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dOLGOzNI aKarNaK
Huszonnyolc csökkent munkaképes-
ségű embert alkalmaz a belvárosban 
működő MEA-GOLD Kft. A béreket, 
az üzemelés költségeit a munkájukért 
kapott árbevételből és az állami tá-
mogatásból biztosítják. reggel hatkor 
kezdenek, szorgalmasan dolgoznak 
napi négy, hat vagy hét órát. Érzik a 
munkahely fontosságát, nem zúgolód-
nak, többen az óraközi szünetekben is 
tevékenykednek. A fotó a mikroszálas 
törlőkendők hajtogatását örökíti meg. 
Tíz éve végeznek bérmunkát a répcelaki 
LISS cégnek, részükre szódavíz-, illetve 
habpatronokat válogatnak. A Kromberg 
& Schubert Kft. régi megrendelőjük. 
Számukra fröccsöntött gumiidomokat 
sorjáznak, amelyek – minőségi átvétel 
után – felsőkategóriás autók alkatrésze 
lesz. Jelentős az igény arra, hogy 35-40 
csökkent munkaképességű embert tud-
jon a kft. alkalmazni.
A cégvezető, rusznyákné biczó Valéria 
elmondása szerint: ehhez várják – a 
reményekben, az ígéretekben meglé-
vő – nagy megrendelést. A cég elődje 
2002-ben indult egykori textilesekkel, 
azóta is magánvállalkozásként mű-
ködik. Petkovits Sándor közreműkö-
désével a bencés Székházban találtak 
munkavégzésre alkalmas termeket. A 
szigorú feltételekhez kötött munkakö-
rülményeket elsődlegesen Kaltenecker 
Lajos önkéntes segítségével építették 
ki. A cég működéséért a dolgozók fe-
lelősséget éreznek, és csak önmagukra 
számíthatnak.

Írta és fényképezte:
Kámán z.

a dÍJazOttaK
november 6-a a „szabad királyi város” 
cím adományozásának a napja, amely 
címet Kőszeg 1648-ban kapott meg. 
Évenként ezen a napon ünnepeljük a 
Királyi Városnapot, ekkor emlékeznek 
meg a város történelmi nagyságairól, 
és adományoznak kitüntetést azoknak 
a kőszegieknek, akik sokat tettek a 
városért. 
„Példamutató rendezvény volt a mai, 
mert a hagyományokat tisztelve, a ha-
gyományokat felelevenítve úgy állították 
össze, hogy új dolgok is létrejöjjenek. Ez 
a kettő együtt, a hagyományok ápolása 
és az előremutató lépések erőt adnak a 
helyi közösségnek!” – fogalmazta meg 
véleményét a zárórendezvényen Halász 
János a kultúráért felelős államtitkár. 
Elsőként Eckhardt Mária, az emlékmú-
zeum igazgatója Liszt Ferenc életművét 
foglalta össze. Miske Kálmán, a kőszegi 
tudós érdemeit – életútja a 14. oldalon 
olvasható – Ilon Gábor régész osztotta 
meg a közönséggel. Kovács Ferenc a 
megyei közgyűlés elnöke letétbe he-
lyezte el a városban, a múzeumban a 
velemi régészeti témapark bronz- és 
vaskori ismereterjesztő anyagát. Ezt 
követően Huber László polgármester 
átadta a „Jó tanuló, jó sportoló” elisme-
réseket a diákoknak, illetve a város ma-
gas rangú kitűntetéseit a díjazottaknak. 
Dr. Vukán György „Posztumusz Díszpol-
gár” díját az egykori barát, a tanártárs 
berkes balázs vette át, míg Dercsár Ot-
tót az átadáson Kiss Lászlóné a tagtárs, 
a korábbi munkatárs képviselte. A fotón 
a díjazottak és az átvevők.

Írta és fényképezte: Kámán z.
KIRÁLYI VÁROSNAP
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A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!

www.sopronbank.hu

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

EBKM 4,00%
4,00%

Magánszemélyek és vállalati ügyfelek 
részére is! A nem akciós 3 hónapos 
betéti kamat jelenleg: 2,90%, EBKM 2,90%

f

%

új megtakarításokra
4 hónapos futamidõvel

Forint 
betéti akció

Civilek támogatása

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

Fogadóórák időpontjai
Huber LászLó polgármester: december 4.

bástHy béLa alpolgármester: november 20., december 18.
dr. zaLáN GábOr jegyző: november 13., december 11.

dr. NaGy edINa aljegyző: november 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

GIczy József képviselő: 
november 18-án (hétfőn) 16 és 17 óra között.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Árbevétel
Az önkormányzat ebben az évben 
51,7 millió Ft bevételt tervezett 
vagyonhasznosításból, és további 
17,7 milliót a lakások eladásából. 
remény van arra, hogy mindkét 
számadat teljesül az év végéig.
A szeptember 30-val lezárt ada-
tok szerint egy ingatlan eladásá-
ból 28,4 millió Ft folyt be a város 
kasszájába, a korábbi eladások 
részletfizetéseként pedig 7,4 millió. 
Az év végéig, az ingatlanok korábbi 
eladásának részleteként, további 
2,4 millió forint érkezik meg az ön-
kormányzat számlájára. A negyedik 
negyedévben még 13,5 millió ár-
bevétel szükséges a pénzügyi terv 
teljesítéséhez. Erre jó reményt ad-

nak a folyamatban lévő értékesítési 
tárgyalások.
Lakások eladásából az I-III. ne-
gyedévben 9,6 millió forint már 
megérkezett a város számlájára, 
a részletfizetés okán pedig továb-
bi 7,1 millió Ft. Ez utóbbi jogcím 
alapján az év hátralévő részében 
további 2,1 millió Ft folyik be. Az 
éves pénzügyi terv teljesüléséhez 
minden remény megvan. 
Az ingatlanok értékesítéséből szár-
mazó bevételt az önkormányzat 
fejlesztésekre fordítja. Több évre 
visszatekintve 2013-ban fordulhat 
elő először, hogy az ingatlanok el-
adásából a költségvetésbe tervezett 
teljes összeg megérkezik a város 
számlájára. Így nem kell az utolsó 
napokban az aktuális fejlesztéseket 
visszafogni.

Csatlakozás
Az önkormányzat döntése alapján 
Kőszeg csatlakozott a „Városok, 
Falvak Szövetsége Kulturális ré-
gió Közhasznú Egyesület”-hez. A 
szervezet célja a kulturális hagyo-
mányok ápolása, ha szükséges, 
újjáélesztése. A tagsági díj lako-
sonkénti tíz eurócent.  Ez az ösz-
szeg bőven megtérül azzal, hogy 
különböző rendezvényeken köl-
csönösen megjelennek a kulturális, 
a hagyományőrző csoportok, az 
ezekkel járó költségek nagy részét 
az egyesület finanszírozza. Ennek 

következtében bővülhet a város 
kulturális programkínálata, a mű-
vészeti csoportoknak pedig egy 
újfajta bemutatkozási lehetőséget 
nyújt. Az egyesület egyik gyűlé-
sén már részt vett – ismerkedési 
szándékkal – Huber László polgár-
mester és Pócza Zoltán igazgató.  
Az egyesület elnöke Halász János 
kulturális államtitkár, aki az elmúlt 
időszakban sokat tett a városért, 
felfigyelt a város kulturális értéke-
ire, segítette a Kulturális Örökség 
napjainak kőszegi megnyitását. Tá-
mogatásával az Orsolya-napra már 
távoli településekről is megérkeztek 
a kultúra első képviselői.

Az Ostromnapok rendezvénye a 
civil összefogás jó példája. 
Ezt állapította meg a képviselő-
testület, amikor október 31-én 
támogatást szavazott meg a prog-
ramban részt vevő szervezetek 
számára. A nyári forróság ellenére 
is jól sikerültek a programok, ered-
ményesek voltak pénzügyi szem-
pontból is. Ez utóbbi a nagyszámú 
nézőseregnek és az árusok sokasá-
gának köszönhető. 
A rendezvény pénzügyi elszámo-
lásakor vált ismertté 800 ezer Ft 
többlet. Ennek felosztásáról dön-
töttek a képviselők. 
Azt tudni kell, hogy a jutalmazott 
szervezetek az Ostromnapokon 
való szerepléskor nem tudhatták 

(mások sem), hogy majd egyszer 
a munkájukért anyagi támogatást 
kapnak, amit a működésükre for-
díthatnak. 
A következő döntést hozták a kép-
viselők: 
Kőszegi Fúvósok 50 000 Ft • 
Írottkő natúrparkért Egyesület 
80 000 Ft • Kőszegi Ostromna-
pok Egyesület 300 000 Ft • bE-JÓ 
Táncegyüttes 70 000 Ft • Kőszegi 
Horvát nemzetiségi Önkormány-
zat 100 000 Ft • Hajnalcsillag 
néptáncegyüttes 50 000 Ft • 
Kőszegi Orientális Hastáncosok 
50 000 Ft • Kőszegi Polgárőr 
Egyesület 50 000 Ft • ATArU 
Taikó Ütősegyüttes 50 000 Ft.

