoztattuk 
az olvasókat. Az elmúlt években a 
kőszegi múzeumok megyei fenn-
hatóság alatt működtek, de a tör-
vényi változások miatt január 1-től 
Kőszeg önkormányzata átvette az 
intézményeket. Az új név felvétele 
csak az átalakulás teljes folyamatá-
nak lezárása után történhet meg. 
Március 28-án a képviselők elfo-
gadták a Kőszegi városi Múzeum 
szervezeti és Működési szabály-
zatát. Dr. Mátrai István szerint a 
második félévben indulhat meg a 
„nagyüzem”, addigra alakítják ki 
a működési struktúrát. Már kiírták 
a pályázatot új szakemberek fel-
vételére, amit a törvényi előírások 
tesznek szükségessé. A stratégiai 
terv megszületése is nyárra várha-

tó. Huber László polgármester arról 
beszélt, hogy a város turisztikai ér-
tékét növeli a jól működő múzeum. 
Révész József megbízott igazgató a 
110 ezer db beleltározott tárgy óri-
ási szakmai és történelmi értékéről 
beszélt. Azt is elmondta a képvi-
selőknek, hogy a Jurisics-várban 
megszűnt raktárhelyiség pótlására 
száz m2 biztonságos tároló hely-
re van szükség. Gondoskodni kell 
Kodolányi László hagyatékának 
az elhelyezéséről is. Huber László 
polgármester elmondta a képvi-
selőknek, hogy – a szombathelyi 
születésű, kőszegi kötődésű – 
schrammel Imre szobrászművész 
a városnak adományozza össze-
gyűjtött alkotásait, amit az elmúlt 
évben megtekintettek a művész 
otthonában. A tervek szerint az ér-
tékes gyűjtemény zwingerben tör-
ténő kiállítása gazdagítja a város 
művészeti kínálatát.

KZ

lakossági
apróhirdetés
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
Ilyenkor tavasszal, amikor éled a 
természet, elkezdjük megtervezni 
a kiskert művelését, gondozását, 
a fák és a szőlő metszését, annak 
reményében, hogy munkánk gyü-
mölcse beérik és elégedett lesz 
majd vele a család.

Hasonlóan gondolkodunk az önkor-
mányzatnál is. Nekünk is van egy 
„kiskertünk”: a város kulturális élete, 
amit ilyenkor megtervezünk, hogy 
minél változatosabb és minőségibb 
legyen annak „gyümölcse”. van „fő-
kertészünk” és sok-sok hozzáértő 
kertész és önkéntes segítő. 
vannak hagyományos, egyedi és új 
„termékeink” is. Idén nagy hangsúlyt 
és figyelmet szentelünk a legnagyobb 
múltra visszatekintő rendezvényünk-
re, az 1740-től vezetett szőlő Jövés-
nek Könyve ünnepére, ugyanis ezt a 
világon egyedülálló kincsünket sze-
retnénk a szellemi Kulturális Örök-
ség listájára felvetetni. 
Az ehhez szükséges előkészítő mun-
kálatok már a végén járnak. Remé-
nyeink szerint áprilisban megtör-
ténhet a felterjesztés az országos 
bíráló bizottsághoz. Az eseménynek 
azzal is nagyobb rangot kívánunk 
adni, hogy meghívtuk a Kulturális 
és a Vidékfejlesztési államtitkáro-
kat, valamint a Nemzetközi Borver-
seny szakmai vezetőjének felkértük 
Kállay Miklóst, a Magyar Boraka-
démia elnökét.
Kedves Olvasó! Legyen Ön akár iga-
zi lokálpatrióta vagy „csak” városunk 
iránt érdeklődő, kérem, tisztelje meg 
jelenlétével eme nagyrendezvényünk 
kiemelkedő aktusát – a hajtások be-
mutatását és az azt követő „bejegy-
zést”: szent György-napján!

Huber László polgármester
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A társulásról
A törvény szerint január 1-től 
az önkormányzatok önkéntesen 
társulhatnak egy-egy feladat 
elvégzésére. Az elmúlt év de-
cemberében a Kőszegi Kistérségi 
Társulási Tanács úgy döntött, hogy 
a jövőben is közösen tesznek ele-
get néhány kötelező feladatnak, 
így nem szüntették meg a több 
éve működő társulást. A törvényi 
változások miatt a korábbi formát 
működtető munkaszervezet dol-
gozói létszáma jelentősen lecsök-
kent, az eszközállománya pedig 

feleslegessé vált. Rába László azt 
kérdezte a testületi ülésen: hova 
kerültek a dolgozók által használt 
technikai felszerelések. Huber 
László polgármester válaszában 
elmondta, hogy az átadás-átvé-
teli okmányokkal átadott tárgyak 
az újonnan megalakult hivatalok 
munkáját segítik.
Néhány képviselő az önkéntes 
társulás eredményességéről tett 
fel kérdéseket, illetve az azt bizo-
nyító számokat akarta tudni. Dr. 
zalán Gábor jegyző szavai szerint 
a társulás fenntartása mellett több 
indok is szól. A szociális gondozási 
központot mindenképpen ebben 

a formában célszerű fenntartani, 
hiszen akkor többlet normatív tá-
mogatás vehető igénybe, amelynek 
éves összege 19,3 millió Ft. Básthy 
Béla mondatai után a képviselők 
azt hangsúlyozták, hogy a korábbi 
döntéseiket csak a társulási tanács 
határozatait követően, azzal egyet-
értve hozhatták meg. Hosszan tartó 
vita után – Básthy Béla vezetésé-
vel – egy munkabizottságot hoztak 
létre a képviselők. Ennek feladata 
az új társulási forma áttekintése, 
elemzése, a hatékony működtetés 
érdekében javaslatok megtétele, 
amelyeket a képviselő-testület is 
megtárgyal.

segítség 
kérése!!!
Egy éjszakára diákokat befo-
gadó szállásadókat keresnek. 
Diákkórus érkezik sušicéből, Kő-
szeg egyik partnervárosából, amely 
városunkhoz hasonló méretű cseh-
országi település. Az 50 diák és 4 
kísérő május 31-én délután 6 óra 
körül érkezik Kőszegre, és másnap, 
június 1-jén ebéd után indulnak 
tovább. Az itt tartózkodásuk alatt 
koncertet adnak, közös programo-
kon találkoznak magyar, kőszegi 
diákokkal, fiatalokkal.
Nagy problémát jelent a vendé-
gek elszállásolása. Aki erre az egy 
éjszakára el tudna helyezni egy, 
esetleg két fiatalt, jelezze e-mail-
ben a twinning@koszeg.hu  vagy 
gelencser@koszeg.hu e-mail címre 
április 16-ig. 
A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület 
és a Jurisich Miklós Gimnázium, 
mint szervezők ezúton köszönik a 
jó szándékú szülők, a kőszegiek se-
gítségnyújtási szándékát!!!

Költöznek
Amint arról már korábban beszá-
moltunk, korszerűsítik a gimnázi-
um kollégiumát. Az önkormányzat, 
mint beruházó a pótmunkákra 
benyújtott igényt is elfogadta. A 
lánykollégium homlokzatán csak az 
ablakok felújítását tervezték, de a 
bontás során derült ki a nyílászárók 
cseréjének szükségessége. A hom-

lokzat megújul. A fiúkollégiumban 
a több, mint harminc éves radiá-
torokat is kicserélik. Az épületek 
energetikai rendszerének része lesz 
a napkollektor és a napelem. április 
közepétől, szakaszosan költözhet-
nek vissza a diákok a fiúkollégiumi 
(magyar-angol) szárnyba. Először 
a Bencés-székház lakói, majd az 
Evangélikus Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi és Informatikai szak-
képző Iskola várköri kollégiumából 

a lánytanulók többsége is. Feltétel 
az is, hogy az épület teljes egészé-
ben átfűtött, kitakarított legyen. Az 
alsóbb éves lányok várhatóan a 
tanév végéig maradnak a Dr. Nagy 
László EGYMI kollégiumában. A 
gimnázium vezetése bízik abban, 
hogy az új határidőket tartani lehet; 
a költözéssel járó problémák pedig 
nem nehezítik túlságosan a tanév 
sikeres befejezését és az érettségi 
vizsgák lebonyolítását.
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Beragadt az ajtó
Dr. Tiborcz János dandártábornok, 
megyei rendőrkapitány megfogal-
mazása szerin „a közbiztonság hely-
zetében az itt élő emberek vastagon 
benne vannak”. Február 28-án a 
Kőszegi Rendőrkapitányság számolt 
be az elmúlt év közbiztonságának 
helyzetéről. A megállapítás szerint 
„a közrend kiegyensúlyozott és 
stabil”. Stubán Tamás városi rend-
őrkapitány kiemelte, hogy a város 
turisztikai rendezvényein a közbiz-
tonság kiemelkedően jó, amely a 
városlakók és a vendégek szem-
pontjából is fontos. Az elmúlt évben 
391-re csökkent a bűncselekmé-
nyek száma, a hegyi parkolókban 
pedig nem volt gépkocsi feltörés. 
A közrend elleni bűncselekmények 
száma 109-ről 68-ra esett vissza. 
Ezen belül a garázdaságok száma, 
ami 2011-ben 32 volt, 29-re csök-
kent. A büntetőeljárások során 98 
fő bűnelkövető – a megelőző évben 
145 – vált ismertté Kőszegen. Ebből 
68 volt a helyi lakos, akik itt követ-
tek el bűncselekményt. Ez 34 fővel 
kevesebb, mint az előző évben. A 

bűnelkövetéssel 
gyanúsítottak 
közül 70 sze-
mély büntetlen 
előéletű volt. A 
visszaélés kábí-
tószerrel, annak 
fogyasztása mi-
atti bűncselekmények száma 6-ra 
csökkent. Tényként hangzott el az is, 
hogy többen áttértek olyan anyagok 
használatára, amelyek a törvények 
szerint nem minősültek még kábító-
szernek, de a hatása azzal megegye-
ző. Tavaly a rendőrök 18 esetben 
intézkedtek családi veszekedések 
miatt, 11 alkalommal gyermek is 
jelen volt az eseményeknél. Van 
néhány, nehéz élethelyzetben lévő 
család, ahol rendszeresek a bántal-
mazások, ezért rendőri beavatkozá-
sok is szükségesek. 
A közlekedési bűncselekmények 
száma a megelőző évi 14-ről 23-
ra emelkedett, amelynek oka az 
ittas járművezetés: 2012-ben 11 
esetben történt alkohol fogyasztá-
sa miatt intézkedés. A rendőrség 

Kőszegen és az ide 
tartozó térségben 
3470 főt igazolta-
tott, ebből 37 főt el-
fogott, 59 személyt 
előállított, biztonsá-
gi intézkedéssel 78 
embernek nyújtott 
segítséget. Kény-
szerítő eszközt 24 
esetben alkalmazott 

a szolgálatos rendőr. Az ellenőrzések 
során 25 forgalmi engedélyt és 11 
vezetői engedélyt vontak be.
A beszámolót követően a rendőrka-
pitányt kérdezték a képviselők.  Tán-
csics András szerint hatékony lenne, 
ha egyes lakásokban lévő szemé-
lyeket a reggeli órákban ellenőrizné 
a rendőrség az ott tartózkodás jo-
gosságának megállapítására. A vá-
lasz szerint ez nem rendőri feladat, 
de jogsértés esetén intézkednek. 
Giczy József az üdülői betörésekről 
és a bolti lopásokról beszélt. Öröm-
mel nyugtázta, hogy az elhangzot-
tak szerint a rendőrségnek a cigány 
kisebbséggel való kommunikációja 
„konstruktív, segíti a hétköznapok 
problémáinak kezelését”.  A rend-
őrkapitány szerint az üdülők elleni 

betörések száma elenyésző, de 
igaz, hogy ezekben a hónapokban 
nyomoznak ilyen bűncselekmény 
miatt. A bolti lopás szabálysértés, 
a rendőrségnek ezekről tudomása 
van. Egy ilyen cselekményt elkövető 
jelenleg is börtönben van, mert nem 
tudta kifizetni a kirótt büntetést. Az 
állampolgárok rendszerint kérik a 
rendőrség segítségét, akkor is, ha 
beragad az ajtó, és emiatt bűncse-
lekményre gyanakodnak.     
A képviselők szinte egyhangúan 
kérték, hogy a belvárosban a rend-
őrök gyalogosan is járőrözzenek.

KZ

Kőszegen és az ide 
tartozó térségben 
3470 főt igazolta-
tott, ebből 37 főt el-
fogott, 59 személyt 
előállított, biztonsá-
gi intézkedéssel 78 
embernek nyújtott 
segítséget. Kény-
szerítő eszközt 24 
esetben alkalmazott 

Fórum
A Kőszegi és Felső-Répcementi 
Kistérség Foglalkoztatási Paktuma 
foglalkoztatási fórumot szervez áp-
rilis 11-én (csütörtök) 15 órától a 
Jurisics-várban (JUK). A 2013. évi 
Munkahely-védelmi Akciótervet 
a NAV és a Vas Megyei Munkaügyi 
Központ tisztviselői ismertetik. Az 
aktuális LEADER, TáMOP és más 
egyéb pályázati lehetőségekről lesz 
tájékoztatás. várják az érdeklődőket!
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dos hagyományt, de azt soha nem gondoltam, 
hogy ez valamikor olyan nagy dolog lesz, hogy 
majd még beszélünk is róla. szerettem csinálni 
ezt a munkát, mint ahogy egyébként is a festést, 
a rajzolást. Természetesnek vettem, hogy mindig 
a helybeli rajztanár készíti el. A hajtásokat akko-
riban szövényi István vette át és ő továbbította 
nekem. A tanítóképzőnek szép nagy rajzterme 
volt, megfelelő világítással, ott készítettem el a 

bejegyzést. Nem volt nagy ünnepség, ezt a város 
zártsága is meghatározta. Anyám egyszer meg-
látogatott Győrből. Érkezését otthon is, itt is be 
kellett jelenteni a rendőrségen. Bonyolult dolog 
volt ideutazni. Ez az elzártság is meghatározta, 
hogy itt mozgalmas élet nem volt. Nem lehetett 
ide vendégeket hívni.  
– Volt-e egyházi megáldása a hajtásoknak?
– Nem emlékszem, abban az időben nem szán-
tak e tekintetben sem szerepet az egyháznak. 
Egyszerűen behozták a hajtásokat, a múzeum-
igazgató összegyűjtötte, ő a könyvvel együtt 
átadta nekem azzal, hogy rajzoljam be.  A köny-
vet a Múzeumban őrizték, egyszer egy vitrinben 
láttam. A város már akkoriban is igen nagy 
kincsnek tartotta. A könyv mindig a múzeumban 
volt, nem emlékszem arra, hogy akár a bejegy-
zés körüli napokban, vagy a szüreti mulatságok 
táján előkerült volna. Akik akkoriban intézték, 
sem gondolták azt, hogy ez egy nagyon nagy 
jelentőségű dolog. Azt tudták, hogy fontos, hogy 
értéke van, hiszen két évszázad van benne, de 
különösebben nem foglalkoztak vele. Talán még 
az itteni lakosok sem tudhatták nagyon, hogy 
van ilyen is. Sem szüreti felvonulásra, sem bor-
ünnepre nem emlékszem. 
– Hogyan készítette a bejegyzéseket a könyv-
be?

KávÉszÜ
N

ET

Kávészünet Horváth János festőművésszel
 Öt éven át rajzoplta, festette a Szőlő Jövésnek Könyve lapjait

A Kőszegi Önkormányzat kiemelt kultúrpo-
litikai célja ebben az évben, hogy az 1740-
től vezetett Szőlő Jövésnek Könyvét a Szel-
lemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére 
felvetesse. A 300 éves hagyomány olyan, a 
világon egyedülálló érték, mely kiemelt fi-
gyelmet érdemelve, képes és méltó a kul-
turális értékeinket gazdagítani. A könyv 
Kőszeg szőlő- és bortermelésének egyedül-
álló dokumentuma. Tartalma a minden esz-
tendőben Szent György-napjáig kifejlődő 
szőlőhajtások művészi igényű berajzolása, 
finom ecsetvonásokkal történő megörö-
kítése. Április 24-én a gazdák hajnalban 
lemetszik a bemutatásra szánt vesszőket 
a különböző dűlőkben, a levágott jövése-
ket származási helyükkel, a szőlő fajtájá-
val gondosan megjelölik, majd a hegybíró 
vezetésével a szőlősgazdák társaságában 
a polgármester elé viszik, aki a hegybíró 
beszámolója után, elrendeli az új hajtások 
bejegyzését a Szőlő Jövésnek Könyvébe. 
Horváth János Oroszváron (Rusovce) szü-
letett 1930-ban. Határainkon túl is ismert 
festőművész az ötvenes évek végén öt éven 
át örökítette meg a hajtásokat. A Magyar 
Képzőművészeti Főiskolán 1950–54-ig 
Hincz Gyula volt a mestere. A Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola tanszékvezető 
tanáraként ment nyugdíjba 1992-ben.
– A kőszegi tanítóképző 1958-as Szombathely-
re kerülésével Ön is elköltözött. A hajtások be-
rajzolását azonban 1957-től 1961-ig folytatta. 
– 1955-ben jöttem a tanítóképzőbe tanítani. 
Az iskolai tanári munkán túl igyekeztem be-
kapcsolódni a város életébe, képzőművészkört 
is vezettem. szövényi Pista bácsi a múzeum 
akkori megbízott igazgatója kért fel, hogy ebbe 
a könyvbe fessem bele a jövéseket. Nagy fel-
adat volt, az 1740-ben megkezdett könyvbe 
belerajzolni, belefesteni. Nem volt lehetőség a 
javításra, a könyv lapját eltávolítani pedig nem 
volt szabad. Az akvarell olyan technika, amit 
nem nagyon lehet javítani. Jól sikerült az első 
bejegyzés, mert Pista bácsi a továbbiakban is 
megbízott a feladattal. sőt, amikor 1958-ban itt 
Kőszegen a tanítóképzés megszűnt – szombat-
helyen folytatódott felsőfokon –, utánam küldte 
a hajtásokat és a könyvet cipősdobozban, hogy 
rajzoljam be őket.  
– Volt-e annak idején ünnepség, amikor be-
rajzolták a hajtásokat. Volt-e jelen közönség?
– semmi nem volt. Megkaptam a felkérést: „Itt 
van a könyv, itt vannak a hajtások”, melyeken 
egy cédulára rá volt írva, melyik dűlőből vágták 
őket.  Elárulom, nagyon nagy megtiszteltetés-
nek éreztem, hogy folytathatom ezt az évszáza-

– Folytatva a hagyományt, én is akvarellel fes-
tettem, ami egy lazúros festék. Attól függően, 
hogy mennyi festéket vettem az ecsetre, jobban 
takart, vagy átlátszó volt a szín. Ha azt akar-
tam, hogy legyen sötétebb – de már volt va-
lami szín rajta –, meg kellett hagyni száradni 
és másik lazúrral ráfesteni. A vázoló vonalakat 
felrajzoltam, nagyon halvány ceruzavonalak-
kal megkomponáltam a képet, utána kezdtem 
festeni. Követelmény volt a méretazonosság, a 
szín, a forma. A legnagyobb kihívás az volt, hogy 
azonnal jónak kellett lenni, mert a lap nem eltá-
volítható a könyvből. Egy levél erezetét alá kell 
festeni a színével, utána a sötétet úgy megfes-
teni, hogy az erezet megmaradjon. Ugyanis az 
akvarell nem fedőfesték, hanem áttetsző lazúr. 
Ami alul van, meg ami föléje kerül, azok adják 
ki azt, amit szeretnék látni. A melléje írt szakmai 
szöveggel együtt volt teljes a bejegyzés. A szüret 
után ebből következtethettek a termésre. 
– Milyen érzés közel 60 év után ismét kéz-
be venni, lapozni ezt a világon egyedülálló 
relikviát?
– Amikor annak idején a felkérésnek eleget tet-
tem, távolról sem gondoltam, hogy egykor majd 
ekkora tisztesség övezi ezt a tevékenységet, de 
most, hogy tudom miről  van szó, igazán megha-
tódottan veszem ismét kézbe. És ez nem adatik 
meg bárkinek. Nagy dolog az én életemben is, 
hiszen talán én is hozzájárultam, hogy ezt a célt 
elérjék. Nekem is nagy öröm lesz, ha megvalósul 
a terv. Örömmel és nagy várakozással nézek az 
idei ünnepség elé, melyre engem is meghívott a 
város vezetése.

Kiss János
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Gráf ZsuzsannaA tolerancia
A 87-es út mellett, az egykori tégla-
gyár helyén egy kőoszlop állít emlé-
ket a II. világháború végén Kőszegre 
hurcolt, majd elpusztult munkaszol-
gálatos zsidóknak. Március 22-én az 
itt elhelyezett koszorúk – Kovács Fe-
renc a megyei közgyűlés elnökének 
szavai szerint – arra figyelmeztetnek, 
hogy „a szörnyűségeket nem szabad 
elfelejteni azért, hogy soha többé ne 
történjenek meg”.  A politikus arról 
beszélt, hogy az I. világháború idéz-
te elő a következő időszakban elkez-
dődött borzalmakat, ekkor kapott 
teret a fasizmus és a kommunizmus, 
a trianoni békeszerződéssel pedig 
megalázták a veszteseket. Az őrült 
eszmevilágnak számtalan áldozata 
lett, a fasizmus terjedésével létre-
jöttek a munkatáborok.  „szörnyű, 
hogy megtörténhetett” – mondta 
Kovács Ferenc. Majd így fogalmazta 
meg a figyelmeztetését: 
„A történések óva intenek attól, 
hogy az olyan eszmét, amely bár-

milyen csírában is megjelenik az 
országban, hagyjuk hatalmi élre 
kerülni. Az EU elsőrendű feladata 
az, hogy őrizze a békét, oldja fel a 
feszültségeket, amelyeket a népek, 
a nemzetiségek között élnek és ott 
vannak. …  Szolgálatunk legfon-
tosabb része a tolerancia, amivel 
embertársainkhoz közeledünk.”
Az ez évi megemlékezés a 
mauthauseni koncentrációs tábor 
borzalmait túlélő dr. Lazarovits 
Ernő távollétében zajlott le.

KZ

A magát ma is igazi kőszeginek 
valló Gráf zsuzsanna rangos ki-
tüntetésben részesült március 25-
én Budapesten. A Bartók-Pásztory 
díjat minden évben Bartók Béla 
születésnapján adják át. Az elis-
merést egy zeneszerző és egy ze-
nei előadóművész kaphatja.
A laudációban Erdei Péter, a 
kecskeméti Kodály Zoltán Ze-
nepedagógiai Intézet nyugdíjas 
főigazgatója Gráf zsuzsannáról, 

az Angelica Leánykar alapító kar-
nagyáról elmondta, hogy művészi 
és emberi attitűdje, pedagógiai 
tevékenysége egyaránt példamu-
tató. Munkásságával jelentősen 
hozzájárult a hazai zenei élet fej-
lődéséhez, a Bartóki szellemiség 
megőrzéséhez.
„Megszállottja a hivatásának, 
maga építette a Városmajori Gim-
názium növendékeiből hangszer-
ét: a kórust. Munkáját a folyama-
tos építkezés teszi kimagaslóvá, 
eredménye rangos kórusverse-
nyeken elért díjak mellett számos 
fesztivál meghívás.” Különösen 
figyelemre méltó, milyen ihletet-
ten szólaltatja meg a kórus a mai 
szerzők műveit. 
A Gráf Zsuzsanna alapította 
Angelica Kórus – a siker kovácsa 
– több alkalommal fellépett Kő-
szegen is, nagyobb külföldi turnéi 
előtt „edzőtáborainak” az egykori 
Máv gyermekintézmény adta a 
nyugodt, ihlető hátteret.

K.J.

Elismerések
Március 15-e alkalmából vas Me-
gye Közgyűlése kitüntetéseket 
adományozott. Kőszegről és kör-
nyékéről – Kovács Ferenc elnök 
úr – az alábbiak részére adta át az 
elismeréseket: 
Kőszegfalvi Baráti Kör: Vas Me-
gyei Közgyűlésének Pável Ágos-
ton Emlékplakettje; Kovácsné 
Szabó Éva történelem-társada-
lom és állampolgári ismeretek sza-
kos tanár, iskolaigazgató (Bersek): 
Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért – Oktatási Tago-
zata; Tóthárpád Ferenc író, 
költő, szerkesztő: Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért – 
Kulturális Tagozata; Benedek 

Sándorné szociális ügyintéző: Vas 
Megye Önkormányzata Szol-
gálatáért – Szociális Tagozata; 
Nagy Gábor igazgató (Dr. Nagy 
L.): Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért – Gyermek- és If-
júságvédelmi Tagozata; Molnár 
László síugró, edző: Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért – 
Sport Tagozata; Györei Istvánné 
ny. tanár: Vas Megye Önkor-
mányzata Szolgálatáért – Ifjúsá-
gi Tagozata; Kovács Balázs ny. 
tanár – Vas Megye Közgyűlése 
Elnöke Emlékplakett. 
Dr. Bakay Kornél régész-ta-
nár a Magyar Érdemrend 
Tisztikeresztet vehette át a nem-
zeti erőforrás miniszterétől, Balog 
zoltántól a nemzeti ünnepen.
Gratulálunk!
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Devizahitelesek
Március 17-én civilek meghívására, 
az Otthonvédelmi Tanács képvisele-
tében, Kőszegen járt Tatár József. „A 
devizahitelesek problémája közvet-
lenül 850 ezer embert érint, mint 
hitelfelvevőt. Az elmúlt évben 600 
ezer végrehajtás indult, és 110 ezer 
lakás kiürítése várható ebben az 
évben – mondta a szóvivő. – Egy 
szerteágazó civil kezdeményezés 
bontakozik ki itt Kőszegen is.” 
Hogy a probléma élő, mutatja az ol-
dal, amely a legnépszerűbb közös-
ségi portálon a helyi „hiteleseket” 
igyekszik összefogni, és buzdítani 
arra, hogy vegyenek részt az április 
21-i budapesti demonstráción. 
„Arra gondoltunk, hogy létreho-
zunk egy Facebook oldalt, a Kőszeg 
és Környéke Devizakárosultak Cso-
portja címmel, hogy további meg-
oldásokat keressünk – fűzte hozzá 
Hopp István, a helyi csoport egyik 
szervezője. A kérdésemre, hogy mi, 
ki ellen szerveződik a mozgalom, 

Tatár József így válaszolt: „Nagyon 
szerencsés ez a történet, mert a ko-
rábbiakkal ellentétben, nem valaki 
ellen, hanem mi civilek, valamiért 
igyekszünk tenni!” 
Hogy van-e végleges megoldás, 
még nem tudja senki, de eddig 170 
ezer embernek sikerült orvosolni a 
problémáját. A további intézkedések 
közé tartozik az a javaslat, amelyet 
Dióssi Csaba képviselő nyújtott be. 
A szándék a deviza jelzáloghitelek 
árfolyamgátba történő beléptetési 
határidejének meghosszabbítását 
(május 31-ig) célozza. 
Ha némi kutatást végzünk, kiderül, 
hogy a közvélemény álláspontja 
nem egyöntetű a devizahitelesek 
ügyével kapcsolatban. Vannak, akik 
az egyéni felelősségre helyezik a 
hangsúlyt, azonban nem kétséges, 
hogy feszítő társadalmi problémá-
ról van szó.  A megoldást keressük: 
mindannyian!

Tóthárpád F.

Polgárőrök
Március 28-án a képviselő-testület 
köszönetét és elismerését fejezte ki 
a Kőszegi Polgárőrség minden tag-
jának, akik önként és ingyenesen 
dolgoznak a város érdekében, segí-
tik a rendezvények megvalósítását.  
Méhes Lajos elnök adatai szerint az 
elmúlt évben 38 polgárőr 3900 órát 
dolgozott, vett részt különböző fel-
adatok ellátásában. A tagság akkor 
is „hadra fogható”, ha a szervezet-
nek nincs „hadra fogható” gépjár-
műve, mert szükség esetén saját 
járművekkel indulnak „munkába” .
Ha közbiztonsági járőrszolgálatot 
látnak el a polgár-
őrök, akkor megelő-
zően bejelentkeznek a 
rendőrség ügyeletén, 
hiszen törvényellenes 
tevékenység észlelése 
esetén a rendőrnek van 
intézkedési joga. Egy 
februári hajnalon haza-
kísértek egy illuminált 
állapotban lévő férfit. 
Megóvták a balesettől, 
az esteleges kihűléstől. 

Ittas személyeknek több alkalom-
mal adtak segítséget. Méhes Lajos 
elmondása szerint jó időjárás mel-
lett a péntek éjszaka „mozgalmas” 
a városban, vasárnap éjjel pedig 
csend van mindenütt. A megszünte-
tett mezőőrségtől átvették a hegy-
vidék ellenőrzését, amit az önkor-
mányzattól kapott motorral látnak 
el. Azért, hogy egyidőben ketten 
ellenőrizhessék a város külterületét, 
a kőszegi vállalkozóktól a követke-
ző időszakban kapnak egy másik 
motorkerékpárt. Mátrix rendszám 
ellenőrzési rendszerükkel országos 
léptékű feladatokat is ellátnak. Így 
kiszűrhető a lopott vagy a forgalom-
ból kivont gépjármű.

A tökéletes látás élménye
Megdöbbentő adat, hogy napja-
inkban a civilizált világ lakóinak 
75%-a szorul látásjavító eszközre, 
miközben az információk 80%-
át látásunk közvetíti számunkra. 
Ezeket az információkat agyunk 
dolgozza fel – szemünk anató-
miai adottságainak segítségével 
– amely annyira jól kitalált szerke-
zet, hogy még arra is képes, hogy 
a látás hibáit korrigálja. Mindezt 
Kőhalmi-szalay Mónika diplomás 
optometrista, a Kőszegen működő 
Kőszeg Optika üzletvezetője fejti ki; 
hozzá téve, hogy a jó látás azért is 

nagyon fontos, mert a hibás képe-
ket közvetítő szem, túlzott munkát 
bíz az agyra; ezért fáradékonyab-
bá válik, panaszok jelennek meg 
(fejfájás, szemfájás, szemvörösség, 
könnyezés) és a pihenés sem lesz 
elegendő, hogy megfelelő haté-
konysággal lehessen dolgozni vagy 
éppen tanulni. Szemünk pedig, a 
fejlődési szakaszt követően, a fo-
lyamatos romlás eredményeként, 
felnőtt korban egyre kevésbé mű-
ködik megbízhatóan. szeretném 
felhívni a figyelmet a rendszeres lá-
tásvizsgálat fontosságára; egyrészt 
a pontos dioptriás korrekciós eszköz 
viselése szempontjából – mely lehet 
akár szemüveg vagy kontaktlencse 
–, másrészt a különféle betegsé-
gek, így pl. a szürke hályog, magas 
szemnyomás, magas vérnyomás, 
cukorbetegség stb. megelőzése és 
figyelemmel kísérése céljából. Le-
gyen a szlogenünk a következő: 
Nézzünk más szemmel a világra, 
lássunk tisztán és élesen!

Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869
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Kaszinó
Március 22-én tartotta a Kőszegi Polgári Kaszi-
nó az éves közgyűlését és tisztújító választását. 
A leadott szavazatok alapján ismét bizalmat ka-
pott az elnöki teendők ellátására Németh János 
festőművész-tanár, aki a szőlő Jövésnek Köny-
vébe idén is berajzolja a hajtásokat. A következő 
három évben az alábbi hat személy látja el a 
vezetőség teendőit: Hegedüsné Reinhoffer Éva, 
dr. Küttel István, Kőhalminé Major Judit, schultz 
Ferenc, Pócza zoltán, stipkovits István.  

Az egyesület taglétszáma meghaladja a nyolcvan 
főt, a közgyűlésen 50%-nál nagyobb arányban 
voltak jelen, és elfogadták az elmúlt évi mun-
káról szóló elnöki beszámolót. A programok kö-
zött elsődlegesen a kulturális, a történelemmel 
összefüggő események szerepeltek. Ottlik Géza 
századik születésnapjának ünnepléséhez több 
irányban is csatlakoztak. Jenkei Ede előadásával 
köszöntötték a kőszegi sport születésének ugyan-
csak századik évfordulóját. Gazdag programot 
terveznek a 2013-as évre. vendégük lesz Tóth 
Csaba festőművész, aki Kincs István apátplébá-
nos műveinek kiadásán dolgozik. Idén is tart elő-
adást dr. Schöpflin György EU-parlamenti képvi-
selő, aki az egyesület aktív támogatója, mert a 
Kőszegi Polgári Kaszinó kulturális, művészeti és 
lokálpatrióta tevékenységet végez. Az egyesület 
14 évvel ezelőtt alakult meg, elődszervezete az 
1833-ban megalakult „Olvasó egylet”.  

KZ

Új fejlesztés
Az év második felében várhatóan új projekt in-
dul a hétszáz aktív főt foglalkoztató Kromberg és 
schubert Kft-nél. Egy újabb fejlesztésű Mercedes 
gépkocsihoz teljesen új technológia alkalmazá-
sával készítik az akkumulátor kábelt. Ennek a  
fejlesztésnek köszönhetően új gépek érkeznek az 
üzembe. A beruházás alapját a korábbi években 
telepített gumi fröccsöntő gépek adják, ame-
lyekből jelenleg 12 működik. Az újabb fejlesztés 
a Kromberg és Schubert cégcsoporton belül a 
kőszegi üzem felé irányuló bizalmat is jelenti, 
amely megadja a jövőbeni működésük alapját. A 
bizalmat jelzi, hogy a kőszegi üzemet a cégcso-
port vezetősége „Top Performer” kitüntetésben 
részesítette, amit a kitűzött célok teljesítésével 
ért el a kőszegi kollektíva. 
Kromberg és Schubert Kft. biztos megrendelé-
sekkel rendelkezik, minőségi, felsőkategóriás 
gépkocsikba (Audi, BMW, Mercedes) gyártják 
a termékeket. Naponta több kamion szállítja 
el a készterméket, raktárra nem gyártanak.  A 
termelés szervezettségének eredménye, hogy a 
megrendelés után három-négy nappal már az 
autóba szerelhető az itt gyártott kábelköteg. A 
termékek minősége garantált. A nagy volumenű 
termelés miatt a Kromberg és schubert Kft. Kő-
szeg egyik legnagyobb adófizető cége. 

KZ

Ottlik-szobor
Május 9-én avatják fel az Ottlik Gézáról, Kőszeg 
díszpolgáráról készült szobrot, veres Gábor alko-
tását. A Jurisics téren, a Bencés-székház mögötti 
területen, a városmakett mellett levő mellvéd 
falon kerül elhelyezésre, amely terület később 
további szobrok elhelyezésére is alkalmas lesz. 
A szobrászművész – elmondása szerint – április 
elején a talapzat terveit rajzolta, és elkészült a 
koncepció a szoborról. A hónap második felében 
látható lesz agyagból az alkotás, amit többen 
megtekintenek, majd elfogadása után bronzból 
kiöntik. Az alkotás az író portréja lesz, a jól is-
mert arc lesz a domináns, a meghatározó. veres 
Gábor első ízben alkot Kőszeg számára szobrot. 
A városmakettra elkészítette a koncepcióját, amit 
a szakmai zsűri is elfogadott, az alkotás kőből 
készült volna, azt azonban nem fogadta el a 
desinger cég. Az Ibrahim Kávézó belső kialakítá-
sában viszont jelentős szerepet vállalt a művész.

KZ

Kőszeg Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az 1/2007. (II.2.) sz. Va-
gyonrendelet Versenyeztetési Szabály-
zatában foglaltak szerint értékesíteni 
kívánja az önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi ingatlanokat: 
• Kőszeg, Gyöngyös 16. fszt. 1. szám 

alatti 104 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, Rákóczi F. u. 4. I/9. sz. alat-

ti 94 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt. 3. sz. 

alatti 34 m2 nagyságú lakás,
• Kőszeg, Várkör 8. fszt. alatti 65 m2 

nagyságú üzlethelyiség. 
További információ a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal faliújságján, Kő-
szeg város honlapján, valamint Németh 
Ildikó ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

Lomtalanítás
Megkezdődött a tavaszi lomtalanítás. Kérjük, 
mindenki figyelje a városgondnokság papíron 
kihelyezett hirdetményét. Az illetéktelen lomel-
takarítók miatt célszerű az elszállítást megelőző 
este kitenni a lomokat.



Amíg a készlet tart. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A zöld árakkal megjelölt termékek nem tartalmaznak akciós kedvezményt!
**** Ajánlatunk csak a Fornetti termékeket is értékesítő üzleteinkben érvényes. 

2013. április 4 -  április 7.

2013. április 11 - április 14.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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President ömlesztett körcikkes sajt
natúr vagy csípőspaprikás, 140 g,  2135,71 Ft/kg

(Lactalis Hungária Kft.) 
Cserkészkolbász, Füstölt kenyérszalonna

(Babati és Társa Kft.)

Löncs, Parasztmájas
(Tóth Hús Kft.)

**** Banános csokis
előkelesztett vagy

Sajtkrémes mini (Fornetti Kft.)
**** Fornetti sonkás mini

(Fornetti Kft.)

Körmendi löncs vagy

Körmendi véres és májas hurka
(Babati és Társa Kft.)

Csirkemell csemege vagy Göcseji lángolt kolbász 
(Tóth Hús Kft.) 

Farm Frites
hagymás burgonyalángos

540 g, 664,81 Ft/kg (Farm Frites Kft.)
**** Hot-Dog

150 g, 1060,-Ft/kg (Fornetti Kft.)
**** Fornetti túrós XXL 

(Fornetti Kft.) 

1469
       Ft/kg

1299
       Ft/kg

1299
       Ft/kg

1699
       Ft/kg

1199
       Ft/kg

1199
       Ft/kg

299
       Ft/db

359
       Ft/db

159
       Ft/db

139
       Ft/db
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Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett, akkor az így megjelölt termékek a Coop abc és Coop szuper üzleteinkben kapható.
Amennyiben ezt a jelzést látja a termék(ek) mellett,  azok csak a Coop szuper üzleteinkben kapható.
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 ajánlatunk

Sertés oldalas
 vagy Sertés dagadó

(Babati és Társa Kft.) 

Füstölt-főtt császárszalonna, 
Nyári turista (Tóth Hús Kft.)

Tóth sonka,
Füstölt, nyers kolbász

(Tóth Hús Kft.)

Göcseji lángolt kolbász,
Zalai sonka (Tóth Hús Kft.)

Cherry Roses desszert
98 g, 4887,76Ft/kg

(Forgalmazza: Co-op Hungary Kft.)

Stangli elõkelesztett
80 g, 687,50Ft/kg (Fornetti Kft.)

Olívás stangli
elõkelesztett, 80 g, 862,50Ft/kg

(Fornetti Kft.)

Sajtos grissini express
(Fornetti Kft.)

Sertés máj
(Babati és Társa Kft.)

Bio Kölesgolyó
150 g, 1726,67 Ft/kg
(Vincze és Társa Kft.) 

Sertés tarja csontos
(Babati és Társa Kft.) 

Alpok Aqua ásványvíz
széndioxiddal dúsított vagy

szénsavmentes, 1,5 l, 66,-Ft/l
(Alpok-Aqua Kft.)

259
Ft/db

69
Ft/db

99
Ft/db

1259
Ft/kg

1259
Ft/kg

1999
Ft/kg

2199
Ft/kg

1899
Ft/kg

479
Ft/db

1199
Ft/kg

55
Ft/db

399
Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes:
9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20.;  Kőszeg, Várkör 20 - 22.;  9730 Kőszeg, Rákóczi u. 25. 
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Önkéntesek 
április 6-án Kőszegen, a Jurisics-várban tették 
le esküjüket az Írottkő Mentőcsoport tagjai. Ön-
kéntes csoportok minden járásban alakulnak, de 
a kőszegi volt az első az országban. Tagságát a 
hegyaljai települések tűzoltó egyesületei, valamint 
Horvátzsidány és Peresznye, Kőszeg önkéntes tűz-
oltói alkotják több mint háromszázan. Dr. Takács 
árpád tűzoltó ezredes, a vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy 
a mentőcsoportok alakulásával mindenütt „meg-
jelenik a cselekvő polgár” szervezett körülmények 
között, és védik a „saját fészküket”. 
Dr. Kapiller sarolta azt kívánta az önkéntesek-
nek: „soha ne legyen arra szükség, hogy meg-

Dévai gyerekek
április 3-án térségünkbe érkezett – Böjte Csaba 
atya nevével fémjelezett dévai gyermekotthonból 
– nyolc magyar kisdiák. A meghívót Novákfalva 
üzemeltetője, Bodnár Pál küldte, ötnapos teljes 
ellátást felajánlva. A gyermekek két kísérővel 
jöttek, és a térség lakóinak jóvoltából mintegy 
félkamionnyi ajándékot kaptak. várhatóan ápri-
lis második felében szállítják el a rászorulóknak, 
eddig az időpontig még befogadja az üdülőfalu 
az adományokat. Aki a szállításban bármilyen 
módon, adománnyal, benzinnel tud segíteni, 
hívja a 06 70/772-37-62 telefonszámot. 
A hozzánk érkezett gyermekek, és az „otthon 
maradt” társaikat az élet alaposan próbára tette. 
Ezért értékelik a szeretetet, az idegentől kapot-
tat is másként, mint az, akit naponta körülvesz a 

családi otthon. A hét éves Erzsike – Peresznyén, 
a szociális otthonban – az ember teremtéséről 
mesélt, ízes székely nyelven. Megdobogtatta 
a kemény szíveket is az a szeretet, ami belőle 
áradt. Orbán Gyula alpolgármester kalauzolta a 
Tűzoltó Egyesület és a falu vendégeit. A gyere-
kek meséltek városukról, életükről. A kisteher-
autó pedig elszállította az életet könnyebbé tevő 
ajándékokat. 
Az ötnapos programot Tatár József koordinálta. 
Elmondása szerint több település – Bozsok, ve-
lem, Kőszeg, szombathely – is segített, a civil 
szervezetek „szívüket, lelküket beleadták ebbe 
az ügybe”. A kőszegiek az Írottkő Hotelban ta-
lálkozhattak a dévai gyermekekkel. Nagy vára-
kozás előzte meg Böjte Csaba atya érkezését, aki 
egyházi elfoglaltsága miatt egy videó üzenetben 
köszöntötte Novákfalván, a lelki gyakorlaton 
megjelent érdeklődőket. A jelenlévőkhöz vendrei 

Gábor szalézi szerzetes szólt, aki a hitről, az 
életről beszélt. A selmi Gábor és Páll Éva vezette 
kis csoport április 7-én indult haza. Tatár József 
ezúton fejezi ki köszönetét minden segítségért, a 
fogadtatásért, amit a dévai gyerekek kaptak, és 
maradandóan megőriznek a szívükben.

KZ

mutassák, mire képesek”.  Huber László polgár-
mester megköszönte a tagságnak, hogy önként 
vállalták ezt a feladatot, fizetség nélkül, sza-
badidejük feláldozásával, egészségüket kockára 

téve a közösség javára. A városvezető elmondta, 
hogy Kőszegen hagyománya van az önkéntes 
tűzoltóságnak, az országban 1868-ban itt ala-
kult meg az első egyesület „Istennek dicsőség, 
embernek segítség” mottóval.
Az eskütétel után, több órán keresztül a Ká-
roly Róbert téren tartottak az önkéntes tűzoltók 
mentési bemutatót. Egy-egy akció folyamatáról 
narrátor tájékozatta a nagyszámú közönséget. 
Így a tájékozatlanok számára is nyilvánvalóvá 
vált, hogy szervezetten lehet hatékonyan men-
teni. Az első robbanás dermesztő volt, az is, ami-
kor a mentő szirénázva „robogott” a sérültekért. 
Abszolút életszerű volt, a Királyvölgyből a város-
ra zúduló víz eltereléséhez homokzsákból épített 
gát. Az önkéntes tűzoltók gyakorlati képzését is 
segítette a bemutató, amely kora délutánig tar-
tott látványos akciókkal.

KZ
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LCD, PLAZMA, HAGYOMáNYOs TV-k
és egyéb elektronikai készülékek javítása rövid 
határidővel, garanciával!

CsIZMAZIA GáBOR, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599

Lukácsháza  hírei
A Kőszegi utcában lévő Mária-
szobor és a Postakocsi vendéglő 
közötti új járdaszakasz mellé 16 
db földlabdás galagonyafa és 50 
db hibiszkuszbokrot telepítettek a 
tavaly kivágott fák pótlására.
Zajlanak a Borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesületének pincés-
kemencés projektjének előkészüle-
tei. várhatóan május elején elkészül 
a kemence, a kerti kiülő, valamint 
az edény-  és pohárkészlet.
A mély árkok mellett kialakítandó 
védőkorlátot Falvai Tibor lakatos-
mester készíti. Horganyozás, festés 
után kerül felállításra, biztonságo-
sabbá téve a gyalogos közlekedést.
Előkészítés alatt van a 87-es főút 
és a  sCHOTT forma vitrum Kft. kö-
zötti járdaszakasz, a buszmegállók 
kiépítésének  egyszerűsített közbe-
szerzési eljárása. várhatóan június 

közepén indulhat a kivitelezés.
A ravatalozó belső terének drapé-
riáját elkészítette az ajkai Mantex 
Kft., ezen kívül új kegytárgyakat 
vásárolt az önkormányzat.
A március 14–15-én tomboló 
szél sok munkát adott a kataszt-
rófavédelemnek. A kőszegi önkén-
tes és a szombathelyi hivatásos 
tűzoltók több kidőlt fát vágtak ki, 
megszüntetve a veszélyhelyzetet. 
Köszönet a munkájukért!
Gyöngyösfalu Önkormányzatának 
gesztorságával, Lukácsháza Önkor-
mányzatának támogatásával  be-
adásra került a lukácsházi Óvoda 
NYDOP-s intézmény felújítására 
vonatkozó pályázat. 
Kovács Ferenc országgyűlési kép-
viselő, a megyei közgyűlés elnöke 
Március 20-án tartott képviselői 
fogadó órát  a településen. 