Kz
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Új Fiesta Technology limitált széria az Év Motorjával*

Ford Credit Bónusz Finanszírozással 

már 2 915 000 Ft-tól**

3 Elektromosan állítható, fűthető tükrök
3 CD MP3 + SYNC - rendszer
3 Automata klíma
3 7 légzsák

*Az „Év Motorja” nemzetközi díjat a világ 35 országából érkezett, 76 szakújságíróból álló zsűri ítélte oda 2012-ben és 2013-ban. (További információ: www.ukipme.com/engineoftheyear).
**Az ajánlat 1.0 l GTDi EcoBoost (100 LE) M5, Technology felszereltségű, 5 ajtós modell esetében a készlet erejéig, a 2013. október 1. és december 31. között megkötött vevőszerződésekre
érvényes. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 3,3 – 5,9 l/100 km, CO2-kibocsátás: 95 – 138 g/km  A Ford Credit Bónusz Finanszírozás kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában
elérhető, forint vagy euro alapon. A legkisebb finanszírozott összeg: 600 000 Ft, a minimális futamidő: 24 hónap lehet. Ford Credit Bónusz Finanszírozási akció 2013.10.01. és 2013.12.31.
között és a készlet erejéig érvényes. Referencia THM euró alapon 14,21% - 21,11%, amely 2.000.000 Ft finanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A
THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi
a finanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetések tájékoztató jellegűek, nem minősül ajánlattételnek. A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül
egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja. További információ
márkakereskedésünkben. 

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

FORD 
HASZONGÉPJÁRMŰVEK
vállalkozása számára!
Még 2013-ban átvehetők!

Ford Transit
zárt • alváz • platós

Ford Ranger
XL • XLT • Wildtrack 

A képek illusztrációk. 

Ki fizeti meg?
Az uszoda, a strand fenntartása 
mindenhol veszteséges vállalkozás. 
Az önkormányzat éveken keresztül 
küzdött a kőszegi uszoda finanszíro-
zásával. Idén januártól a tankerület 
vette át a működtetését, itt történik 
a diákok úszásoktatása. A szeptem-
beri testületi ülésen dr. Mátrai István 
megköszönte a tankerületnek ezt a 
tevékenységét. nincs ilyen helyzet-
ben Szombathely önkormányzata, 
amely az uszodájának működését 
átadta, vagyonként bevitte a VASIVÍZ  
Zrt.-be. A zrt. minden tagja – a 
bevitt vagyona szerint – a cégből 
tulajdonosi hányaddal rendelkezik.  
A január 1-től érvényes törvény 
szerint a közszolgáltatás nyereségét 

nem lehet más célra, vagyis ebben 
az esetben, a szombathelyi uszo-
da finanszírozására fordítani. Ezért 
kérte a zrt. igazgatója a tulajdonosi 
jogokkal rendelkező önkormány-
zatokat a veszteség megfizetésére. 
Kőszeget ez a kérés öt milliót meg-
haladó összeggel érinti. Ahogy más 
településeken sem, így Kőszegen 
sem mutatnak nagy lelkesedést az 
összeg megfizetésére, minden kép-
viselő nemleges szavazatot adott 
a feltett kérdésre. Az elhangzottak 
szerint ezzel még nincs vége az 
uszoda finanszírozásáról szóló kér-
désnek. A zrt. közgyűlése bármikor 
hozhat a tulajdonosokra vonatkozó, 
fizetési kötelezettségről szóló dön-
tést. A tulajdonjog előnyökkel és 
kötelezettséggel is jár.

Kz

Felújítják!?
A Felső Gyöngyös-híd melletti 
nepomuki Szent János-kápolna-
fülke felújítását tervezi az önkor-
mányzat az nKA Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiumához 
benyújtott pályázat segítségével. A 
képviselő-testületi ülésen básthy 
béla alpolgármester elmondta, hogy 
a környék lakói kezdeményezték a 
felújítást, a cél érdekében vállaltak 

aktív szerepet. Közülük is kiemel-
kedik a kápolna szomszédságában 
lakó építész házaspár, Godavszky 
beáta és Szabó Gábor, akik ingyen 
készítették el a pályázathoz szüksé-
ges terveket. Az 1810-ben klasszi-
cizáló stílusban épült kápolnafülke 
a szentet a természetes nagyságon 
felüli méretben ábrázolja. nyertes 
pályázat esetén legkésőbb 2015. 
december 31-ig kell felújítani a mű-
emléket. A megpályázott összeg hét 
millió forint, a város önrésze 10 %.

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

csIzMazIa GábOr, Horvátzsidány Fő u. 24.
30/286-1363, 94/365-599
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„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
A sokak véleménye szerint is jól 
sikerült Királyi Városnap inspirálta 
gondolataimat szeretném ezennel 
megosztani Önökkel! Először is na-
gyon örültem, hogy a szokásosnál is 
több fiatal diák vett részt az ünnep-

ségen, ezáltal ők is részesei lehettek 
az 1648-ban megkapott Szabad 
Királyi Városi cím megünneplésé-
nek, láthatták a város legjobb adó-
fizetői és legjobb tanulói, sportolói 
elismerését és tanúi lehettek a 
városi kitüntetettek őszinte örömé-
nek. A Város napja ünnepség kere-
tében adtuk át Liszt Ferenc portré-
szobrát a Jurisics tér északi részén, 
az Ottlik-szobor mellett. Ott, ahol 
3 éve még hatalmas gesztenyefák 
adtak árnyékot és hirdették az idő 
múlását és az elmúlást is, mert be-
tegségük miatt már idő előtt lehul-
latták leveleiket. A tér felújítása, 
funkcióbővítése okán és biztonsági 
szempontok miatt is ki kellett vág-
ni ezeket a 100 év körüli fákat. Ezt 
sokan sajnálták, ami érthető is, de 
úgy gondolom – és talán ezzel 
nem vagyok egyedül –, hogy az 
itt kialakult új térrész sokkal von-
zóbb, látogatottabb lett, és sokkal 
méltóbb a hely történelmi, kultu-
rális szelleméhez, ahhoz a helyhez, 
ahol az egykori bencés gimnázium 
állott. Számomra ez azt jelenti, 
hogy időnként bátran fel kell vál-
lalni a változtatás nehézségeit és 
kockázatát is, és bízni kell az újban, 
a változás eredményeiben, értéke-
iben. Kérem, legyenek továbbra is 
támogatói Kőszeg város megújítá-
sának!
 Huber László

polgármester
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Kőszeg ivóvize tiszta
Várhatóan már novemberben tár-
gyalják a képviselők azt a rende-
lettervezetet, amely a város csa-
tornázatlan területein keletkező 
szennyvizek elszállítását szabályoz-
za. Mint ismertes az elmúlt évben 
a József-forrás és a Kövi-dűlői kút 
vizét megvizsgálta az ánTSZ, és 
alkalmatlannak találta ivóvízként 
történő hasznosítását. A hegyoldalt 
sokan választották lakhelyként, 
megépültek a nyaralók, a családi 
házak, az ott élők szennyvize – sok 
esetben – a hegyoldal gyomrában 
marad, és szennyezi a tiszta vizet. 
nem minden hegylakó gyűjtőak-
nájából folyik ki akadálytalanul a 
szennyvíz, mert néhányan kiépítet-

ték a házi víztisztítót. Az ánTSZ által 
talált szennyeződés eredete a lakos-
ság szennyvizére vezethető vissza. 
Október 30-án dr. Zalán Gábor 
jegyző tájékoztatta a képviselőket a 
tervezett rendeletről, amit ebben az 
időszakban még a szakhatóság vizs-
gált. A házaknál keletkező szenny-
vizet Szombathelyre kell szállítani, 
amelynek köbméterenkénti ára bő-
ven meghaladja a kétezer forintot. 
Ezért felmerült annak a lehetősége 
is, hogy a szolgáltatást a város-
gondnokság olcsóbban végezze el 
saját – beszerzésre váró – járművel. 
Keszei balázs, akinek a kérdésére 
került a középpontba a forrásvizek 
szennyezése, elmondta, hogy a ko-

rábbi időszakban is volt vállalkozó, 
aki – felszámolásáig – rendelkezett 
a szállítás feltételével, de erre azért 
nem került sor, mert a peremkerü-
letekben élők nem rendelték meg 
a szolgáltatást. Kérdésként vetette 
fel: Miként lesz ellenőrizve a ke-
letkező szennyvíz elszállítása? Dr. 
Zalán Gábor jegyző válaszában el-
mondta, hogy a tervezett rendelet 
ad erre lehetőséget, tartalmazza a 
szankciókat, a büntetési tételeket is. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy csak 
az ánTSZ által ellenőrzött, vízzáró 
réteggel ellátott szennyvízgyűjtők 
építésére van lehetőség.
A korábbi testületi ülésen a szak-
hatóság részéről elhangzott, hogy 
a város ivóvize tiszta, minden előírt 
feltételnek megfelel.

Kámán z.

A sárga zsákokról
A téves hírekkel ellentétben nem 
szűnnek meg a szelektív hulla-
dékszigetek, ahol üveg, papír, 
PET-palackok elhelyezésére van és 
lesz lehetőség a jövőben is. Viszont 
intenzív a fejlődés a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés esetében. 
A módszerről már több alkalom-
mal beszámoltunk. Mindenkinek 
lehetősége van arra, hogy a város-
gondnokság (Kőszeg, Kossuth La-
jos u. 3.) telephelyén kérjen sárga 
színű műanyag zsákot, és ezekbe 
gyűjtse szelektíven a háztartásban 
keletkező, de még hasznosítható 

hulladékot. A zsákokra rá van írva, 
mi helyezhető el abban. Páros hét 
azon napjain, amikor a kommu-
nális hulladékot elszállítják, akkor 
viszik el a kirakott sárga zsákokat. 
Ezek helyett mindenki újat kap, és 
folytathatja a „gyűjtő munkát”, a 
környezetvédő tevékenységét. Aki 
ebből kimarad, kihagyja magát, 
az lemarad. Egyes lépcsőházak la-
kói jó példával szolgálnak, mert a 
közös helyiségben tárolják a sárga 
zsákot, és a lakók oda viszik (le) 
a saját válogatott hulladékukat. A 
szelektív gyűjtés megvalósításához 

jó szándék, akarat szükséges. Más-
hol is működik régóta ez a rendszer, 
nálunk miért ne működne tökéle-
tesen. Kovács István városgondnok 
kérdésünkre elmondta, hogy no-
vemberben nyolc közmunkás vá-
logatja tovább a zsákok tartalmát, 
majd fajtánként csomagolják a ké-
sőbbi hasznosítás érdekében.

Kz

Étolaj
Ha a használt étolaj a csatornába 
jut, súlyosan szennyezi a környeze-
tet.  Az összegyűjtött étolaj leadha-
tó a kőszegi MOL-benzinkúton.  
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SZŐNYEG és BÚTORSZÖVET 
AKCIÓ a „T-modell”  TURKÁLÓ ÁRUHÁZBAN!

20% kedvezmény minden szőnyegre és 1500,- Ft/
méter áron kapható minden 
bútorszövet november 30-ig.

Felnőtt-, Gyermek-, Bébi ru-
házat, lakástextil, játékok, 
cipők, táskák, kiegészítők.

Klasszikus és modern sző-
nyegek dIszKONt áron, ná-

lunk a legolcsóbban.

Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, te-
rítők, díszpárnák és mindenféle lakás-
textília készre varrását, nálunk vásárolt 
anyagból bármi méret szerinti elkészí-
tését.
Közületeknek kedvezménnyel készítjük 
el anyagainkból asztalterítőiket, függö-
nyeiket, egyéb megrendelt textíliájukat.

Kőszeg, Petőfi tér 29. 
Turkáló és lakástextil diszkont

Nyitva tartás:
H-P: 8.15 – 17.00 óráig
Sz: 8.00 – 13.00 óráig

méter áron kapható minden 

lunk a legolcsóbban.

Vállaljuk a függönyök, ágytakarók, te-
rítők, díszpárnák és mindenféle lakás-
textília készre varrását, nálunk vásárolt 
anyagból bármi méret szerinti elkészí-
tését.
Közületeknek kedvezménnyel készítjük 
el anyagainkból asztalterítőiket, függö-
nyeiket, egyéb megrendelt textíliájukat.

Jenkei Ede telefonon hívta fel 
Huber László polgármestert azért, 
hogy kérje, tartozzon Kőszeg érté-
kei közé a város tiszta levegője. A 
sporttörténet megszállott írója el-
mondta a városvezetőnek, hogy a 
’30-as években „filléres vonaton” 
érkeztek a gyógyulni vágyók Kő-
szegre. Vágytak a tiszta levegőre, 
vonzotta őket az érvényes mottó: 
„a város kincse, a levegője”.  Az is 
köztudott, hogy a tiszta levegő okán 
épült az egykori tiszti gyógyüdülő, 
a későbbi SZOT-szálló. Az utókor 
változást hozott, de a tiszta levegő 
most is kincse, még mindig hatal-

mas értéke a városnak, amelyen 
– most még bevarrható – „lyukak” 
keletkeztek.
Az elmúlt lapszámban a szeptem-
beri testületi-ülésről tájékoztattuk 
az olvasókat, amikor a képviselők 
a fűtés okozta füst problémáiról 
tárgyaltak. A visszajelzések szerint 
több helyen – jó szándékú meg-
közelítéssel – beszédtémává vált a 
füstölés kérdése. 
Az október 31-én megtartott ülésen 
ismét téma lett a levegő tisztasága. 
A következő mondat is elhangzott: 
„A környezet szennyezésével az utó-
dainknak ásunk olyan vermet, ami-

be majd beleesnek.”  A cél közös, 
az ezzel járó feladat is közös. Akit a 
hatóság környezetszennyezés miatt 
tetten ér, annak kiszabják a bün-
tetési tételt. Erről már dr. Kapiller 
Sarolta a járási hivatal vezetője be-
szélt. Elmondása szerint Kőszegen 
találtak olyan helyet, ahol minden-
féle veszélyes hulladékot égettek. 
Tiltott égetésért hetvenötezer forint 
a büntetési tarifa. büntettek meg 
olyan kőszegi polgárt, aki Ausztri-
ában él, és lerakta szemetét a Sza-
bóhegyen. Többen fűtenek laminált 
bútorlappal. Volt olyan bejelentő, 
aki bevallotta, hogy ő maga is azzal 
fűt, és azt is elmondta: hol vásárol-
ta a bútorlapot.(A bútorlap égetése 
során a felszabaduló gázok különö-

sen veszélyesek a környezetre, mert 
a felülete műanyag, a belső tömör 
részen a faforgácsokat ragasztó köti 
össze. A műanyag, a ragasztó gyor-
san begyullad, de a füstje károsítja 
az egészséget. Azét is, aki égeti a 
bútorlapot.)
Táncsics András javaslata szerint 
célszerű lenne a rászoruló csalá-
doknak tűzifát adni az erdészet 
remélt közreműködésével.

Kámán z.

Kőszeg és a környező tele-
pülések önkormányzata tagja a 
nyugat-Dunántúli regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásnak. A szervezet műkö-
désében kiemelt szerepet kapott 
a zöldhulladékok kezelése. Ezért 

tették lehetővé, hogy a tagsággal 
rendelkező települések lakói ingye-
nesen igényelhetnek zöldhulladék 
komposztálására alkalmas gyűjtő-
edényt. Az igénylést mindenkinek 
egyénileg kell megtenni a westhull.
hu honlapon. A komposztálás ter-

Komposztálóedény igényelhető
mészetbarát művelet, az ültetendő 
növényeknek táptalajt biztosít, az 
égetés feleslegessé válása miatt 
pedig nem terheli füst az alpesi 
levegőt. A városvezetés kéri, hogy 
minél több lakó vegye igénybe az 
ingyenes szolgáltatást.

Kőszeg Város Önkormány-
zatának Képviselő-testü-
lete az 1/2007. (II.2.) sz. 
Vagyonrendelet Versenyez-
tetési Szabályzatában fog-
laltak szerint értékesíteni 
kívánja az önkormányzat 
tulajdonában lévő Kő-
szeg, Gyöngyös u. 16. fszt. 
1. sz. alatti 104 m2  nagy-
ságú lakást. További in-
formáció a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város 
honlapján, valamint Né-
meth Ildikó ügyintézőnél 
(Tel: 94/562-529).

Büntettek az égetésért
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át a kordonos művelésre. A szőlőt a böndicz fu-
varossal hoztuk le a hegyből, anyám az ajtóban 
állva gyönyörködött a termésben. Volt két-há-
rom kedvenc tőkéje, melyről csak ő fogyasztotta 
a csemegét. Volt idő, amikor el is akartuk adni, 
egyszer leégett, újra kellett telepíteni, végül is 
megmaradt nekünk. Igazából 1985-től kezdtem 
komolyabban foglalkozni a szőlészettel. A telket 
bekerítettem, pincét építettem rá. A Királyvölgy 
felől a mélyúton lehet járművel megközelíteni. 
– Milyen tervekkel láttál a munkához?

– Magamra számítottam, nagyobbik fiam, 
Zsolt nem nagyon vonzódott a szőlőhöz, úgy 
terveztük a feleségemmel, hogy a kisebbik fi-
unkkal, Gáborral csináljuk majd együtt. Sze-
rettük volna kertészmérnöknek taníttatni, ezért 
is ment a technikumba. Azt terveztük, hogy 
három-négy hektáron gazdálkodik majd vál-
lalkozásban. Aztán megtörtént a busztragédia 
Deutschlandsbergben. álmunk szertefoszlott. 
Gábor a baleset következtében 100 %-os rok-
kant lett, a látását is majdnem teljes egészében 
elvesztette. Most a bor eladásában segédkezik. A 
fülére hagyatkozva tölti meg a palackot.
– Korábban voltál a hegyközség hegybírója is.
 – A rendszerváltozás után alakult meg a Kősze-
gi Hegyközség. A törvény ugyan 1994-ben jött 
ki, de ’98-ban már a Kőszeg és környéke hegy-
község a csepregiekkel együtt elérte a 100 hek-
táros területet. Ez volt a feltétele a hegyközség 
megalapításának. becsatlakozhattunk a Soproni 
borvidékbe, így annak lettünk a Kőszeg és kör-
nyéke hegyközsége. Személy szerint bent voltam 
a Soproni borvidék tanácsában is, mint küldött.   
Felkértek a szervezésre, a térképek, adóívek 
alapján felmértük a tulajdonosokat. 1992-től 
lettem hegybíró. Feladatom az volt, hogy kézbe 
tartsam a nyilvántartásokat a földről, a tagokról, 
a befizetett járulékokról. Szőlő és borszármazá-