Borverseny
április 6-án Gencsapátiban, a Mű-
velődési Házban volt a térségi bor-
verseny, amit Lukácsházával éves 
váltásban rendeznek meg. Virág 
János és Kovács Vince polgármes-
terek köszöntötték a résztvevőket. 
A rendezvényen jelen volt Kocsis 
Renáta Kőszeg borkirálynője. 
A fehér borok hatfős szakmai 
zsűrijének elnöke stefanich Kor-
nél volt. Az értékelés során 5 bor 
arany, 18 bor ezüst, 10 bor bronz 
minősítést kapott, 1 pedig okle-
velet. A dobogós helyezések: 1. 
ifj. Albert Csaba, Lukácsháza – 
zöldveltelini;  2. Kákossy Endre,   
Csömöte – zöldveltelini;  3. Albert 
Csaba, Lukácsháza – tramini. A 

társadalmi zsűri szerint: 1. Bolfán 
Imre,  Perenye – zöldveltelini. A 
női zsűri szerint: 1. Albert Csaba, 
Lukácsháza – tramini.
A vörös borok ötfős szakmai zsű-
rijének elnöke Hatos István volt. 
Az értékelés során 13 bor arany, 
19 bor ezüst, 6 bor bronz minősí-
tést szerzett, további 6 oklevelet. 
A dobogós helyezések: 1. sCHOTT 
Kft. Lukácsháza, csömötei szőlőhe-
gyi kékfrankos-zweigelt-cabernet 
barique bora; 2. Mészáros Csa-
ba, Gencsapáti – zweigelt;  3. 
Takács József  Kőszeg – zweigelt. 
A társadalmi  zsűri értékelésé-
ben: 1. Albert Csaba Lukácsháza 
– cabernet-savignon.  A női zsűri 
értékelésében: 1. Németh József 
Gyöngyösfalu (Pöse) – burgundi. 
Gratulálunk a boros gazdáknak!
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Sikeres pályázat
A Dr. Nagy László EGYMI az új 
Széchenyi terv keretében az 
Európai Unió támogatásával 
29 994 360 forintot nyert az 
„Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmények által 
nyújtott szolgáltatások fejleszté-
se és a szolgáltatást támogató 
eszközök beszerzése a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, ta-
nulók együttnevelésének támo-
gatása érdekében” című  pályá-
zaton, melynek célja: „Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményként, oktatási-nevelési 
intézményeknek és családoknak 
nyújtott szolgáltatásainak fej-
lesztése, speciális eszközpark és 
kölcsönzési szolgáltatások kiala-
kítása.”

A projekt eredményeként meg-
kezdődött a speciális eszközök 
kölcsönzése a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket (sNI) neve-
lő családok és az intézménnyel 
együttműködési megállapodást 
kötő integrációban résztvevő ne-
velési-oktatási intézmények részé-
re. Folyik a családoknak nyújtott 
helyszíni tanácsadás. Az előzetes 
bejelentkezést követően az in-
tézmény munkatársai a szülőkkel 
való beszélgetés, és a gyermek 
fejlesztési szükségleteinek felmé-
rése után, kidolgozzák az egyéni 
szolgáltatási portfóliót. A pályázat 
eredményeként továbbá a sNI- 
gyermekek továbbtanulásának, 
pályaválasztásának támogatására 
is lehetőség nyílt.

Kiállítás
Cák: – Húsvét napján nyitották meg 
– bőséges tárlatanyaggal a népes 
közönség előtt – az ötödik alkalom-
mal megrendezett Kőszeghegyaljai 
Kézművesek Kiállítását. A népmű-
vészet, népi hagyományok bemu-
tatása került a központba, amiről 
Paukovics Józsefné polgármester is 
beszélt a megnyitón. A művelődési 
ház színpadán felépített ház is a falu 
„gyökereit” jelképezte. A többsze-
replős műsor után bőséges meny-
nyiségben lehetett megtekinteni a 
falu és a Hegyalja „népművészei-
nek” tárgyait, a régmúlt emlékeit. 

Ördögh Lászlóné gyűjteményéből 
az erdélyi népviselet ruhái váltak 
közkincsé. Bálint zsolt kosárfonó  
bemutatta saját készítésű termé-
keit. Tóth Imréné (Katalin) kalocsai 
hímzései sikert arattak. velemből 
hozta el Kern István a gyűjtemé-
nyét, tulipános ládáját, népi ruhá-
zatát. Nagy sikere volt a kalácssütő 
versenynek. A finomságokat elfo-
gyasztó közönség zsűrizett, de a 
csodálatosan elkészített, megsütött 
„húsvéti kiskosár”-ba nem volt bá-
torsága senkinek sem beleharapni. 
A kiállítás április 20-ig tart nyitva, 
a kiírt telefonszám felhívása után 
gyorsan megnyílik az ajtó.

KZ

Ünnep
Kőszegpaty: Március 9-én Gergye 
Péter Pál alpolgármester, az ön-
kormányzat nevében köszöntötte 
a falu lányait, asszonyait a nőnap 
alkalmából. A nő életünkben be-

töltött szerepéről beszélt. Diákok 
verset mondtak a szebbik nem kö-
szöntésére. Az asztalokra nemcsak 
italt került, hanem bőséges hideg-
tál is. Az ünnep egyedi értékét az 
adja, hogy ötvennél többen vettek 
részt a közösséget összetartó ese-
ményen. 
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További információk: www.weinidylle.at

SÜDBURGENLAND

A busz Kó́szegró́l 10.25-kor
és 12.25-kor indul!

Bortavasz
Dél-Burgenland 2013

Bortavasz buszjáratok
Hogy igazán élvezni lehessen a boro-
kat, május 4-én és 5-én különjáratok 
indulnak Körmendró́l és Kó́szegen át 
Szombathelyró́l az osztrák pincék-
hez. A hétvégén az egész borvidékre 
kiterjedó́ buszhálózat üzemel, melyet 
a Bortavaszra szóló jegy birtokában 
további térítés nélkül vehetnek igény-
be vendégeink. A pontos indulási és 
érkezési idó́pontokat és a megállókat  
megtalálja weboldalunkon!

Nyitott pincék napjai több mint
60 dél-burgenlandi borásznál

2013. május 4., szombat és
május 5., vasárnap 10.00–19.00 óráig

Árak (beleértve a teljes buszhálózatot)

Napijegy 22,00 €/fó́
Csoportos kedvezmény 18,00 €/fó́
A kedvezmény 10 fó́tó́l érvényes, eló́zetes
bejelentkezéssel: office@weinidylle.at

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

Ismerkedjen egy hétvégén át
Dél-Burgenland boraival
és gasztronómiájával!

Bor és 
barátság
A Kőszegi hegyek déli lejtőin ta-
láljuk a Kőszegdoroszló község-
hez tartozó Pogányok pincéit. A 
pogányi „hegyek”, vagy inkább 
az ottani gazdák, mint tizenegy 
éve mindig, idén is „falujárásra” 
buzdították barátaikat. A fagyos szél sem aka-
dályozta meg a huszonnégy fős társaságot, hogy 
megtiszteljék egymást. Kokárdával a szívük fö-
lött látogattak meg számos pincét. 
vendéglátó és vendég is volt egyben: stefanich 
Kornél, ávár Imre, Haramia István, Nagy Kál-
mán, Fekete Ottó, Engelmayer Péter, Németh 
András, Gaál Tamás, Papp Tibor, Bognár József, 
Parai György és Dreiszker László. 
A kis közösség figyel egymásra, fontosnak tartja, 
az őszinte szót, védi a környezetet és azt a miliőt, 
amely számára talán a legdrágább. Mindenhol 
szeretetteljes vendéglátás, a nap vége felé zene-
szó igazolta, hogy – mint Nagy Kálmán a kis kö-
zösség egyik motorja – mondta: „Ragaszkodunk 
a tradíciókhoz, a tőkéhez, egymáshoz. Nem kell 
elmennünk a világ végére, hogy jó borokat kóstol-
hassunk, és még inkább nem, hogy megtapasztal-
juk az érdeknélküli barátságot.” Jövőre ugyanígy 
felkerekednek, „leellenőrzik” a vidéket, értékelik 

Borverseny
A részvétel feltételei: Három, parafa dugó-
val lezárt, 2012. évi 7 vagy 7,5 dl-es felirat és 
jelzés nélküli, szabványos üveg bor leadása, 
mely vas megyei termőhelyről származik, az 
alábbi adatok közlésével a nevezéskor: a bor-
fajta neve; (vegyes, illetve cuvée borok ese-
tén annak összetevői) – termőhely – termett 
mennyiség – a tulajdonos neve, lakcíme. 
Címkével, jelzéssel ellátott palackokat 
nem áll módunkban elfogadni! Kérjük a 
dugót se jelöljék meg! Nevezési díj: 2000 
Ft/minta.  A borverseny nevezéseit, a min-
tákat 2013. április 15-én 1300 és 1700 óra 
között, és április 16-án 1000 és 1600 óra kö-
zött a Művelődési Központban  (Jurisics vár 
külső udvara) kérjük leadni.

Ausztriában…
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazga-
tóság és az Osztrák Nyugdíjbiztosítás – 
Pensionsversicherung Österreich – a nemzet-
közi nyugdíjszakmai együttműködés keretében 
Magyar - Osztrák Tanácsadó Napokat tart 
2013. április 16-án Eisenstadtban, 17-én 
Bécsben.
A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, 
akik Magyarországon és Ausztriában is dolgoz-
tak, vállalkozóként illetve egyéb jogcím alapján 
szereztek/szereznek magyar- és osztrák nyugdíj-
jogosultságot.

A Tanácsadó napokon az érdeklődők személyre 
szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogo-
sultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az 
ügyintézési teendőkről, illetve – kérésre – a fo-
lyamatban lévő nyugdíjügyről is. 
A rendezvényről, illetve az európai uniós rende-
letek és a magyar nyugdíjtörvény alapján törté-
nő nyugdíj-megállapításról és eljárásról további 
információkat +36-1-270-81-07 telefonszá-
mon és a www.onyf.hu weboldalon kaphat!

egymás borait, de a 2014-es hegybejárást már új 
megbízott, Papp Tiborné szervezi majd. 

Tóthárpád F.
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Scena iz igrokaza
(Foto: Tiho)

Kazališna grupa Hrvatskoga Židana 17-oga fe-
bruara imala je premijeru Weidingerovoga igro-
kaza: Nij’ sve čemerno ča je hrvatsko. Autor Joško 
Weidinger u svojem djelu u dva čini na zabavan 
način pokazuje asimilacijsko držanje Hrvatov. U 
centru komedije stoji načelnik sela, udovac Toni 
Dragošić (Joško Ravadić), rodom Hrvat, ki tako 
misli da materinski jezik se hasnuje samo doma. 
U životu ugarska rič ima prednost.  zbog toga 
je u stalnom štrajtanju sa svojim ocem Francom 
(Ivan Pantoš) i ne akceptira da mu sin Petar (Pe-
tar Horvat) počne cijeniti svoja hrvatska korije-
na. Na kraju pravoda ljubav doprimi i promijene 
Tonijevih mišljenja. zaljubi se u Hrvaticu Mirjanu 
(Marija Kralj – Kiss) iz Bosne, ka doprimi u To-

nijov stan ne samo red i  čistoću nego i važnost 
hrvatskoga jezika. Osim spomenutih glumcev 
Mirjana Šteiner, Estera Katona, Eva Domnano-
vić, Marko Šteiner i Kristijan Čenar su napravili 
nezaboravnu večer uz redateljsko peljanje Ja-
dranke Tot. A pouka igrokaza je aktualna  i na 
sadašnju svakodnevnicu hrvatstva. Jezik, kultura 
i tradicije se moraju dan na dan čuvati, da nam 
budućnost bude osigurana.

 

÷Lijepom našom” 
u Gradišću 
 

Pod geslom „Mostovi kultura” povodom 480. 
jubileja doseljenja Gradišćanskih Hrvatov po-
pularna televizijska emisija „Lijepom našom” 
je održala javno snimanje u Šopronu. Cio red 
folklornih i tamburaških grup Gradišćanskih Hr-
vatov se je pripravljalo na sudjelivanje iz Ugar-
ske, Austrije i slovačke. snimanje ove muzičke 
emisije bilo je 8. marca u dvorani športske Are-
ne, kade se je skupilo oko 1500 ljudi. HRT je u 
dva dijela (23. i 30. marca) emitirala program , 
ča su mogli gledati i uživati pomoću satelitskog 
programa od Amerike do Australije. Publiku su 

zagrijale poznati pjevači i muzički sastavi Hrvat-
ske. Uz Šimu Jovanovac, Maju Šuput, Ivana zak 
,Antoniju  Šola volju su doprimili na vrhunac 
Gazde i Kićo slabinac. Organizacija je bila od-
lična, samo  na Ugarskoj strani  ni do denas nije 
poznato za neke  kulturne grupe kako bi se bile 
mogle javiti na sudjelivanje u emisiji, na nastup.  
zbog toga   Hrvate  Železne županije samo jedna 
grupa je zastupala istina  hvaluvridno ali neki 
„biseri” ovoga dijela Gradišća su ostali zatvoreni 
u svoju školjku.  
 
Magyar nyelvű összefoglaló:
– A horvátzsidányi horvát színjátszó kör ked-
velt színműírója Joško Weidinger. Ez évi febru-
ári bemutatójuk is kedvenc szerzőjük tollából 
származik. A darab a horvátság nyelvhaszná-
lati, kulturális és hagyományőrző szerepének 
fontosságát hangsúlyozza.
– A zágrábi székhelyű HRT két adásban mu-
tatta be a három országban élő (Ausztria, 
Magyarország, Szlovákia) gradistyei horvátok 
kulturális életét. Vas megyét a szentpéterfai 
÷Kopriva” együttes képviselte. A soproni Sport 
Arénában készült műsoros tévéfelvételre a 
kőszegi horvátok autóbusszal utaztak el. A 
gradistyei tánccsoportok, zenekarok és szó-
listák mellett a jó hangulatot a zenei világ 
ismert horvátországi képviselői szolgáltatták.

  Marija Fülöp - Huljev

Židanci su vjerni Weidingeru

Institute für die deutsche Nationalitätensprache in Güns
• A Kőszegfalvi Óvoda / Schwabendorfer 
Kindergarten
Kőszegfalván 1969 óta működik az óvoda, 
amely a 2007/2008-as tanévtől a Kőszegi Újvá-
rosi Óvoda Tagintézménye.  A gyönyörűen felújí-
tott épületben jelenleg egy nemzetiségi csoport 
működik, a nevelés formája német ill. magyar. 
Az óvodai nevelés célja a német nyelv és kul-
túra megismertetése, a hagyományok ápolása, 
a nyelv megszerettetése. Az óvónők igyekeznek 
erősíteni nemzetiségi identitásukat, a kötődést a 
szülőfalujuk felé, és talán a szülők, nagyszülők 
támogatásával sikerül kialakítani a nyelv csíráit, 
megőrizni a nemzetiségi identitást. 
• A Központi Óvoda német nemzetiségi 
csoportja / Zentralkindergarten Güns
Kőszegen a 2005/2006-os tanévtől működik 
egy német nemzetiségi vegyes csoport. Sajnos 
a gyerekek nem rendelkeznek német nyelvi is-
merettel: sem szüleik, de már szinte nagyszüleik 
sem ismerik, vagy beszélik a Kőszeg környéki 
„sváb” nyelvet – így hagyományaikat sem isme-
rik. A városi németség nem tudta úgy megtarta-
ni a szokásait, hagyományait, mint a falubeliek. 
Míg Kőszegfalván a nyelv mellett a még meglé-
vő gyökereket kell előhozni és erősíteni, addig a 
kőszegi óvoda a német nyelv iránti érdeklődés 

felkeltését tartja fontosnak, és igyekszik a szülők 
figyelmét a nemzetiségi programokra irányítani. 
• A Béri Balog Ádám Általános Iskola / 
Grundschule Balog
Az iskolában a ’60-as évek végétől, tehát mint-
egy 40 éve folyik német nemzetiségi nyelvokta-
tás heti öt órában, a tanulók kb. 50%-a foglal-
kozik vele.
Rendkívül fontos a nemzetiségi nevelés eredmé-
nyessége szempontjából, a megfelelő nyelvi kör-
nyezet megteremtése, a teljes egynyelvűségre 
törekvés. Kedveltek a tanulók 
körében a hagyományápo-
ló gyűjtő tevékenységek, 
a nép- és országismeret, a 
hagyományos nemzetiségi 
rendezvények és azokra való 
felkészülés. A tanulók szó-
kincse, társalgási készsége 
jó, ezt a megyei, országos 
versenyeredmények, a sike-
res nyelvvizsgák fémjelzik. 
Az identitástudat megtalá-
lása, megőrzése a népisme-
ret „Heimatkunde” órákon 
valósul meg. A nemzetiségi 
nevelés célkitűzéseiből adó-

dóan szintén fontos az anyaországokkal való 
rendszeres, folyamatos együttműködés, a német 
nyelvterület kultúrájának megismerése. 