KáVÉSZÜ
n
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Kávészünet Cserkuti Istvánnal
 Eleinte gyalogműveléssel szőlészkedett

Anyai nagyapja a Chernel uraság parádés 
kocsisa volt Tömördön. Édesanyja is ott 
kezdett dolgozni kislány korától a csepregi 
kertészetében. Édesapja kőszegi, akinek 
fiatal korára rányomta bélyegét a nagy 
gazdasági világválság. Fillérekért építette 
a szerpentint a Szabóhegyen. Változást a 
Biricz és a Dorner vendéglősök alapította 
szeszfőzdében kapott állása hozott. Pálin-
kafőző mesterként náluk kezdett dolgozni, 
édesanyjával 1924-ben házasodtak ösz-
sze. A Sáncárok utcai főzdében hátul volt 
a szolgálati lakásuk, ahol István a fiú és a 
lánytestvérével felnőtt. A Jurisich Gimnázi-
umban érettségizett 1956-ban. Ígéretesen 
alakult futballkarrierje, mellette édesanyjá-
nak a kertészetben segített. Iskolába menet 
kihúzta a kézikocsit a piacra az édesanyja 
standjához, majd délután hazavitte. A pálin-
kafőzés megszűnte után édesapja a villany-
telepre került segédmunkásnak, az 1945 
utáni helyreállításból alaposan kivette a 
részét. Később nyugdíjazásáig pénzbesze-
dő volt. István továbbtanulása meghiúsult, 
de sportpályafutása felfelé ívelt. Kőszegen 
a Latexben és a megyei ifjúsági válogatott-
ban is játszott, így kerülhetett be a kőszegi 
nagycsapatba. 1958-ban villanyszerelői 
végzettséget szerzett.  Cegléden katonás-
kodott. Elhallgatta, hogy focizott, mert in-
kább az autóvillamosság érdekelte. Közben 
ismerőseitől kiderült, és bevitték a Ceglédi 
Honvédba. Leszerelése után a Szombat-
helyi Elektromos Sportkörbe igazolt, ahol 
állást is kapott. Budapesten továbbtanult, 
az ÉDÁSZ hamarosan művezetői beosz-
tással akceptálta a technikusi oklevelet az 
Erőművi Osztályon. Ott dolgozott egészen 
1972-ig, amikor – idős szüleire hivatkoz-
va – kérte az áthelyezését Kőszegre. Aztán 
1977-től a kőszegi kirendeltség vezetője 
lett 1998-ig, nyugdíjazásáig. 
– Mikor kezdődött a borászkodás?
– Édesapám 1946-ban vásárolt a Városi Tanács-
tól egy 960 négyszögöles szőlőtelket az Alsófi-
gyelőben a Kálváriánál. A múlt század eleji filo-
xéra megtizedelte a tőkéket. Apámmal kezdtük 
pótolni oltványos telepítéssel, amit Sopronból 
szereztünk be. régi, gyalogműveléssel folyt a 
szőlészkedésünk. Egy méter sortávolság, 80–90 
centi tőtávolság, a vessző karóra futtatva és kö-
tözve. Középiskolás koromtól segítettem neki a 
szőlőben. ástam, kapáltam, kötöztem, perme-
teztem. 170 négyszögölt meghagytunk gyümöl-
csösnek. Apám – ahogy idősödött – nehezen 
bírta a munkát, én igazából ’72-től kezdtem 
művelni, amikor hazakerültem. Később tértünk 

si bizonyítványokat állítottam ki. Munkaügyi és 
hatósági jellegű feladataim is voltak. A bírói ér-
tekezleten hallott dolgokat tovább kellett adni a 
hegyközségi tagoknak, vám- és pénzügyőri isme-
retekkel is kellett bírni. Szerettem csinálni, mivel 
azonban nem volt szakirányú végzettségem és 
közigazgatási képesítésem – úgy érzem –, türel-
metlenül félreállítottak. Mindenféle borásztanfo-
lyamom van, csak nem felsőfokú, így megszűnt 
a megbízásom. Persze ez is csak úgy tökéletes, 
ha az ember egészséges. nemrég csípőprotézis 
műtétem  volt, 15 éve porckorongsérvem van. 
Mostanában nem tudok úgy dolgozni, mint ré-
gen. Már a 1,5 hektárral nem foglalkozom, kiad-
tam bérbe, csupán fél hektárt művelek..
– A Cserkuti név a borász szakmában kül-
földön is ismert.
– A nejemmel kezdtük a borutak népszerű-
sítését Ausztriában, Szlovéniában. Öregbítet-
tük a kőszegi bor hírnevét. Szlovéniában nagy 
nemzetközi vásárokon voltunk, bemutatót 
tartottunk. A borversenyen még édesapámmal 
indultam. Voltak aranyérmes boraink, megyei 
első helyezett termékünk, begyűjtöttünk ren-
geteg elismerést. nemzetközi borversenyeken is 
részt vettem Ausztriában, ezüstminősítést kap-
tam Eisenstadtban. Vaihingenben a borutcát én 
kezdtem, még a testvérvárosi szerződés megkö-
tése előtt kint voltunk. Ott volt velem Dr. Pálfi 
Dénes, Szövényi Ernő és Harkai Gusztáv. Még 
nem volt palackozott borom, kannából öntöttük 
kancsóba. Vittük a paprika füzéreket, a zsíros 
kenyeret, a pogácsát a bor mellé. Igen nagy 
sikerünk volt. Ma is élő, szinte rokoni kapcsola-
taink vannak velük. nem ment volna ez állandó 
önképzés és tanulás nélkül. borbírálói vizsgát 
is tettem. budapesten a Várban vizsgáztunk, 
okleveles borbíráló lettem én is. Legkedvesebb 
boraim a Zweigelt és a Merlot.

Kiss János
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Szembetegségek

Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Látásunk rendszeres ellenőrzése 
nem csupán a különféle fénytörési 
hibák feltérképezése, korrigálása és 
a megfelelő szemüveg viselése miatt 
fontos, hanem az esetlegesen kiala-
kuló szembetegségek időben történő 
felismerése és kezelése végett is. Az 
egyik leggyakoribb szembetegség a 
szürke hályog (cataracta), ami a 
szemlencse állományának bizonyos 
fokú, akár teljes elszürkülését jelenti. 
Az áttetszőség megszűnése megaka-
dályozza, hogy megfelelő fény jus-
son a külvilágból a szem belsejébe, 
az ideghártyára, így homályos látás 

alakul ki. Paradox módon a szürke 
hályog kezdeti szakaszában előfor-
dulhat a közeli látás javulása is, ké-
sőbb azonban mind a távoli mind a 
közeli látás romlik. A szürke hályog 
előrehaladási üteme egyéntől, vala-
mint a kiváltó okoktól függ. Érettségi 
fokától függően műtéti úton orvo-
solható. A zöld hályog (glaucóma) 
gyakorlatilag több betegség össze-
foglaló elnevezése, látáskárosodást 
vagy akár vakságot is okozó szem-
betegség, amely nem tévesztendő 
össze a szürke hályoggal, ugyanis 
e betegség hátterében a szem belső 
nyomásának megemelkedése áll. 
Amikor a csarnokvíz elvezetés va-
lamilyen akadályba ütközik, felborul 
az egyensúly, és megnő a nyomás. 
A nyomásemelkedés a látóideg ká-
rosodását okozza és ezzel a látás 
romlását. Kérem, fordítson figyelmet 
a szűrővizsgálatok elvégzésére és ez 
által látásának megőrzésére.

Kőhalmi-Szalay Mónika

Emlékezés és ünnep
Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 57. és a Magyar Köztársa-
ság kikiáltásának 24. évfordulójára 
az országzászlónál emlékeztünk. 
A szónok, básthy Tamás ország-
gyűlési képviselő, az igazság-ha-
zugság, a bátorság és az öntudat 
fogalmai köré építette fel beszédét: 
Szabad-e egy elbukott szabadság-
harcra emlékezve ünnepelni? Igen, 
mert büszkének kell lennünk a vi-
lágtörténelem „talán egyik legje-

lentősebb” eseményére! 
Szólt még a megtorlá-
sokról, arról, hogy „aki 
hazudik, az megveti azt, 
akinek hazudik”, hogy 
elvtelen, de kényszerű 
megalkuvások szület-
tek…, hogy az elnyomó 
hatalom célja a megrettentés volt!
A megemlékezést a Jurisich Miklós 
Gimnázium műsora (felkészítők: 
Pontyos Andrea és Tóth Kálmánné) 

A Vas Megyei Kormányhiva-
tal – tekintettel a január 1-jével 
felállt járási hivatalok működé-
sének tapasztalataira, valamint 
az államigazgatásnak az elmúlt 
hónapokban bekövetkezett vál-
tozásaira – tájékoztató fóru-
mot tartott Kőszegen. 
A konzultáció október 16-án élénk 
érdeklődés mellett zajlott a kőszegi 

önkormányzati hivatal nagytermé-
ben. A rendezvényen nagy számban 
képviseltették magukat a települési 
polgármesterek és a közös önkor-
mányzati hivatalok jegyzői, illetve 
a fórumot megtisztelte jelenlétével 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
is. A rendezvény elején dr. Kapiller 
Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal 
vezetője beszámolt a hivatal ed-

Darabontok
Az önkormányzat a Kőszegi Ostrom-
napok Egyesülettel kötött Középtávú 
Együttműködési Megállapodást. Az 
anyagi támogatáson túl elsődleges 
cél a pályázatokon való részvétel, 
amelynek eredményessége esetén 
a Kőszegi Darabontok felszerelése 
bővíthető lenne a következő idő-
szakban. A helyi hagyományőrzők 
aktív részvételt vállalnak az állami 
ünnepeken, a városi rendezvénye-
ken, tovább viszik Kőszeg hírnevét.

követte, majd a résztvevők a Kethelyi 
úton, az ’56-os emlékszobornál ko-
szorúkat, virágokat helyeztek el.  

táf

digi működéséről, és összegezte az 
eltelt kilenc hónap tapasztalatait. 
Ezt követően a Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztá-
lyának vezetője adott tájékoztatást 
aktuális önkormányzati működési 
és törvényességi felügyeleti kérdé-
sekről, illetve a Védelmi bizottság 
Titkárságának titkárságvezetője 
bemutatta az átalakult védelmi 
igazgatás rendszerét és az ezzel ösz-
szefüggő önkormányzati teendőket. 
A napirendi pontok között bánó 

Zoltán, a kőszegi tankerületi igaz-
gatója és dr. Huszár Lilla, a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Vas megyei kirendeltségének ve-
zetője ismertette tevékenységét és 
feladatait.   
Az önkormányzatokkal való közös 
együttműködés jegyében a beszá-
molók megtartása után Harango-
zó Bertalan kormánymegbízott 
vezetésével valamennyi résztve-
vőnek lehetősége volt kérdések, 
felvetések megvitatására.  

Polgármesterek fóruma
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Becsületkassza
A becsületkassza a települési érték-
tár része lehet a jövőben. Kormány-
zati szándék szerint meg kell őrizni, 
össze kell gyűjteni a nemzet külön-
böző kulturális javait, hagyománya-
it. Kormányrendelet rendelkezik a 
létrehozandó különböző szintű ér-
téktárakról. A rendszer a települési 
értéktáraktól kezdődően a megyei, 
illetve ágazati és tájegységi érték-
tárakon keresztül egészen a Ma-
gyar Értéktárig és a Hungarikumok 
Gyűjteményéig tart.
Október 30-án a képviselők 
arról döntöttek, hogy 2014. 
április 1-től létrehozzák a te-
lepülési értéktárat. A szervezeti 
működtetés feladataival a Kő-
szegi Városi Múzeumot bízták 
meg, amely elkészíti a 2014. 
februári testületi ülésre a sza-
bályzatot és a munkatervet. 
básthy béla alpolgármester 
azt javasolta, hogy mielőbb 
kerüljön a becsületkassza 
a települési értéktárba. Az 
indoklás szerint a becsület-
kassza kizárólag kőszegi ha-

gyomány, érték, amely nemcsak 
tárgyi örökséget, hanem szellemi 
értéket is képvisel, a város szem-
pontjából jelentős a marketingér-
téke. A testületi ülésen elhangzott, 
hogy a szükséges dokumentumok 
kitöltésével bárki tehet javaslatot 
az értéktárba történő felvételre. A 
döntést minden esetben az illeté-
kes intézmény hozza meg, az ered-
ményt interneten teszik közzé. 

Kz

A hokedli
A belvárosban élt az idős asszony, 
akinek már évekkel ezelőtt meg-
romlott az egészségi állapota. A 
kertjét nem tudta művelni, a be-
csületkasszás hokedlira nem volt 
mit kiraknia. A barátnők azonban 
szívesen vállalták a hagyomány 
folytatását, így aztán az arra járók 
továbbra is megtalálták az ódon 
kapualjban a friss gyümölcsöt, 
a virágot, és pohárba dobták az 
érte járó forintokat. Az idős asz-
szony egészsége egyre gyengült, 
törékenyebb lett. A halottak napján 
a sírjánál – most először – emlé-
keztek meg róla a hozzátartozók. 
Az egykori hokedlijára a barátnők 
továbbra is kirakták a virágot, a 
gyümölcsöt. Esténként, a korábbi 

szokások szerint, az asszony laká-
sába költözött unoka bevitte az ősi 
bútordarabot a kapuszínbe. Időköz-
ben a társasház egyik lakásának új 
tulajdonosa lett, aki kifogásolta, 
hogy a közös területet, a kapuszínt 
mások használják: azok, akiknek itt 
nincs tulajdonrészük. 
nem tudni ki tette, de az egyik 
reggelre kikerült az utcára a ho-
kedli, mint valami felesleges kacat. 
Ettől kezdődően az unoka – a vita 
elkerülése, a nagymama emléké-
nek megőrzése érdekében – a la-
kásába viszi esténként a hokedlit, 
nappal pedig az arra járók tovább-
ra is élvezhetik a becsületkassza 
előnyeit. A becsületkassza hagyo-
mánya nem mehet veszendőbe, és 
talán egyszer bekerül a települési 
értéktárba. 

Kz

Rádióadás
November 4-én a Kossuth rádió 
napközben műsora a natúrparkokról 
adott áttekintést. Az adás témája az 
Orsolya-nap volt, amelynek kezde-

ményezője és házigazdája az Írottkő 
natúrparkért Egyesület. A rendez-
vényről Pócza Zoltán nyilatkozott. A 
natúrparkok lényegéről, terveiről az 
országos egyesület elnöke, básthy 
béla beszélt. A rádió archívumában 
az adás meghallgatható.
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Foglalkoztatási körkép
befejeződött a ruhaipari Zrt. cso-
portos leépítése, amely éppen a 
szezonváltás idejére esett. Ez a tény 
nehezítette a probléma kezelését. A 
munkaügyi hivatal számos céggel 
felvette a kapcsolatot, és ígéretet 
kapott arra, hogy a későbbiekben 
élni fognak munkaerőigényeikkel.  
Szeptember 4-én tájékoztatót tar-

tottak az üzemben. Jelen volt a For-
ma Vitrum, a Kromberg & Schubert 
és a Hotel répce Kft. Jelentkezési 
lapok kerültek kitöltésre, sokan 
szinte azonnal el tudtak helyez-
kedni. Talán ennek is tulajdonít-
ható, hogy eddig csupán tizenegy 
fő jelentkezett be a kőszegi kiren-
deltségen. További jó hír, hogy egy 

bérmunkaajánlatnak köszönhetően 
Egyházasfalun továbbra is folyik a 
termelés. Az ország távolabbi te-
rületeiről is érkezett munkaajánlat, 
ezek azonban „költözéssel járnak”.

***
Kormányzati szándéknak megfele-
lően november és április hónapok 
között, 200 ezer fő közfoglalkozta-
tását tervezik. December és március 
között 100 ezer fő fog részt venni 
munkaerő-piaci képzésen. Októ-

ber végén Fucinné Dorner Anikó, a 
Kőszegi Járási Hivatal Járási Mun-
kaügyi Kirendeltségének a vezetője 
erről is tájékoztatta a képviselőket: 
„Az önkormányzataink visszajelzése 
alapján százfős közfoglalkoztatási 
igényt adtunk le, melyből mintegy 
ötven fő kerül képzésre.” Kőszegen és 
Csepregen is indítanak csoportokat. 
Az alapkompetenciák fejlesztésétől 
azt várják, hogy a programban részt-
vevők elhelyezkedési esélyeik nőnek. 

táf

Vasat loptak
Kiss Zoltán a testületi ülésen arról 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
Királyvölgy egyik épületéből 105 
kg vascsövet loptak el. Egy másik 
esetről is beszéltek a városban, mi-
szerint a Hulladékudvarban lévő, 
idegen tulajdonban lévő gép al-
katrészeit lovasították meg. A két 
esetről a rendőrség szóvivőjétől 
kaptunk megerősítő tájékoztatást. 
Ezek szerint:  
„Mindkét üggyel kapcsolatban el-
mondható, hogy a Kőszegi rendőr-
kapitányság bűnügyi Osztályának 
munkatársai a bejelentéstől számí-
tott rövid időn belül elfogták a bűn-
cselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható személyeket. 

Az érintett esetekben a nyomozást, 
a rendőrkapitányság a nemzeti 
Adó- és Vámhivatal munkatársaival 
együttműködve folytatja.”
Az elmúlt hónapokban több eset-
ben adtunk hírt az újság hasábjain 
keresztül vasanyagok lopásáról. 
Az is igaz, hogy erre korábban 
alig volt példa. Ezeket csak ak-
kor közöljük, ha erről a rendőrség 
szóvivője írásban tájékoztat, a 
hírt megerősíti. Ha ilyen esetről 
valamit megtudunk a város la-
kosságától, vagy képviselőktől, 
akkor kérjük annak rendőrségi 
megerősítését. A különböző kéré-
sek ellenére sem tudunk, nem is 
akarunk elmondásokon alapuló, 
netán pontatlan vagy hamis tájé-
koztatást felvállalni. 

Kámán z.