Kőszegfalván a kereplés szép szokása ma is 
él. Minden évben a nagyböjti héten, amikor a 
harangok Rómába szállnak, a kőszegfalvi fiúk 
kereplővel és énekkel járják a falut, jelzik a ha-
rangszó idejét.                                                                 

 Kőszegfalvi Ágnes                                                    
                Német Nemzetiségi Önk. elnöke

Scena iz igrokaza
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www.a ranyh i t e l . hu
9730 Kőszeg, Várkör 18.                  Tel. :  06/94/360-120
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 21. Tel. :  06/94/311-821

THM: 38,68-38,85%Nyitva: H-P: 08-17 h  Szo: 08-12 h

Csak egy ARANY vagy EZÜST ékszert kell 
magaddal hoznod!

AranyHitel ZÁLOGHÁZ
Kőszegen és Szombathelyen

Már a                            -on is!
Légy ismerősünk, és nyerj!

www.facebook.com/aranyhitel

- nincs szükség semilyen okmányra vagy iratra
- nincs szükség jövedelemigazolásra
- nincs törlesztőrészlet, de akár elő is törleszthetsz
- 2 perc alatt kifizetésre kerül a teljes összeg
- előre semilyen költséget nem számítunk fel  
- 1000 Ft-tól több millióig felvehető
- hiteled bármikor visszafizetheted- hiteled bármikor visszafizetheted
- a futamidőt akárhányszor hosszabbíthatod

Te tudtad hogy a záloghitel milyen egyszerű?

GesztenyeKék Természetbarát Egyesület
A GesztenyeKék Természetbarát 
Egyesület 2010 tavaszán alakult 
főként egy baráti társaság tagjai-
ból. A természetszeretet, a rendsze-
res túrázás adott volt minden tag 
életében, de megszületett az igény 
saját túrák szervezésére és egyéb, 
szervezett kereteken belüli ötletek 
megvalósítására. A névválasztás 
utal a Kéktúrára, amelynek részét 
vagy egészét sok egyesületi tag 
teljesítette már, valamint a gesz-
tenyére, ami a Kőszegi-hegység 
egyik jellegzetes fája.
Az Egyesület célja a már futó tel-
jesítmény- és jelvényszerző túrák 
szervezésén túl a sokáig elzárt Kő-
szegi-hegység ismertebb és rejtet-
tebb értékeinek megismertetése, a 
terület turisztikai-természetvédel-
mi központú fejlesztésének előse-
gítése. Az egyre ismertebb Kéktúra 
mozgalom további népszerűsítése, 
a Kék Kör turistaútvonal hálózatá-
nak továbbfejlesztése egy távolab-
bi, azonban hasonlóan fontos cél.
A fentiek jegyében az elmúlt éveket 
követően idén negyedszer került 

lebonyolításra a Kőszegi-Hegység 
Túrázója (röviden KHT) túrasoro-
zat, mely évről évre több érdeklő-
dőt vonz.
A sikereken felbuzdulva az Egye-
sület hiánypótló és hagyományte-
remtő célzattal újabb teljesítmény-
túrát indított a Kőszegi-hegységben 
(÷Évkezdő Tekergő” - a Kőszegi-
Hegység Télen). A változatos, ke-
vésbé ismert részeket is érintő túra 
a téli erdő szépségeit kívánja be-
mutatni minden év januárjában.
A szervezet elmúlt hároméves te-
vékenysége azonban nemcsak 
teljesítménytúrák szerevezésében 
merült ki. Elvé-
geztük a Mária Út 
Kőszeg-Csepreg 
szakaszának kijelö-
lését, az útleírás el-
készítését, valamint 
a jelzésfestést is.
Az Egyesület első 
igazán „kézzelfog-
ható” eredménye 
a Kőszegi-hegység 
egyik túracsomó-

Merre tovább, Natúrpark?
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 
legutóbbi ünnepi közgyűlésén el-
hangzott, hogy „a 16. évében járó 
egyesület – amelyet a szakembe-
rek többsége az ország „etalon” 
natúrparkjaként emleget – nehéz 
helyzetbe került. 
Szárnyra kapott a hír, hogy a meg-
takarítási törekvések miatt az egye-
sület elköltözik a Rajnis utcából, 
hiszen a város bérli az épületet, és 
szeretne spórolni az áthelyezéssel.  
A 2013-as évben azonban marad 
az egyesület a Rajnis u. 7. szám 
alatti „vasalóházban”, működé-
se idén biztosított, mert az Írottkő 
Natúrparkért Egyesület előző évi 
pénzmaradványaiból a költségve-
tés 90%-át biztosítani tudja. 
„Tiszta vizet kell önteni a pohár-
ba, tiszta fejeket kell teremteni az 
ügyünkben. Senki nem akarja, hogy 
megszűnjön az iroda, de tisztázni 
kell a feladatokat, újra kell pozíci-
onálni a szervezetet” – hallhattuk a 
többi között Bakos Györgytől. 
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület-

nek több, köztük nemzetközi pro-
jektje van folyamatban jelenleg is, 
melyek alapvetően befolyásolják a 
munkatársak feladatmegosztását, 
ezért a munkatársak alapfeladata-
inak hatékony ellátása érdekében 
a Tourinform iroda nyitva tartása 
heti 20 órára (hétfő-péntek: 11-
15 óráig) módosul.  A közgyűlésen 
Básthy Béla alpolgármester szót 
kért: „A város nagyon nehéz anya-
gi helyzetbe került az idén, sőt évek 
óta abban van. 2012-ben 200 M Ft 
hiánnyal zárt Kőszeg városa. Kőszeg 
lehetőségeihez mérten évek óta 
mindent megtett azért, hogy az iroda 
működni tudjon!” Utalt arra is, hogy 
újra kell gondolni a natúrpark jövőjét 
is, hiszen a kistérségek megszűnté-
vel, a járások kialakításával számba 
kell venni a térségi együttműködé-
sek lehetséges formáit. Az egyesület 
munkatársai folyamatosan keresik 
a további pályázati lehetőségeket, 
hogy az Írottkő Natúrpark 2014-
ben is továbbműködhessen. 

TáF

pontjában (zeiger-nyereg) kihelye-
zett pihenőpad, amelyet a turisták 
azonnal birtokba is vettek.
Emellett az egyesület nevéhez fű-
ződik az Alpannonia turista- és 
szabadidőközpontban – hazánkban 
első ízben – kialakított Kéktúra 
tanösvény szakmai- és képanyagá-
nak elkészítése, és egy ugyanitt, az 
Egyesület által kihelyezett informá-
ciós tábla a magyarországi turista-
jelzésekről.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesü-
lettel együttműködésben készült 
el a Környezetbarát nebuló c. 
kiadvány, mely egyfajta kőszegi 

zsebkalauzként segít eligazodni a 
túrázóknak a hegységben.
Az Egyesület célul tűzte ki továbbá 
a szulejmán-kilátó és a koronaőr-
ző bunker környezetének ápolását 
és további fejlesztését is, melynek 
kereteit a 2012 novemberében, az 
Önkormányzattal kötött megállapo-
dás szabályozza. Ennek keretében a 
Koronaőrző tágabb környezetét is 
rendbe tették. A tervek közt szere-
pel emlékpark és pihenőpark kiala-
kítása is, valamint lehetőség szerint 
a bunker többi – eddig fel nem tárt 
– részeinek helyreállítása is.
A kilátónál ősszel rózsatöveket ül-
tettek és a terület fűnyírását is fo-
lyamatosan elvégzik. Az Egyesület 
tevékenységéről és jövőbeli terve-

iről többet megtudhatnak a 
www.gesztenyekek.hu honla-
pon, ahol a Kőszegi-hegység-
hez és a Kéktúrához kötődő 
számos információs anyag is 
található.
A GesztenyeKék Természet-
barát Egyesület idén már fo-
gadhatja az szja felajánlható 
1%-át, melyet szervezetük 
szívesen fogad. Adószámuk: 
18030222-1-18. 

iről többet megtudhatnak a 
www.gesztenyekek.hu honla-
pon, ahol a Kőszegi-hegység-
hez és a Kéktúrához kötődő 
számos információs anyag is 
található.
A 
barát Egyesület
gadhatja az szja felajánlható 
1%-át, melyet szervezetük 
szívesen fogad. Adószámuk: 
18030222-1-18. 
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Tettre készen
A közelmúlt zord időjárása ismét 
ráirányította a figyelmet a ka-
tasztrófavédelem, és természete-
sen a tűzoltóság nélkülözhetetlen 
munkájára. Országszerte tapasz-
talható volt a civil összefogás is. 
Kőszeget „csupán” a tomboló szél 
tépázta, a segítő kezekre azonban 
itt is szükség volt. Hogy mindig 
hadra fogható önkéntes tűzoltók 
álljanak készen a köz szolgála-
tára, annak egyik előfeltétele a 
megfelelő utánpótlás biztosítása 
is. A gyakorlatok, de a kulturális 
rendezvények alkalmával is talál-
kozhatunk Kőszeg város Önkéntes 
Tűzoltóságának Ifjúsági rajával. A 
tizenhét fiatal életkora 10-től 18 
éves korig terjed. Minden hónap 
első szombatját áldozzák képzésre, 
az együttlétre. Szervezett elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesül-
nek, amely segíti a felkészülést, 
a majdani éles helyzetben való 
helytállást. 
„A tavasz beköszöntével sokat va-
gyunk a szabadban, kirándulunk 
és készülünk a versenyekre. Az Or-

szágos megmérettetésen többször 
is képviseltük Vas megyét. Külföldi 
testvércsapatok versenyeire is szí-
vesen megyünk. Nyaranta szak-
mai táborban veszünk részt, ami 
vizsgával zárul. Számot adunk a 
tudásunkról elméletből és gyakor-
latból” – tudtuk meg Iszak Péterné 
Katitól, a csapat egyik vezetőjétől. 
A munkában, a felkészítésben töb-
ben részt vesznek: Horváth Gábor, 
Nagy Csaba, Nagyné Pesti Andrea 
és Iszak Bálint egyaránt a fiatalo-
kért dolgozik.
A raj a város életében aktívan 
részt vállal. Láthattuk őket a városi 
gyermeknapon, az Ostromnapo-
kon, a Kőszegi szüreten, az Orso-
lya-napon, az Adventi vásáron és 
a Szilveszteri futás alkalmával is. 
Az ifjúsági tűzoltók csapata irigy-
lésre méltó közösség. Jó hír, hogy 
szeretettel várják soraikba a 10 
év feletti gyerekeket, ha kedvet 
éreznek ahhoz, hogy mint tűzol-
tók legyenek közösségük hasznos 
tagjai.

TáF

Tervek, célok
A Kőszegi városvédő Egyesület 
működési nehézségekkel küzd. A 
tagok számos elfoglaltsága nehe-
zíti a még hatékonyabb munkát, 
ennek ellenére újabb célokat tűz-
tek ki maguk elé. A többi mellett, 
tenni szeretnének a város kegyeleti 
helyeinek megóvásáért és folytatják 
a virágosítási akcióikat is. Tervezik 
tapasztalatcserék megvalósítását, 
és képviseltetni kívánják magukat a 
város- és Faluvédők szövetségének 

Köszöntések
Huber László polgármester ké-
peslappal köszöntötte születés-
napjuk alkalmából Békei Istvánné 
Kutrovics Ilonát (91) és Lékai 
Károlyné vincze Máriát (91).

kongresszusán  Nyíregyházán. Az 
egyesület nyitott, várja a csatlakozni 
kívánókat, mindazokat, akik szeret-
nének és tudnak segíteni céljaik el-
érésében. (Érdeklődni a sereslf@t-
online.hu drótpostacímen lehet.)

Anyakönyvi hírek
sZüLETÉs: Gyöngyösfalu: Papp Tibor és Joó Edina leánya: zselyke 
Édua; Molnár Tibor és Bényi Noémi leánya: szimonetta; Kőszeg: 
Pfeiffer Tibor és Debreceni szilvia lánya Eszter; Tóth Attila és Csörnyi 
Mónika fia Tamás; Tuczai Gábor és Csiza Erzsébet lánya Tímea; 
Pusztacsó: Poór Imre és Plujzer Emese leánya: Gabriella.

HáZAssáG: Kovács Bernadett – Magera Roland, szajkó Csillavér 
Hajnalka – Quijano villalobos Har El Fernando.

HALáLOZás: Polgár Imre Károlyné szül.: Jancsó Klára, Góg Imréné 
szül.: Kispataki Franciska, Gergye Jenő, Lékai Károlyné szül.: vincze 
Mária, sulyok Attila Imre, Molnár András, Tavasz Gyuláné szül.: Mészá-
ros Éva, Kelemen István.

Fenntarthatósági szeminárium
Az Európai Unió 2007-2013-as 
költségvetési időszakában megva-
lósuló Délkelet-Európai Transznaci-
onális Együttműködési Program 2. 
prioritásához (a környezet védelme 
és fejlesztése) tartozó szemináriu-
mot rendeztek Budapesten 2013. 
március 12-én. A Program kere-
tében létrejött „Green Mountain” 
– Zöld Hegyek – Fenntartható fej-
lődési modell a zöld hegyvidéki 
területekért elnevezésű projektet 
hazai részről Kőszeg város és von-
záskörzete Többcélú Kistérségi Tár-
sulása, mint a nemzetközi projekt 
egyik partnere képviselte. 
A szeminárium célja az elmúlt idő-
szak tapasztalatainak leszűrése és 
ezek alapján a következő időszak 

programjaira való felkészülés volt. 
Elsőként meghívott előadók mutat-
ták be az Együttműködési Program 
tapasztalatait, célkitűzéseit, a pro-
jektek által elért eredményeket, 
valamint az Európai Unió környe-
zetvédelmi politikáját.
Fontos része volt az eseménynek a 
hasonló témakörben működő pro-
jektek közti kapcsolatteremtés is. 
Erre az ebédszünet előtti projekt 
café adott lehetőséget. 
Délután három párhuzamos szek-
cióülésen gyűjtötték össze az 
Együttműködési Programmal kap-
csolatos észrevételeket. Az ülések 
témái a következők voltak: 

az éghajlatváltozáshoz való • 
alkalmazkodás elősegítése 

az éghajlatváltozás következ-• 
ményeinek enyhítése és az 
erőforrás-hatékonyság elő-
mozdítása
a környezet, a biodiverzitás • 
és a természeti erőforrások 
védelme  

A 2014-2020-as időszakban a dél-
kelet-európai térséget két program 
érinti majd: a Danube (Duna) és 
a south East Gateway (Dél-Keleti 
Kapu). Ezek tervezéséhez nyújthat-
nak valós alapot az üléseken levont 
konklúziók, melyeket a szervezők 
benyújtanak majd az új programok 
munkacsoportjainak. 
A Green Mountain partnerek a 
harmadik, környezetvédelemmel 
kapcsolatos ülésen vettek részt. Itt 

a beszélgetés során a jelenlévők 
kiemelték többek közt a különböző 
projektek által elért eredmények 
megosztásának fontosságát. A vé-
lemények szerint ezt a hasonló té-
májú projektek közti jobb kommu-
nikáció segítheti. Felmerült továbbá 
az igény a tervek kidolgozásától a 
végrehajtás irányába történő el-
mozdulásra. Ehhez mindenképp 
szükséges a helyi döntéshozók és 
más érintettek bevonása a folya-
matba, amire a későbbiekben még 
több hangsúlyt kellene fektetni. 