Közmunka
Lukácsházán, Gyöngyösfaluban, 
Kőszegszerdahelyen hagyomá-
nyosan építenek a közmunkások 
napi tevékenységére. nincs ez 
másként Kőszegen sem, ahol az 
intézményekben és a városgond-
nokság keretein belül kapnak a 
közmunkások közcélú feladatokat. 
Kovács István tájékoztatása szerint 
novemberben 31 személy kapott a 
cégnél munkát. Kifogásolta, hogy 
decembertől iskolapadba ülnek a 
közmunkások. Több olyan felada-
tot végeznek el, amire a városnak 
nincs, nem lenne pénzügyi forrá-
sa. Erről már básthy béla beszélt 
október 31-én a képviselő-testü-
leti ülésen. Kormányzati szándék 
szerint elindult a téli közmunka 
program. A foglalkoztatottak első 
kézből szereznek munkatapaszta-
latokat, a munkaadók megismer-

hetik a közmunkások képességeit, 
későbbi létszámbővítés során le-
hetnek állandó dolgozók is. 
Az őszi időszakban a korán ébredők 
is láthatták, hogy a közmunkások 
takarították el a városban a le-
hullott faleveleket. ragaszkodnak 
ők a napi hasznos elfoglaltsághoz, 
ugyanúgy, mint sokan mások a 
napi nyolcórás munkához.

Kz

Kinevezés
Seper András 2013. október 
15-től a Vas Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettesi posztját tölti be. 
A mostani kinevezését dr. Góra 
Zoltán tűzoltó dandártábornok, 
a bM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigaz-
gató-helyettese adta át. Seper 
Andrásnak gratulálunk!

Tükörponty
november 8-án 9 órakor akadt 
horogra a 8 kg-os tükörponty. ne-
mes Patrik mézes-
pálinkás etetéssel 
kezdte az aznapi 
horgászatot. A hal 
kemény ellenállá-
sa miatt negyed-
órás fárasztás után 
került a szákba. 
Nem sokkal ké-
sőbb egy másfél 
kg-os tükörponty 
akadt horogra, 

amit fotón is megörökítettünk, 
miközben Lotti simogatta a halat. 
Mindkét zsákmány visszakerült a 
Csónakázótóba, mert Patrik csak a 
sport kedvéért horgászik.



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

2013. november 14 - november 17.

2013. november 21 - november 24.

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.

mini  abc  szuper
abc  szuper

szuper

mini  abc  szuper

mini  abc  szuper
mini  abc  szuper

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

Viola sertésoldalas
előhűtött (Viola-Hús Kft. )

mini  abc  szuper

Coop Toalettpapír 
sárga, illatosított, 4 tekerecs, 79,75Ft/tekercs
(Metsa Tissue Hungary Kft.)

Ariel Color&Style mosószer
3 l, 866,33Ft/l (Rafinanz Orbico Kft.)

mini  abc  szuper

Viola sertésmáj
előhűtött, (Viola-Hús Kft.)

mini  abc  szuper

****  Fornetti Mézes-Mákos XXL
(Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Kemenes Tejföl 
20%, 150 g, 793,33Ft/kg
(Friss Élelmiszer Kft.)

mini  abc  szuper

Coop 
Mosogató koncentrátum
utántöltő, 500 ml, 338,-Ft/l
(Pannon Profit’99)

159
  Ft/db

319
 Ft/cs

339
 Ft/kg

169
  Ft/db

119
  Ft/db

139
  Ft/db

2599
 Ft/db

1199
  Ft/kg

Akciós ajánlatunk az alábbi Forrás Coop üzletekben érvényes: 9730 Kőszeg, Rohonci u. 37 - 39.;  9730 Kőszeg, Pék u. 20. ; 9730 Kőszeg, Várkör 20 - 22.
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Abért-tavak fejlesztése
Giczy József az Abért-tavakról beszélt október 
31-én a képviselő-testületi ülésen. Kifogásolta 
a kutyasétáltatás nyomait, annak maradványa-
it. Jelezte, hogy a kialakult környezeti értéket 
meg kell őrizni. Huber László polgármester 
válaszában elmondta, hogy a városnak ezen 
a területen nincs tulajdonjoga, ezt a jogot a 
„vízügy” gyakorolja. nekik is problémát okoz a 
terület gondozása, ezért jövőre pályázatot írnak 
ki a hasznosítására. A pályázati kiírás feltételei-
nek előkészítéséhez a hivatal felkérte az önkor-
mányzatot is, így lesz beleszólása a városnak a 
majdani hasznosítás körülményeibe.
A Kőszeg-Lukácsháza között lévő víztározó gát-
jait az Abért-tavak megépítésével nyert agyagból 
építették meg. A 24 hektár területen elhelyezke-
dő két tó környezete kedvelt kirándulóhely lett, 
viszont az elmúlt évtől az itt sétálók kedvetlen-
ségét idézte elő a süllőhínár elszaporodása. Aki 
mostanában kilátogatott a tavakhoz, az észre-
vehette a hínár mennyiségének jelentős csök-
kenését. A pozitív irányú változás okáról Puskás 
norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetségének ügyvezető elnöke elmondta – a 
cég rendelkezik a tavak horgászati jogaival –, 
hogy 2013. március 21-én az Abért I. tóba 500 
kg, míg az Abért II. tóba 1000 kg növényevő 
amur halat telepítettek az illetékes hatóság en-
gedélyével. Az amur az igazi étvágyát 20–22°C 
vízhőmérsékletnél éri el, amikor testtömegénél 
nagyobb mennyiségű vízinövényt képes naponta 
elfogyasztani. Ezért kérte a Vas Megyei Horgász 
Szövetség ennek a – hazai vizekben nem ősho-
nos – halfajtának a telepítési engedélyét. 

Az ügyvezető elnök elmondta, 
hogy a vízi növényzet kismér-
tékű jelenléte fontos minden 
tóban, de a túlzott elszapo-
rodás könnyen okozhat oxi-
génhiányt, amely tömeges 
halpusztuláshoz vezethet. Az 
amur telepítését megelőzően 
a nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság vízminőség és 
botanikai vizsgálatot végzett, 
a horgászszövetség halászati 
szakértő véleményét kérte ki. 
Megállapították, hogy a ta-
vakban lévő növényzet jelen-
tős mértékben feléli az abban 
élő tápanyagot és így termé-
szetes táplálék hiányában a 
jól oldott oxigénviszonyok 
ellenére is veszélyben volt a 
tavak haleltartó képessége. A 
telepített amur halak feladata 
a süllőhínár mennyiségének a 
csökkentése, amit látványosan 
elvégeztek.

Kámán z.

Sportcentrum
Peresznye: Az egykori kastélykertből sport és 
szabadidő központot alakítottak ki, a műszaki 
átadásra november második felében kerül sor, 
így várhatóan decembertől a lakosság rendelke-
zésére áll. Az önkormányzat LEADEr pályázaton 
14,970 millió forintot nyert a terv megvalósítá-
sára. Tavasszal nyújtották be a pályázatot, nyáron 
kapták meg a kedvező döntésről szóló tájékoz-
tatást. A szabadidő és sportcentrum egy erdős 
területen épült meg, ahol egy 44 m x 22 m-es 

aszfaltos sportpályát alakítottak ki, amely kézi-
labda, röplabda, görkorcsolya sportokra kiválóan 
alkalmas. A tervezésnél a falu gyermekeiről sem 
feledkeztek meg, mert számukra egy hét elem-
ből álló EU-szabványoknak megfelelő játszótér 
épült meg. Az építési munkát a bIT-ÉP bt. vé-
gezte el, kiválóan. Grüll János polgármester tá-
jékoztatása szerint a sport és szabadidő központ 
hivatalos átadására tavasszal kerül sor.

Lakossági apróhirdetés
RÉGI PÉNZEKET, érmeket, kitüntetést, 
könyvet, régi játékokat, vasútmodellt 
stb. háborús témájú és antik tárgyakat 
vásárolnék. Tel.: 06/30-3246-357
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Akik értéket hoztak létre

Dr. Vukán György
budapesten, 1941. augusztus 21-
én született. Kossuth- és Erkel-díjas 
zeneszerző. Gyermekkorát Kősze-
gen töltötte, négy évesen a helyi 
kántornál kezdett el zongorázni. 
Orvos édesapja alapította a város-
ban a kórházat. Kőszeget 1949-ben 
kellett a családnak elhagynia. „Éle-
temet tekintve a szívem csücske” – 
mondta a városról utolsó televíziós 
nyilatkozatában. Zenei tanulmá-
nyait Szombathelyen kezdte, majd 
1960-ban a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán, zongora szakon 

diplomázott. négy évvel később 
fogorvosi diplomát szerzett. Fogor-
vosi világszabadalmat alkotott.
Tizenöt évig jazz tanszakon tanított. 
nemzetközi hírű zongorista, kétszer 
jelölték Oscar-díjra. Több mint 140 
filmzenét, operát, balettot, szimfo-
nikus művet írt, továbbá 80 dal és 
150 zsoltár is a szerzeményei közé 
tartozik. A jazz történetének kiemel-
kedő személyisége. Idén augusztus-
ban, 72 éves korában távozott el. 
Minden idők legnagyobb kőszegi 
zeneművésze, aki soha nem felej-
tette el szeretett városát.

november 6-án a Királyi Városnapon Kőszeg Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete kitüntetéseket adományozott Kőszeg azon polgárai-
nak, akik a saját területükön életpályájuk eddigi szakaszában kiemelke-
dőt alkottak, tevékenységükkel a város érdekeit szolgálták, maradandó 
értéket hoztak létre.

„Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára” elismerés

„Pro Communitate” elismerés

Gombai János
Ökölvívó edző, aki korábban nemes 
Emillel, jelenleg Varsányi áronnal 
együtt neveli ki a bajnokokat. El-
szántan és kitartóan foglalkozik a 
fiatal sportolókkal, a kőszegi ököl-
vívás sikereihez jelentősen hozzá-
járult. Példaértékű az ökölvíváshoz 
való hozzáállása, az ökölvívó sport 
szeretete.
Tarjánné Bindics Zsuzsanna
Házassága révén költözött 
Kőszegfalvára. Önként vállalta és 
kérte a Kőszegfalvi baráti Kör tagsá-

got. rátermettsége okán megválasz-
tották gazdasági vezetőnek. Felada-
tát kitartóan, megbízhatóan végzi. 
Aktív szerepet vállal a kőszegfalvi 
rendezvények szervezésében. Figyeli 
és megírja a pályázatokat, majd pre-
cízen elvégzi a pályázati elszámo-
lásokat. Segítségére bármikor lehet 
számítani. A kőszegfalvi városrész 
több civil szervezetének munkáját is 
segíti. Tagja az egyházközösségnek, 
sokat segít a templomi feladatok el-
végzésében. Mindezt önként, díjazás 
nélkül szabadidejében teszi.

„Kőszeg Városért” elismerés
Dr. Mátrainé Tálos Ilona
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kol-
légium kiemelkedő teljesítményű 
tanára 1976. szeptember 1-től. Ké-
miát oktat angol nyelven is, ehhez 
elkészíti a szaktárgyi jegyzeteket, 
példatárakat. Felkészíti a diákokat 
angol nyelvű természettudományi 
versenyekre, diákelőadásokra. Taná-
ri pályafutása során nagymértékben 
hozzájárult a gimnázium jelenkori 
oktatási profiljának kialakításához. 
Tanórákon kívül is jelentős közéleti 
tevékenységet folytat. A Tempus és 
Comenius Alapítvány pályázatainak 
segítségével nemzetközi kapcsolatok 
létrehozására törekszik annak érde-

kében, hogy tanulói idegen nyelvi 
környezetben is számot adhassanak 
szakmai felkészültségükről.
Greguss László
nyugalmazott gimnáziumi tanár. A 
1994 – 2006 időszakban Kőszeg 
önkormányzati képviselője. Sokat 
tett a közjó érdekében. Megha-
tározó szerepe volt a kiemelkedő 
jelentőségű és sikeres pályázatok 
elkészítésében majd lebonyolítá-
sában. Ilyen volt tíz, majd negy-
ven szociális bérlakás, az új Idősek 
Gondozóháza felépítése, a nappali 
melegedő és éjjeli menedékhely 
felújítása, az „Egészségbarát tele-
pülés” cím elnyerése.

Dercsár Ottó
A Posztógyári nyugdíjas Klubban 
kifejtett tevékenysége okán, a tag-
ság javaslata alapján kapta meg 
az elismerést. Idén augusztusban 
ünnepelte 85. születésnapját. A 
pályafutását 1952-ben kezdte 
szövőként az ágyterítőgyárban. 
1978-ban a Posztó- és nemezgyár 
vezetője lett nyugdíjazásáig (1988. 
december 31.) Gazdasági tevé-
kenysége mellett több társadalmi 
feladatot is ellátott. nyugdíjazása 
után a Posztógyári nyugdíjas Klub 
elnöke lett. Egységbe gyűjtötte az 
egykori textileseket, értékes prog-
ramokat szervezett, bevonva a 
város életébe a nyugdíjas társait.  
Megyei nyugdíjas Érdekvédelmi 
Szövetség elnökségi tagja volt, 
kialakította a kapcsolatot a bur-
genlandi nyugdíjas Szövetséggel 
és az Oberpullendorfi nyugdíjas 
Szövetséggel. A textiles múltja, te-
vékenysége révén mindenki ismeri 
a városban.
Hámori Ádám
Kereskedelmi és Vendéglátói Szak-
képző Iskola és Kollégium diákja, aki 

„Kőszeg Város Önkormányzatának
Kitüntető Oklevele” elismerés

a sporteredményeivel kimagasló tel-
jesítményt nyújtott. Ökölvívó junior 
Európa-bajnok, világbajnoki 5. 
helyezett, ifjúsági Európa-bajnoki 
ezüstérmes, többszörös magyar 
bajnok. Kőszeg sportéletének ki-
emelkedő személyisége, aki meg-
célozta az olimpiai szereplést.  
Maitz József
Több évtizede tanítja a diákokat a 
kőszegi zeneiskolában. Kiemelkedő 
szerepet vállalt a hangszeres okta-
tásban. A gyermekeknek – egyéb 
hangszerek mellett – harmonikán 
tanítja meg a német és a horvát da-
lokat, zenéket. Ilyen módon is őrzi a 
hagyományokat, bemutatva a város 
és környékének sokszínű, tradicio-
nális nemzetiségi zenei örökségét. 
Tanítványaival gyakran szerepel a 
kőszegi rendezvényeken.
Wurst Nikolett
Ökölvívó ifjúsági Uniós Európa-
bajnok, ifjúsági Európa-bajnoki 
5. helyezett, többszörös magyar 
bajnok. Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai Szakképző 
Iskola és Kollégium diákja, „Jó tanu-
ló, jó sportoló” díj tulajdonosa.

Jó tanuló, jó sportoló” elismerés

Árpád-házi Szent Margit Óvoda 
és Általános Iskola:
Gódor Vivien 7.o.  Tanulmányi 
eredménye: 5,0 Triatlon Feszti-
vál, országos 1. hely, nemzetközi 
futóverseny 2. hely, nemzetközi 
Aquatlon verseny 2. helyezés  
Krizmanits Anna 7. o. Tanulmá-
nyi eredménye: 5,0 „Szép magyar 
beszéd” Kazinczy-verseny területi 
1. helyezés, Dunántúli arany foko-
zat  Schwahofer Balázs 5. o. 
Tanulmányi eredmény: 5,0; Kár-
pát-medencei Történelem Verseny, 
országos 4. helyezés  Marton 
emese 5. o. Tanulmányi eredmény: 
5,0, Megyei Duatlon 1. helyezés, 
nemzetközi Futóverseny 3. helye-
zés   Felkészítők: Horváth Mária 
tanár, Hóbor Péter edző. 

Béri Balog Ádám Általános Is-
kola:                           
Banga Bianka 8. o  Tanulmányi 
eredmény: 5,0; német nemzeti-
ségi verseny megyei 1. helyezés  

 Pillisz Ákos 4. o. Tanulmányi 
eredmény: 5,0; Kerékpár diák-
olimpia országos összetett 1. hely, 
mezőnyverseny 2. hely. Továb-
bá országos duatlon és aquatlon 
eredmények  Dance Jam „5-6. 
osztály, Lila szellő koreográfia”  
IFMD Szövetségi országos bajnok-
ság: 2. hely; MLTSZ Szövetség or-
szágos bajnokság: 2 hely; részvé-
tel az IFMD Szöv. Világbajnokságán 
 Felkészítők:  Földesiné németh 
Csilla tanár, Cser Márta tanár.

Bersek József Általános Iskola:
Csizmazia Adél 6. o. Tanulmányi 
eredmény: 5,0; Atlétika Pályabaj-
nokság  1. és két 3. hely. Több kör-
zeti, megyei helyezés atlétikában 
 Molnár Kristóf 6. o. Nemzet-
közi síugró versenyen 1. helyezés, 
ill. több 2., 3. helyezés; VI: Chernel 
Kupa  2. hely  Varga Kitti  7. o. 
Tanulmányi eredmény: 4,8; Terem-
atlétika megyei 1. helyezés, ill. több 
3. helyezés atlétikában, Úszás és 
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duatlon 3. helyezés  Felkészítők: 
Vilits Katalin tanár, Molnár Tibor ta-
nár, Edző:. Lengyák György, Molnár 
László, Szilágyi János

Jurisich Miklós Gimnázium és 
Középiskolai kollégium:
Bartalos Dávid 12. o. Tanulmányi 
eredmény: 4,92; Hármasugrás: di-
ákolimpiai bajnok, Magasugrás, tá-
volugrás országos döntő  Király 
anna 11. o. Tanulmányi eredmény: 
4,6; Irinyi János kémia verseny: 
megyei 1. hely; Arany Dániel ma-
tematika verseny II. forduló; „Édes 
Anyanyelvünk” nyelvhasználati 
verseny: megyei 3. hely   Mércz 
Patrik 11. o.  Tanulmányi ered-
mény: 4,5; Arany Dániel országos 
matematika verseny, országos dön-
tő, bolyai János matematika ver-
seny: megyei 3. hely  Szopori 

Kata 13. o. Tanulmányi eredmény: 
5,0; Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny II. forduló  Fel-
készítő tanárok: Gadányi Sarolta 
tanár, Szele rezső tanár, bancsó 
Andrea és bancsó Sándor tanár, 
Tóth botond tanár.             

Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi, Informatikai 
Szakképző Iskola és Kollégium:
Szilágyi Ákos 12. o. Tanulmányi 
eredmény: 5,0; Síugásban több 
országos 1. helyezés, Kimagas-
ló nemzetközi szereplések  

Wurst Nikolett 11. o. Tanulmá-
nyi eredménye: 4,14; Ökölvívó 
Magyar bajnokság 1. helyezés; 
Több ökölvívó torna és találkozó 
1-3 helyezés   Felkészítő taná-
rok: Szilágyi János edző,  Varsányi 
áron edző.  