További információ: 
Kőszeg város és vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulása
E-mail: 
titkarsag@koszegikisterseg.hu 
Tel: +36 94/562-554
http://www.southeast-europe.net
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Kálvária
A nagyböjt időszakában, ha az 
időjárás engedte, hetente két alka-
lommal volt szentmise a Kálvária-
templomban. Korosodó emberek is 

vették a fáradságot, hogy feljussanak 
a hegyre, abba a templomba, amely 
a régi kőszegieknek sokat jelent. 
Nagypénteken az esti sötétségben a 
stációkat csak esernyő alatt tudták 
a hívek végigjárni. Nagyszombat 
délutánján itt voltak azok is, akik 
távolról, csak a passió meghallga-
tásáért érkeztek Kőszegre. 

Ü
N

N
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Bozsoki Húsvét
A hagyományokhoz hűen az idei 
húsvétot megelőzően is meghirdet-
te a Kökörcsin Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület a Húsvétváró 
programját. 
Március 30-án délelőtt 10 órá-
tól várták a rendezők a kézműves 
foglalkozásra az érdeklődőket. Az 
időjárás miatt a rendezvényt a 
Borházból a Kultúrházba kellett át-
költöztetnünk. A költözés sem vette 
el a kedvét a kicsiknek, hiszen szép 
számmal megjelentek és öröm volt 
nézni, ahogyan a feladatra koncent-
ráltan, de mégis játékosan készültek 
a Húsvétváró remekművek. Merics 
Lajosné Katica néni asztalánál 
szebbnél szebb karcolt tojások ké-
szültek, Antal zsuzsanna pedig ajtó-
díszek készítését mutatta be, ame-
lyeket tojásból készített nyuszikkal 
díszítettek. Lehetett még húsvéti 
szalvétagyűrűt készíteni, különböző 
állatfigurákat hajtogatni, színezni 
Géróné Ottilia segítségével. Aki egy 
kicsit elfáradt a kézműveskedésben, 
vagy csak egyszerűen mozgáshiánya 
volt, annak sem kellett unatkozni. 

Az egyesület vezetője Frank-sziklai 
Márta összeállított a gyerekek ré-
szére egy ügyességi akadálypályát, 
ahol nyuszi ugrásban kellett össze-
szedni a tojásokat a kisvödörbe. Aki 
sikeresen teljesített, jutalomként 
nyuszis kekszet kapott. A Török csa-
lád jóvoltából három élő nyuszi is 
megtisztelte a rendezvényünket, a 
gyerekek nagy örömére. El is hal-
mozták a kedves kis állatokat si-
mogatással, becézgetéssel és néha 
együtt hancúrozással. A felnőttek 
bort kóstolhattak, amit Frank János 
borász kínált fel, ezúton is köszönet 
a finom nedűkért. Ebédszünet után 
délután is folytatódtak a programok 
egészen 17 óráig.
vasárnap locsolóbállal köszöntöt-
tük a falu hölgyeit, hétfőn pedig 
locsolkodás volt, a falu ifjú legényei 
és a férfiak tettek arról, hogy a zord 
időjárás ellenére se hervadjanak el 
a bozsoki lányok, asszonyok.         
Köszönet a templomi készülődés-
ben résztvevőknek, valamint a Pas-
siót éneklő kórus tagjainak is!

 Darabos Béla polgármester

Körmenet
Ólmod: Nagyszombaton délután 
tartották a feltámadási körmene-
tet. A kicsi templomtól több mint 
háromszázan indultak a falu kö-
zepéig, hogy Jézus feltámadását 
ünnepeljék. A körmenet évek óta 
ismétlődő jellegzetessége, hogy ide 
jönnek az egyházi szertartásra más 
településekről, Horvátzsidányból, 
Peresznyéről, Kőszegről is. Nem-
csak az elszármazottak mennek el, 
hanem azok is, akik szeretik ennek 
a falunak a békéjét, nyugalmát. 
A hívek még az eső megérkezése 
előtt visszatértek a templomba.
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Viharos március
Az idei március idusa nemcsak 
a Nemzeti ünnep eseményeiről 
vált emlékezetessé. Országszerte 
gondot okozott a kegyetlen szél, a 
hófúvás. vas megyében a nevezetes 
márciusi hétvégén a hóvihar okoz-
ta vagyonkárok száma 396 volt. Az 
esetek becsült kárértéke összesen 
38 millió forintra rúgott.  Kőszegen 
18 esetet regisztráltak. (Felvéte-
lünkön a Gyógypedagógiai Intéz-
mény parkjának egyik kidőlt fája 
látható.) 

Az evangélikus templomot is kár 
érte március 15-én hajnalban. 
Egy mintegy tizenöt méter magas 
egészséges, de gyenge gyökérzetű 

jegenyefenyő – két négyzetméter 
kiterjedésben – megrongálta a 
templom ÉNy-i tetőzetét. Mivel a 
fa csúcsa letört, a falban nem esett 
kár, egy ablakszem azonban betört. 
Az evangélikus gyülekezet tag-
jai közül hatan, már kora délelőtt 
feldolgozták a kidőlt fát, és rendbe 
rakták a környéket. A város másik 
felén, a lakótelep egy magas fe-
nyőjét hasonlóképpen gyökerestől 
kicsavarta a szél. A parkot szintén 
rövid időn belül rendbe tették. 

A húsvét hasonló „ri-
degséggel”, áradásokkal 
köszöntött ránk. Számos 
pincét elöntött a beszi-
várgó víz, és bár már nem 
kívántuk a havazást, a 
hólapátot is kézközelben 
kellett  tartanunk. április 
eleji adat szerint orszá-
gosan 155 ezer hektárt 
borított  belvíz, ebből 71 
000 hektár mezőgazda-

sági terület. A tavaszt azonban nem 
lehet feltartóztatni. Hogy jobbra 
fordul az idő: nem lehet kétséges!

TáF

Gyöngyösfalu: Megemelte a 
szennycsatorna fedelét február 
26-án, majd március közepén az 
áramló víz Lukácsházán, a schott 
forma vitrum Kft. felé vezető úton 
ugyanúgy, mint Gyöngyösfaluban 
is több helyen. Az előző időszakban 
sok eső esett és hóolvadás miatt is 
volt bőven csapadékvíz, amely a 
szennycsatornán keresztül távozott 
szombathely felé. Lukácsházán és 
Gyöngyösfaluban a fő út alatt lévő 
vezetéken folyik el a térség szenny-
vize a tisztítóba. Amikor sok esővi-
zet vezetnek – nagyon szabályta-
lanul – a szennycsatornába, akkor 
emeli meg a fedelet, és zúdul min-
denfelé. Igaz, hogy ez már jelentő-
sen higított, de akkor is tartalmaz 
szennyeződést. Gyöngyösfaluban 
többször ellenőrizték, hogy a főcsa-
tornába oldalágként bekötött sza-
kaszok is telítve vannak. Ilyenkor a 
házakból nem folyik el a szennyvíz. 
Óriási probléma ez. 

Nincs arról térkép, hol folyik a 
szennycsatornába az esővíz. Az 
ellenőrzés a szolgáltató feladata.  
Kőszeg régi problémája, hogy a 
házak esőcsatornáit bekötötték a 
szennycsatornába, ahol esős idő-
szakban felduzzad a víz mennyi-
sége, és akadályozza a szennyvíz 
elfolyását.  A szolgáltató időnként 
végez füstpróbákat, amikor „füst-
bombát” dobnak a vezetékbe. Ha 
ezt követően elsötétül a tér az 
ereszcsatorna felett, ott bizony 
szabálytalanság történt. Kőszegen 
vannak olyan területek, ahol egy-
kor szabályellenesen történtek a 
bekötések. A Gyöngyös utca lakói 
időnként ennek megfizetik az árát. 
Az egyik lakó arról adott tájékozta-
tást, hogy a kimenő csatornájukba 
szelepet építettek be, amit vész 
esetén elzárnak. Ekkor kifelé sem 
folyik el tőlük a szennyvíz, de be-
felé sem jön.

KZ

Óriási, térségi probléma

Megelőzték
Kőszegpaty: A falu megelőzte az 
esőzés, hóolvadás miatt sok helyen 
fellépő vízkárokat. A vízelvezető 
árkokat már korábban kiépítették, 
és azt rendszeresen karbantartják, 
ezért akadálytalanul folyhat el a 

Lesüllyedt út 
Velem: Március 1-jén a Kossuth 
utcai oldalfal harminc méteres sza-
kaszon egy méter mélyen lesüllyedt 
az esőzések, hóolvadások következ-
tében. Ezzel – optimista becslések 
szerint is – tíz milliót meghaladó 
kár keletkezett. Horváth Miklós pol-
gármester gyorshírben tájékoztatta 
a lakosságot a káreseményről, egy-
ben óvatosságot kért mindenkitől, 
az útszakaszt pedig lezárták. Ké-
résre gyorsan a helyszínre érkeztek 
a különböző szakhatóságok, a szol-
gáltatók munkatársai, akik összes-
ségében az elmúlt egy hónapban 
legalább nyolcvanan voltak. Mind-
ez azért is fontos volt, mert az érin-
tett útszakaszon öt közművezeték 

húzódik (gáz, szennycsatorna, és 
három víz). Ezek közül a gáz volt a 
legveszélyesebb, amit a szolgáltató 

gyorsan áthelyezett. A faluvezető 
levélben fordult az illetékes állam-
titkárhoz, és beadták a vis maior 
pályázatot, amiről döntés azonban 
még nem született. A károk helyre-
állítása a falu önerejét meghaladja, 
a megoldáshoz külső segítségre, 
összefogásra van szükség. 

KZ

csapadékvíz a Perec-patakban, illet-
ve a Surány-patakban. A település 
számára szerencsés helyzet az, hogy 
a két patak a falu szélén folyik, és a 
központon nem halad át. Ennek el-
lenére az egyik házat veszélyeztette 
a növekedő vízszint, ezért a vízügyi 
társulat által kiépített víztározónál 
egy zsilipet meg kellett nyitni. 

KZ

Emlékezzünk!
2012. április 13. péntek, gyönyörű napsütéses idő volt. Az ember ek-
kor vidám, boldog, megtölti a szíveket a jókedv, a melegség. Nekünk is 
jól indult ez a nap, de 12:20-kor a kőszegfalvi vasúti átjáróban történt 
tragikus baleset. Örökre rányomta a bélyegét erre a napra, ebben az 
időpontban három ember vesztette életét itt: F. z.,  K. á.,  M. z.
Sajnos történnek balesetek, de csak akkor tudjuk felmérni a veszte-
séget, ha magunknak kell átélni azt. Értetlenül nézünk egymásra: „Ez 
nem velünk történik!” Aztán be kell látnunk, ez bárkivel, megtörténhet. 
Most rájuk emlékezünk!

Majális!
Az Összefogás Kőszegért Egyesület, a Kőszegi SK Teke Szakosz-
tálya, valamint a Tekepálya Söröző május 1-jén Városi Majálist 
szervez. 
A tervezett program – mely napról napra bővül – 9 órakor májusfa 
állítással kezdődik és este tíz órakor tűzijátékkal zárul. Lesz főzőver-
seny, tekeverseny, légvár, játszóház, borkóstoló, Kőszeg-vasvár bajnoki 
labdarúgó mérkőzés, 11-es rúgó verseny. Játszik a spectrum zenekar, 
műsort ad a Kőszeg Big Band, a BE-JÓ táncegyüttes.
A programok ingyenesek, a labdarúgó mérkőzésen a KsK becsület-
kasszával járja a sportbarátok sorait.
várjuk kőszegi civil együttesek, zenekarok jelentkezését, akik szívesen 
szórakoztatnák Kőszeg város ünneplő lakosságát!
Nevezés, jelentkezés, info: 06204668568
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Programajánló
Szőlő Jövésének Könyve rendezvénysorozat (április 18-24.)

április 18.  14.00 órakor a Jurisics-várban Nyílt Szakmai Bor-
bírálat.

április 19.  10.00 órakor a Jurisics-várban kerül megrendezésre a 
zártkörű Vas megyei és Nemzetközi Borverseny.

 14.00 órakor a Bechtold István Természetvédelmi Lá-
togatóközpontban: XIv. Bechtold István megyei ter-
mészetvédelmi vetélkedő. • 19.00 órakor zártkörű 
borbemutató a Jurisics-várban.

április 20.  10.00 órakor: V. Szőlő és Klíma Konferencia az 
Európa Házban. • 18.00 Jótékonysági Borvacsora 
a Kőszegi Beteg Gyermekekért Mirtyll Alapitvány 
javára a Hotel Írottkőben. A műsorban fellépnek: 
soskó András operaénekes, zongorán kísér: soskóné 
Gráf Györgyi. A szálloda a bevétel jelentős részét az 
alapítvány javára ajánlja fel. 

április 21.  18.00-kor a Concordia-Barátság Énekegyesület Ta-
vaszi Hangversenye a Jurisics-várban.

április 23.  15.00 órakor a Jurisics-várban: X. szent György-napi 
Énekkari Találkozó 

április 24.  Szőlő Jövésnek Könyve ünnepség
 08.00 órakor koszorúzás Bechtold István és szövényi 

István díszpolgárok, és szövényi Ernő sírjánál a városi 
temetőben. 08.30 órakor szőlőhajtások ültetése a 
Chernel utcai városfalnál. 09.45 órától zenés menet 
a város utcáin a Borok Házától a Jurisics térre.  10.15 
órakor a szőlőhajtások bemutatása a polgármes-
ternek, új borhölgyek avatása, és a szőlőhajtások 
megáldása a városháza előtt. 11.00 órakor a szőlő-
hajtások bejegyzése a szőlő Jövésnek Könyvébe, és 
a Vas megyei és Nemzetközi Borverseny eredmény-
hirdetése a Jurisics-várban.

Május 1. Majális a Lóránt Gyula sporttelepen. 
Május 3 – 26. Ördögh László kiállítása a Művészetek Házában.
Május 5. Kőszegfalvi Búcsú.   
Május 9. Ottlik Géza szobrának avatása a Jurisics téren.

***
április 20.  10.00 Helytörténeti séta a szőlő- és borkultúra 

jegyében. Találkozó: Tourinform (Rajnis u. 7.)  Inform.: 
(94/563-120) április 19. 15.00 óráig!

 14.00 és 15.00-kor In vino cultura… Nyílt Nap a 
Kőszegi Borok Házában.  (Kőszeg, várkör 54.) Is-
merekedés a szőlő- és bortörténeti kiállítással a Bor-
királynő és Láng József borász kíséretében.

április 21. II. IROTTKŐ HILLCLIMB az er(D)ődemonstráció - 
Hegyikerékpáros és futóverseny.  Táv.: 12,1 km. Infor-
máció: www.savariabikers.hu, +36 20 9891-751.

Május 19. „Lombkorona sétány” mountainbike túra Althodis-
ba. Indulás: 8 órakor a kőszegi Csónakázótótól. Táv: 
kb. 45 km. Információ: www.baumwipfelweg.at.

Könyvtári hírek
Hagyományos Anyák napi szavalóversenyére várja a könyvtár az ál-
talános iskolások jelentkezését három kategóriában (1-3.; 4-6. és 7-8. 
osztályosok). A versenyzőknek egy szabadon választott, alkalomhoz illő 
verset kell elmondaniuk május 6-án. A legügyesebbek könyvjutalomban 
részesülnek. Jelentkezni április 20-ig lehet személyesen, telefonon (360-
259), vagy e-mailben (chernel@vk-koszeg.bibl.hu). 
A március havi alsós rejtvény (Mesés keresztrejtvény) nyertesei 
Kumánivich Alekszandra (Balog, 3.a) és Varga Bence (Balog, 2.b).  A 
felsős totó (Ki mit tud?) nyertesei Lőrincz Laura (Balog, 7.a) és Rajnai 
Berta (Árpád-házi, 6.b).  A helyes megfejtésért posztert érdemlők névsora 
a gyermekrészleg faliújságján és az intézmény honlapján (www.koszeg-
konyvtar.hu) olvasható.
Az Internet Fiesta feladványait nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek. 
Több mint félszáz megoldás érkezett. Az internet-totó győztese Tóth 
Kristóf (Árpád-házi,5.b) a Helyesírási totó nyertese Hütter Szilárda 
Lili (Bersek, 5.b). A nyeremények a gyermekrészlegben vehetők át.
RENDEZVÉNY: • Április 24. (szerda) 10.00 óra: Baba-mama játszó-
ház; 17.00 óra: Könyvtári Olvasókör. Beszélgetés somerset Maugham 
színház című regényéről. • Május 6. (hétfő)14.00 óra: Anyák napi 
versmondó verseny. • Május 10. (péntek) 16.00 óra: A Vörös pöttyös 
az igazi! A Tini Olvasókör várja az érdeklődőket. • Május 13. (hétfő) 
17.00 óra: Agykontroll-klub.

Kissné Rentkó Zsuzsanna
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Félszáz – Ünnepel a Bersek
Alapításának 50. évfordulóját ün-
nepelte a Bersek József általános 
Iskola március 14-én. A délelőtt 
a 4. osztályos tanulók színvonalas 
műsorával kezdődött. Pergő ese-
mények, néptánc, Horváth Anikó és 
Tóth Flóra éneke látványos össze-
állítással lepte meg a közönséget: 
„Mert a Haza nem eladó!”. A kitű-
nő összeállítás, a zenei betétek, a 
színpadkép – melyet Bráder Tamás 
Gusztáv Bersek-festménye 
is díszített – Szombathelyi 
Zita, Geosits Andrea, Hor-
váth Márta, szabóné Király 
Éva és Kutrovics Anikó ta-
nárnők munkáját dicséri.
Az új iskola, Táncsics Mi-
hály utcai általános Iskola 
néven 1963. szeptember 
4-én tartotta első tanév-
nyitó ünnepélyét. Három-
százkilenc tanulóval kezd-
ték a tanítást.

Részlet az iskolatörténeti dokumen-
tumokból: „Hosszú tárgyalások, 
megbeszélések, vizsgálatok után a 
város vezetőitől azt az örvendetes 
hírt hallottuk, hogy Kőszegen új, 
nyolc tantermes általános iskola 
épül, helyszíne a Táncsics Mihály 
utcában lesz. A Béri Balog ádám 
általános Iskola épületét pótolja 
majd ez a szép, új iskola.”
Az első tantestület tagjai vol-

tak: Rákos György igazgató, si-
mon Ilona helyettes, Róth Anna, 
Kelecsényi Józsefné, serényi Tibor, 
Páll János, Brunkala sarolta, dr. 
Kovács Ferencné, Földesi Jánosné, 
szilas Jánosné, Pavetits Éva és vida 
árpádné.
Az ünnepi alkalomra eljöttek 
az egykori tanárok és a diákok 
közül sokan. Németországból, 
Magdeburgból érkezett Ráduly Já-
nos, aki az 1966/67-es tanévben 
végzett, és az iskola honlapjáról 
értesült az ünnepségről, de itt vol-

tak a mödlingi testvér-
iskola, a Jacob Thoma 
Mittelschule képviselői 
is. Kovácsné szabó Éva 
– aki másnap a Megyei 
Közgyűlés ünnepségén 
kitüntetést vehetett át 
– köszöntötte a meg-
jelenteket, és felidézte 
az elmúlt ötven év leg-
fontosabb állomásait. 
Elhomályosultak a sze-
mek, amikor az egykori 

tanító néniket, tanárokat virággal 
köszöntötték, s az elhunytakra egy 
mécses meggyújtásával emlékeztek. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ két kerti paddal lepte meg 
az iskolát, egy volt bersekes diák, 
Klobetz Gergely pedig, kopjafát 
készített és ajándékozott az intéz-
ménynek, melyet a kőszegi egyhá-
zak képviselői megáldottak, s mely-
re a nemzeti színű szalagot Ihász 
Virág, az iskola egyik volt legjobb 
tanulója kötötte fel. Tóthárpád Fe-
renc ez alkalomra írt versét Szlávits 
Kitti és Nagy Edit mondta el. 
Huber László polgármester úr is 
felkötötte a jubileumi szalagot az 
iskola zászlajára, majd felidézte 
Kőszeg iskolavárosi múltját. A vers- 
és prózamondó verseny, valamint 
a rajzverseny eredményhirdetése 
után még egy meglepetés követke-
zett: Az ünnepi alkalom zárásaként 
a közös tanár-diák Bersek-kórus 
előadásában elhangzott a Kőszegi 
dal (Itt élünk).

TáF.

tak a mödlingi testvér-
iskola, a Jacob Thoma 
Mittelschule képviselői 
is. Kovácsné szabó Éva 
– aki másnap a Megyei 
Közgyűlés ünnepségén 
kitüntetést vehetett át 
– köszöntötte a meg-
jelenteket, és felidézte 
az elmúlt ötven év leg-
fontosabb állomásait. 
Elhomályosultak a sze-
mek, amikor az egykori 

Eredmények
A Jurisich Miklós Gimnázium tanulói 
több országos versenyeredménnyel 
is büszkélkedhetnek. Az alsóbb éve-
sek versenyei már korán ráirányítják 
a figyelmet a tehetséges diákokra, 
akik a továbbiakban egyéni „gon-
doskodást” is kapnak tanáraiktól. A 
zrínyi Országos Matematikaverseny 
32. helyezettje lett Pászner Gellért 
9.D osztályos, a kitűzött feladatok 
közül tizenhetet oldott meg, mindet 
hibátlanul.  Tanárai: Gadányi Sarol-
ta és szele Rezső. Az Arany Dániel 
Középiskolai Matematikaverseny 
iskolai fordulója után minden in-
duló diák a 2. fordulóba jutott, így 
Király Anna, Mércz Patrik 10.D, 
Cserkuti Ádám, Tóth Blanka, 
Veszprémi Ádám 10.D; tanára-
ik: Gadányi sarolta, Lepold ágnes, 
szele Rezső. A Mikola sándorról 
elnevezett fizika tehetségkutató 
verseny 2. fordulóján vett részt 
Veszprémi Ádám, tanára Dr. Mát-
rai István. Az Irinyi János Kémiaver-
seny országos döntőjébe jutott me-
gyei 1. helyezettként Király Anna 
10.D osztályos. A májusi döntőre 
is Dr. Mátrainé Tálos Ilona tanárnő 
készíti fel. A Gábor Dénes Informa-

tikaverseny országos döntőjébe – a 
legjobb húsz közé – jutott Bokor 
István 12.A és Vadász Péter 11.D, 
felkészítő tanáruk: Pató Attila. A 
gimnazisták legrangosabb versenye 
a 11-12. évfolyamosok Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenye 
(OKTv). A gimnázium diákjai ebben 
a tanévben is eredményesen szere-
peltek és szerepelnek az OKTv-n is. 
A második fordulóba jutás is nagy 
siker! A döntőbe jutott tanulókon 
túl Baranyay Zsófia magyar iro-
dalomból (tanára: szeléné varga 
Márta), Aradszky Villő angol 
nyelvből (tanára: Nagy Marietta), 
Baranyai Adrián kémiából (taná-
ra: Dr. Mátrainé  Tálos Ilona), Bokor 
István informatikából (tanára: Pató 
Attila) vett részt a 2. fordulóban. 
Horváth Evelin mozgóképkultúra 
és médiaismeret tantárgyból az elő-
döntőben 11. lett, az 1-10. helye-
zett vehetett részt a szóbeli döntőn. 
Szereplése így is örömteli, tanára: 
Trifusz Péter. Ebben a tanévben 
ismét döntős volt matematikából 
Rónai Máté, a végeredmény még 
nem ismert; tanára: Dr. szárnyasné 
Tóth Teréz. Keszei Balázs igazgató-
helyettes úrnak két tanítványa is 
döntős biológiából: Fodor Viktória 
(már második alkalommal) és Ba-

ranyai Adrián 12.C osztályos. A 
gimnáziumot biológiából egy har-
madik diák is képviseli: Szopory 
Kata (még nem végzős); felkészítő 
tanárai Bancsó Andrea és Bancsó 
sándor. Biológia tantárgyból az or-
szágos döntőt április 20-án rendezik 
Budapesten. A további vagy még le 
nem zárt sport, művészeti- és ta-
nulmányi versenyekről folyamatos 
tájékoztatást adunk. Az országos 
versenyek mellett folyamatosan 
készülnek a diákok tanáraikkal 
együtt a megyei és régiós szintű 
versenyekre is. Angol nyelvből me-
gyei 1. helyezett lett kategóriájában 
Koroknai Richárd 10.C, tanára: 
Nagy Marietta, megyei 2. helyezett 

lett Hegyi Boglárka 10.D, tanára: 
Kissné Fülöp Marianna. A víz vi-
lágnapja alkalmából meghirdetett 
csapatverseny megyei 2. helye-
zettjei: Cserkuti Ádám, Kőszegi 
Bernadett, Varga Rebecca 11.D, 
felkészítő tanáruk: dr. Mátrainé 
Tálos Ilona. Az „Arany Jánosos” is-
kolák angol nyelvi versenyén Bo-
kor István 7. helyezett lett, tanára: 
Francsics Katalin. A soproni szent 
Orsolya Gimnázium által meghirde-
tett történelem versenyen a Cson-
ka Attila, Mércz Patrik 10.D és 
Dorner Ágoston 10.C összetételű 
csapat a 2. helyen végzett, tanáruk: 
Domnanovich Dóra. A diákoknak és 
felkészítőiknek gratulálunk.
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Kosárlabda: Hullámvasúton
A KsK-nak a bajnokság második körének nyitányán, Bükön nem sikerült a 
visszavágás az őszi vereségért. Barabás Krisztián távollétében meglepően 
simán nyert a vendéglátó csapat. Az Otthon Centrum ellen végre egy ma-
gabiztos győzelem is az eredménylistára került. A BC Olad igazolta, hogy 
az élmezőnyben a helye. Az első félidő az ő fölényüket hozta. A második 
kiegyenlített küzdelmet hozott, de nem sikerült a felzárkózás. A szoEsE 
ellen is volt törleszteni valójuk a kőszegieknek. A novemberi hárompontos 
vereség fájó emlék. Úgy tűnt ezúttal nem kell izgulni. Idegenben is már 
az első negyedben több mint tízpontos előnyt épített ki a Kőszeg. A végét 
az ellenfél lelkesen küzdő fiataljai izgalmassá tették ugyan, de fordítaniuk 
nem sikerült. A legminimálisabb különbséggel, de sikerült a visszavágás. A 
bajnokság további részében azonban nem lesz egyszerű a csapat helyzete: 
az amúgy sem bő keretből hárman is megsérültek. árva Kornél és Nyilicska 
Csaba gyógyulása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. Különösen utóbbi 
kiválása okoz problémát, hiszen az ellenfél védelmét jól bontó, kezdő játé-
kos dőlt ki a sorból. Hiánya az Alpok service-Pókok elleni váretlan vereség-
nél is érződött, bár a kudarcot leginkább az okozta, hogy csak a második 
félidőre pörögtek fel a játékosok. A játékot jól tördelő ellenfél néhány pontot 
megőrzött az első két negyedben szerzett tetemes előnyéből. A szembeszél 
ellen újabb kudarc: különösen a 15 pontos különbség fájó. A vasváriak 
ellen fordított volt a szereposztás. A kőszegiek talán egykori csapattársuk-
nak – az ellenfélnél játszó Fancsali Andrásnak – is bizonyítani akartak. A 
13. fordulóból elmaradt Celldömölk elleni mérkőzésen legrosszabb arcát 
mutatta a Kőszeg. Legyőzhető ellenfél mért KO vereséget rájuk.

Eredmények: Büki TK-Kőszegi sK 74:54 (25:20, 18:9, 19:13, 
13:12); Kőszegi sK-Otthon Centrum 67:49 (16:10, 25:15, 13:10, 
13:14), Kőszegi sK-BC Olad 57:80 (12:28, 10:17, 16:17, 19:18), 
szoEsE II.-Kőszegi sK 58:59 (12:22, 7:7, 18:17, 21:13), Kőszegi sK-
Alpok service-Pókok 61:68 (11:20, 18:27, 19:9, 13:12), szembeszél-
Kőszegi sK 60:45 (15:14, 15:11, 11:5, 19:15), Kőszegi sK-vasvári 
KsE 68:48 (23:3, 13:24, 16:9, 16:12), Kőszegi sK-KEMKO Celldö-
mölk 41:73 (13:19, 11:14, 9:22, 8:18).

Teke: Magas fordulatszámon
A vasjármű elleni balszerencsével, egy fával, elbukott mérkőzés „megfog-
ta” a kőszegieket: a következő meccsen a scarbantia hazai pályán visz-
szavágott az ősszel elszenvedett súlyos vereségért. szerencsére új, pozitiv 
impulzus érte a csapatot. szponzori támogatással új mezben fogadhatták 
a soproni TURRIs csapatát. Az együttes kiváló teljesítménnyel, ragyogó 
pályacsúccsal 6:2-re verte a soproniakat, a máskor húzóember Bagi hal-
ványabb teljesítményét is elviselte. 22 pontot javítottak a Jánossomorja 
ellen elért, mindössze 21 napig élő régi rekordon. A Győri Komszol ellen 
kitartott a lendület. szoros küzdelemben kivívott győzelemmel térhettek 
haza. A siker azt is jelentette, hogy az ellenféllel szemben a táblázaton 
kétpontos előnyt sikerült kivívni.

Jegyzőkönyv scarbantia sE-Kőszegi sK 6:2 (16,5:7,5, 3167:3051), 
Kőszegi sK-sopron TURRIs 6:2 (14:10, 3268:3210) a 3268 fa 
új csapatpályacsúcs, Győri Komszol sE-Kőszegi sK 3:5 (11:13, 
3168:3210).

Az ifjúságiak 18 forduló után 7 győzelemmel és 11 vereséggel a 9-ek.

A KSE közleménye
A KSE vezetősége tudatja a sportbarátokkal, hogy az egyesület 
100 éves jubileuma alkalmából kiadásra kerülő könyv megjele-
nése – amely Jenkei Ede legújabb sporttörténeti összeállítása – 
Ki kicsoda Kőszeg sportéletében? címmel május elején várható.

Labdarúgás: Programfelelős időjárás 
Az időjárás összekuszálta a labdarúgók tavaszi szezonjának programját. 
Március kezdete nem a tavasz beköszöntét, hanem a tél visszatértét jelen-
tette. A pályák használhatatlansága miatt törölték a fordulót. A második 
mérkőzésen mindenki úgy gondolta, hogy beindul a futball nagyüzem. A 
kőszegiek legalábbis beindították: a tanakajdiak ugyan egy meglepetés 
találattal ijesztgettek, de a szünetre már 4:1 volt az állás „ide”. A KSK 
végül nyolcat számolt ellenfelére. A következő hétvégén újra közbeszólt a 
hó. Meccs helyett az ország az utakon rekedtekért aggódott. A Celldömölk 
elleni partit a 4. fordulóban megint sikerült lejátszani. Rossz, de eredmé-
nyes játékkal itthon maradt a három pont. Húsvéti terv két mérkőzés, ám 
a meteorológiai dráma folytatódott. vépen nem volt meccs, de Nádasdon 
(a 3. fordulóból elhalasztott mérkőzésen) a játékvezető a lápvilágot halas-
tóval játékra alkalmasnak találta. A kőszegiek hátrányból felállva legalább 
az egyik pontot megszerezték.

Eredmények: Kőszegi sK-Tanakajdi TC 8:2 (4:1) gólok: szolyák (3), 
Horváth Detre (2), Fehér, sárdy, Korényi, Kőszegi sK-Celldömölki vsE 
2:0 (0:0) gólok:Kovács sz., sárdy, Nádasd KsE-Kőszegi sK 2:2 (2:2) 
gólok: szolyák, Kovács sz.

A kőszegfalviak is hasonlóan jártak a mérkőzéseikkel. Kettőt sikerült le-
játszaniuk. Gyöngyöshermánban a hazaiak a 29. percre lényegében el-
döntötték a mérkőzést. Utána már csak 1-1 gól esett. A Kőszegfalva a 90. 
percben szerezte a becsületgólt. Torony ellen viszont háromgólos előnyt 
sikerült döntetlenre „veszteni”.

Eredmények:Gyöngyöshermán-szentkirály sE-Kőszegfalvi sE 4:1 
(3:0), gól: Pukler, Kőszegfalvi sE-Torony KsK 3:3 (3:1) gólok: Németh 
(2), Grubick.

A harmadosztályban később kezdődött volna a bajnokság. Eddig egy 
mérkőzést sikerült lejátszani. A kőszegiek listavezetőhöz méltóan 8:1-re 
győztek.

Eredmény: vassurány sE-Kőszegi sK II 1:8 (0:4) gólok: Lintner (2), 
Horváth N. (2), Debreceni, Kelemen, Németh K., Kovács sz.

A tekecsapat az új mezben, középen a támogatók.
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Ismerkedés a síugrással

„A magyar síugrás kőszegi bázisának népsze-
rűsítése az Írottkő Natúrparkban” című projekt 
keretében alsó tagozatos fiatalok ismerked-
hettek meg a téli sportok, kiemelten a síugrás 
alapjaival. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 
támogatásával, és a Nemzeti Család és szociál-
politikai Intézet közreműködésével megvalósuló 
edzéssorozatot a Kenyér-hegyi sáncon és – rossz 
időben – a Jurisich gimnáziumban tartották. A 
résztvevők egy alkalommal Mürzzuschlagban 
igazi „profi” körülményeket is kipróbálhattak. 
A tanfolyamot háziverseny zárta, ahol húszan 
vállalták, hogy tudásukat szüleiknek, roko-
naiknak is megmutassák. szilágyi János edző 
alapos szakmaisága és Tuczai Péter önkéntes 
áldozatvállalása alapozta meg a tábor sikerét. 
A Kőszegi sK síugró szakosztálya az edzéseire 
természetesen továbbra is várja a sportággal 
megismerkedő fiatalokat.
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Asztalitenisz: Itt a bravúr
A bajnokság második körében a rajtnál aratott 
győzelem után hiába játszott többségében szo-
ros mérkőzéseket a Kőszeg, négy mérkőzésből 
csak egy pont volt a termés. A 6. tavaszi forduló 
végre igazi sikert hozott. A tabellán negyedik he-
lyen álló széchenyi Egyetemet sikerült kétvállra 
fektetni. A csapat alaposan visszavágott az őszi 
8:10-es vereségért. A 12:6-os győzelem a Kő-
szegnek a 2012–13-as bajnokságban talán a 
legnagyobb sikere. Nem mellesleg a két bravúr-
pont jól jöhet még a végelszámolásnál.

Eredmények: Kőszegi sK-széchenyi Egye-
tem, Győr 12:6.

Diáksport
Megyei terematlétika
A Balog iskola, a kőszegi önkormányzat (vDsB), 
a megyei diáksporttanács (MDsT) és a megyei 
atlétikai szövetség jóvoltából idén is sikerült 
megrendezni az általános iskolások, sok-sok 
éves hagyományú megyei terematlétikai baj-
nokságát. Az érdeklődés és a versenyzői létszám 
elmaradt a várttól és az évek során megszokot-
tól. Talán a vasárnapi időpont nem kedvezett az 
iskoláknak. A résztvevőket azonban ez nem za-
varta: hangulatos, jó versenyeket vívtak. A felső 
tagozatosok pontversenyét a Bersek iskola nyer-
te. Három ponttal előzte meg a Balog iskolát. 
A lakótelepieknek legalább nyolc éves győzelmi 
sorozatuk szakadt meg. A Bersek iskola diák-
jai különösen a dobó és ügyességi számokban 
játszottak meghatározó szerepet. A legeredmé-
nyesebb versenyzőnek járó különdíjat a fiúknál 
Palkó Tamás (Balog), a lányoknál Csóka Eszter 
(Bük) érdemelte ki.

Győztesek (nemenként csoportosítva, 
korcsoportonként növekvő sorrendben) 
sprint zsigmond Boglárka (Bersek), Ká-
dár Klaudia (Balog), Esztergályos viktória 
(Olcsai), Csóka Eszter (Bük), Molnár Leven-
te (Olcsai, Körmend), Ecker Dávid (Balog), 
Windisch András (Bersek), Palkó Tamás (Ba-
log). Többkörös futás (3 kör): Ilon Mar-
cella (Balog) 1:01,1, (4 kör) Hanák Rebeka 
1:12,9, (6 kör) Pillisz Réka (Balog) 1:54,5, 
Bors Fanni (Dr. Nagy, Kőszeg) 2:12,1, (4 

Győztesek: I. korcsoport (Cerrplant Kupa) 
vép, II. kcs. (Tekepálya söröző Kupa) Balog, 
III. kcs. (Renkó Kupa) Bersek, Iv. kcs. (Tolnai 
vendéglő Kupa) Bersek. Gólkirályok: Né-
meth áron (vép) 6 gól, Derdák Bence (Ba-
log) 5 gól, Dan Gergő (Bersek) 8 gól, Bolfán 
Balázs (Dr. Tolnay) 5 gól. Pontverseny: 1. 
Balog 27 pont, 2. Bersek 26 pont, 3. Balog 
II. 18 pont.

Ismerkedés a síugrással

Tenisz: Klubház használatban
Az ünnepélyes átadás ugyan még hátra van, 
de elkészült, és a tenisz szakosztály – évérté-
kelő gyűlésén – birtokba is vette a klubházat. 
Az új otthonnal régi vágya vált valóra a fehér 
sport kedvelőinek. A régi épület a kor igényei-
nek már nem felelt meg, s a magasabb szintű 
bajnokságban való indulásnak már formálisan 
is gátjává vált a feltételek hiánya. Az új épület-
ben több öltöző, szépen kialakított vizesblokkal, 
iroda és közösségi tér is szolgálja a versenyzők 
és a hobbi-teniszezők kényelmét. A szakosztály-
ülésen Koltay árpád szakosztályvezető értékelte 
a 2012-es versenyévadot, vázolta a terveket. 
Csapatbajnoki érmeket, trófeákat adtak át. 
Ajándékkal köszönték meg a támogatók önzet-
len segítségét.

-haniti

kör) Maitz Gergő (Balog) 1:15,1, (5 kör) 
Németh Márk (Balog) 1:34,1, (6 kör) Ecker 
Tamás (Balog) 1:50,0, Palkó Tamás (Balog) 
1:42,2. Ötösugrás varga Kitti (Bersek) 
10,28, Csóka Eszter (Bük) 11,78, Dan Ger-
gő (Bersek) 11,47, Jagodits Dennis (Balog) 
13,40. Tömöttlabdalökés Reseterits Eni-
kő (Csepreg) 9,22, Horváth Anikó (Bersek) 
9,62, Dan Gergő (Bersek) 9,06, Kiricsi Milán 
(Bersek) 11,34. Magasugrás Humpók Ale-
xandra (Balog) 1,35, Ekler Luca (Gotthárd) 
1,30, vörös Máté (Bersek) 1,45, Neválovich 
Richárd (Bersek) 1,55.
A III-IV. korcsoport pontversenye: 1. 
Bersek 175 pont, 2. Balog 172 pont, 3. Bük 
52 pont, 7. árpád-házi 14 pont, 8-9. Csepreg 
és Dr. Nagy 9-9 pont.

Kosárlabda diákolimpia

A Jurisich gimnázium ebben a tanévben kosár-
labdában a nem igazolt játékosok bajnoksága 
mellett az V. korcsoportban az igazoltak között 
is nevezett. Az április 22-én sorra kerülő megyei 
döntőre jutásért a sárvári Tinódi gimnáziummal 
kellett, oda-visszavágós formában megmér-
kőzniük. Mivel az elmúlt években sárváron, 
Körmenden, Szentgotthárdon rendezett vil-
lámtornák döntöttek, így újdonságot jelentett, 
hogy hazai mérkőzésre is sor került. Igaz ennek 
helyszíne nem a gimnázium kis tornaterme, ha-
nem a Balog iskola csarnoka volt, de ez nem 
akadályozta meg a kőszegieket, hogy már az 
első mérkőzésen formalitássá tegyék a sárvári 
visszavágót. Az első percektől vezetve 63:12-re 
győztek. A sárvári visszavágót 17:0-s rohammal 
indították. Utána megtört a lendület. Különösen 
védekezésben akadtak hibák, de a kettős győze-
lem így sem forgott veszélyben. A legjobb dobók 
két mérkőzés alapján széles Balázs 43, Kiss Erik 
23, Csonka Attila 20 ponttal voltak.

Jegyzőkönyv: Jurisich-Tinódi 63:12 (16:6, 
16:2, 10:2, 21:2), Tinódi-Jurisich 16:49 
(2:17, 6:8, 6:7, 2:17).

Balog kupa
Két korcsoportban is győzött a Bersek iskola a 
„Balog Kupa” általános iskolás teremlabdarúgó 
tornán. A házigazdák a II. korcsoportban vé-
geztek az élen, a vépi iskola a legkisebbeknél 
diadalmaskodott. Az összesített pontversenyt 
kiélezett küzdelemben a Balog iskola nyerte, 
mindössze egy ponttal a Bersek előtt.
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Egyebek – tarkán
Nemescsóból egyik olvasó fejez-
te ki köszönetét a helyi és a kőszegi 
tűzoltóknak a márciusi szélvihar-
ban végzett munkájukért. Elmon-
dása szerint mentettek, vágták ki 
a veszélyes, a kidőlt fákat süvítő 
szélben önkéntesen akkor, amikor 
otthon is lehettek volna a meleg 
szobában. Ez a jó szándék, tenni 
akarás dicséretre méltó. Talán azért 
is, mert más esetekben a kritika 
mindig hangosabb, mint a jó szó.
Egy másik olvasó az elmúlt lap-
számban megjelent „rezgő fotelról” 
szóló írást elolvasta. Azt, amikor egy 
egészségmegőrző témájú előadás 
keretében valakivel megvetettek 
sok pénzért egy ilyen eszközt. Ez a 
hetven éves „másik olvasó” ugyan-
ebbe a helyzetbe került, és az ott-
honába kiszállított rezgő fotelra rá 
se kívánt nézni, mert elkeserítette a 
„kész átverés”. Az írásból megtud-
ta, hogy vissza lehet vinni a fotelt, 
amit aztán megtett az utolsó pil-
lanatban.  Megfogadta, hogy ilyen 
előadásra soha többé nem megy el, 
és másoknak is ezt ajánlja.
A velemi tűzoltók autójának 
meghibásodásáról rövid hírt tet-
tünk közzé márciusban, a javítás-
hoz az olvasók támogatását kérték. 
A több irányban is megjelent felhí-
vás eredménye, hogy a kért összeg 
összegyűlt, és április közepén az 
autót megjavítják. A velemi önkén-
tesek ezúton is kifejezik köszönetü-
ket minden segítőjüknek. 
Egy becsületkasszás lopás miatt 
a rendőrség szóvivőjétől kértünk in-
formációkat, és a következő tájékoz-
tatást kaptuk: „Két kőszegi fiatallal 
szemben dolog elleni erőszakkal el-
követett lopás vétség megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást a 
Kőszegi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya, mivel gyanú merült 
fel, hogy a személyek 2013. márci-
us 6-án, Kőszeg belterületéről tulaj-

donítottak el egy becsületkasszát, a 
benne lévő készpénzzel együtt.”
Kicsi gyermekek dohányoztak 
a Liszt Ferenc utcában, az árkádok 
alatt, mellett. Rába László kép-
viselő szerint az egyik talán nyolc 
éves lehetett, aki elfutott, amikor a 
cselekményére rákérdezett. Rend-
szeresen a földön lévő cigaretta-
végekből arra lehet következtetni, 
hogy nem egyedi esetről van szó. 
A testületi ülésen az is elhangzott, 
hogy a pedagógusnak nincs jog-
köre az iskolán kívüli intézkedésre. 
Ezért mondta Rába László, hogy a 
szülők, az arrajárók figyelmeztetés-
sel tehetnének valamit az egész-
ségrontó magatartás ellen. 
Az okmányosnál a II. világháború 
végén a „vezér” védelmét szolgá-
ló bunker épült. Február végén a 
„vezér”-ről készült fénykép és tőle 
származó idézetet tartalmazó, ösz-
szegyűrt két, ugyanolyan papírlap 
feküdt az ajtó mellett.
„Hideg aszfalttal” borították 
be a munkások április 6-án a Fe-
ketekertnél lévő „kátyúerdőt”. Az 
eső szemerkélt, az arrajárók pedig 
megnyugvással vették tudomásul, 
hogy egy balesetveszéllyel keve-
sebb lesz. Egyik „lapátos” annyit 
mondott, hogy „ez így nem marad-
hatott tovább”. Kétségtelen, hogy 
az időjárás megtépázta az utakat, 
április elejéig alig engedte az útja-
vítókat dolgozni. Az óvatos közleke-
dés nagyon ajánlott mindenkinek.
Egyik olvasónk észrevételezte, 
hogy a városházára kitűzött székely 
zászlóról nem adtunk tájékoztatást. 
Most megtesszük: Február végén 
a kőszegi mellé kitűzték a székely  
zászlót is. számtalan hír közzé té-
telére, feldolgozására van olvasói 
igény, de a helyhiány és a hírdöm-
ping feldolgozásához szükséges 
szabadidő korlátot jelent.

Kámán Z