Liszt-szobor avatása
november 6-án, a Királyi Városna-
pon avatták fel városunk díszpolgá-
rát megörökítő szobrot. A Liszt Fe-
rencet ábrázoló alkotás Ottlik Géza 
szobra mellett áll sötét talpazaton. 
A zeneművész tekintete a bálház 
felé irányul, arra a teremre, az 
egykori mozi termére, ahol 1846. 
szeptember 27-én koncertezett. Dr. 
Schrott Géza doktori disszertáció-
jában, korabeli dokumentumokra 
hivatkozva, így fogalmazott: „a kő-
szegi zene-egyesület javára adandó 
hangverseny” bevétele az egyesü-
letet szolgálta.  Hat zenemű szólalt 
meg, és ebből háromban játszott 
Liszt Ferenc, ötödik műsorszámként 

Chopin-etüdöket szólaltatott meg 
a világhírű zeneszerző. A városi 
múzeumban megvan a „kismé-
retű zongora, amely – a rajta 
lévő felirat szerint – az 1846-os 
hangverseny hangszere volt”. A 
díszpolgári címet a koncert elis-
meréseként kapta Liszt Ferenc, 
aki a Strucc Szállóval szembeni 
épületben, az akkori Fehér Ló 
Fogadóban töltötte az éjszakát a 
kőszegi tartózkodásakor.
Ünnepélyes volt a szoboravatás, 
méltó volt a zeneművészhez, és 
Veres Gábor szobrászművész jól 
megkomponált alkotásához. Huber 
László polgármester köszöntőjében 
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elmondta, hogy a megújult Jurisics 
tér „őrzi a város történelmi, kultu-
rális szellemét”, különös érték az, 
hogy a két művészt megörökítő al-
kotás az egykori gimnázium helyén 

várja a város polgárait, az ide érke-
ző turistákat. Köszönetét fejezte ki 
a szobrászművésznek az értékes, a 
történelmünkre emlékeztető szobo-
rért. Halász János államtitkár avató 
beszédében kiemelte a megújult 
belváros kulturális értékét, azt a 
szellemiséget, amit a város képvi-
sel. beszélt arról, hogy a kormány 
sokat tesz a magyar kultúráért. 
Ennek egyik bizonyítéka lehet az, 
hogy Kőszegen idén a második 
szobor készült el, amelynek felállí-
tásához a nemzeti Kulturális Alap 
2.5 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást adott.
A szobrászművész, a városvezető és 
az államtitkár közösen leplezték le 
a Liszt Ferencről készült alkotást.

Kámán z.

Kinyitott a „Nyitok”
A közeljövőben 
hazánk ötven 

településén kerül átadásra nyitok 
Tanulási Központ. Kőszeg az elsők 
egyike. A megnyitó ünnepségen 
november 8-án a gesztor szervezet, 
a Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház, égisze alatt Huber 
László polgármester úr köszöntőjét 
követően Halász János államtitkár 
lépett a szószékhez. Kiemelte, hogy 
fontosak az ilyen központok, ahol az 
emberek olyan tudáshoz juthatnak, 

amelyek segítik őket, 
hogy még alkalma-
sabbak legyenek sa-
ját sorsuk javítására. 
A nemzeti reform 
Programban neve-
sítve van a nyitok Ta-
nulási Központok fejlesztése. „Az a 
célunk, hogy folytassuk a fejlesztést, 
mert az eddigi munka azt bizonyít-
ja, hogy folytatásra méltó!”
A nyitok hálózat kulturális, kö-
zösségi és oktatási tér egyszerre. 

Különleges színtér, ahová bárki 
betérhet. Szolgáltatásai, képzései 
ingyenesek!
balázs ákos projektmenedzser 
mutatta be a központot, melynek 
hálózata nyugat-európai tapaszta-

latokra alapozva épült ki.
A „Jó gyakorlatként” számon tar-
tott program lényege, hogy „minél 
egyszerűbben próbáljunk segíteni a 
felnőtteknek” – mondta.
A Szövetség az Életen át Tartó Tanu-
lásért nevű szervezet közel kétmilli-
árd forintból valósítja meg a „nyitok 
hálózat a társadalmi befogadásért” 
című fejlesztést. Ingyenes idegen 
nyelvi és számítástechnikai képzései 
mellett ajánlja például a Mindenna-
pi pénzügyeink elnevezésű modult 
is. Munkatársai készségesen várják 
az érdeklődőket.

Tóthárpád Ferenc 
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Egy méltatlanul elfelejtett helyi tudós
báró Miske Kálmán 1860-ban a 
Fejér megyei bodajkon született. 
Családja a bárói címet Mária Terézi-
ától kapta. Édesapja a magyaróvári 
gazdasági akadémián taníttatta, 
hogy mint földbirtokos értsen is 
annak műveléséhez.
Felesége, a kőszegi Chernel csa-
ládból származó Sarolta révén lett 
városunk lakója és polgára.
nem tudjuk pontosan, hogy ho-
gyan és miért kezdett el régisége-
ket gyűjteni, de tény hogy kőszegi 
lakásukban már állt néhány üveges 
vitrin, régészeti tárgyakkal. Ennek 
köszönhetően következett be élete 
nagy fordulata 1896. április 12-én. 
Ezen a napon ugyanis a családnak 
hetente Velemből vajat és tejet 
hordó asszony, Kapiller Györgyné 
megjegyezte: ha érdeklik az urat az 
ilyen régiségek, van ám Velemben 
sok ilyen. Miskét érdekelte. néhány 
nap múlva már velemi bronz tár-
gyakat vásárolt bónya Jánostól, 
akinek a telke a Szent Kút-forrás 
közelében volt. Sőt, ősszel, Kár-
páti Kelemennel, a Vasvármegyei 
régiségtani Egylet elnökével már 
ásatást is folytattak a hegyen. …. 
az utolsó feltárás, amit Ő vezetett 
itt 1929-ben folyt. Ekkor, egy nem-
zetközi konferencia résztvevőinek 
fogadása előtti napokban került elő 
a nemzetközi hírű aranykincs.
Közben azonban adományai révén 
a Vasvármegyei Múzeum egyik ala-
pítójává válik, majd annak megnyi-
tásától, 1908 október 11-től 1912  
márciusáig a Vasvármegyei Múze-
um régiségtárának (ma régészeti 
osztálynak nevezzük) őre. 1912. 
március 21-től 1943. március 15-
én bekövetkezett haláláig pedig a 
múzeum első világi igazgatója.
Vasvármegyei igazgatóként két 
olyan szakembert „adott” a hazai és 
nemzetközi régészet tudományá-
nak, aki ma is meghatározó egyé-
niségei a szakmánknak. Az egyik: 
Tompa Ferenc (1893–1945), a 
Magyar nemzeti Múzeum régészeti 
osztályának vezetője, az ősrégészet 
tanszékvezető egyetemi tanára, aki 
1920-22 között, Szombathelyen 
dolgozva lett történészből régész-
szé. A másik: a vasvári születésű 
Mozsolics Amália (1910–1997), 
aki 1940-41-ben tevékenykedett 

a szombathelyi múzeumban, s 
kezdett elmélyülten foglalkozni a 
bronzkorral, a vasi bronzkincsek-
kel, s nem utolsó sorban a velemi 
aranykinccsel.
Miske 1912-ben Chernel Istvánnal, 
gróf Széchenyi rezsővel és Végh 
Gyulával 91 kiállítótól begyűjtött 
mintegy 2000 tárgyból megren-
dezte a Vasvármegyei Műtörténeti 
Kiállítást, amely országos, sőt nem-
zetközi visszhangot váltott ki. 1922 
októberében új szellemben – tanító 
és ismeretterjesztő célzattal – ren-
dezte át a múzeum kiállításait. 
Tompa Ferenc a Miskéről, a Dunán-
túli Szemle 1943. évi 7-8. emlék-
számában írt nekrológjában azt az 
ország legkorszerűbb kiállításaként 
aposztrofálta. A tanácsköztársaság 
idején végzett műkincs-szocializá-
lási tevékenysége – ami egy me-
gyei műtörténeti monográfia elké-
szítésével volt összefüggésben és 
tulajdonképpen az elhagyott mű-
kincsek védelmét szolgálta – miatt 
felelősségre vonták, majd felmen-
tették a vád alól. Ez a gyanúsítás 
azonban nagyon megviselte, s ettől 
kezdve kőszegi lakóhelyére vissza-
vonulva élt. A vármegyei múzeum 
igazgatását helyetteseire bízta, 
később pedig betegsége miatt már 
nem sűrűn utazott Szombathelyre.
Ennek ellenére, több éves előkészítő 
munka után, ahol Ő vállalta a Szer-
vezőbizottság elnöki tisztét, 1932 
májusában – a kőszegi ostrom 400 
éves évfordulóján – a Hősök tor-
nyában megnyíló kőszegi Helytör-
téneti és Szülőföldismereti Múzeum 
alapítóinak is az egyike, s egyúttal a 
múzeum első igazgatója.
Legnagyobb tudományos érdeme 
azonban a Velem község határá-
ban található Szent Vid 
hegy kutatása, ame-
lyet 1896 és 1929 
között folytatott. E 
munkába bekapcso-
lódtak a kor vezető 
kutatói pl. az antro-
pológus Török Aurél, 
a soproni bella Lajos 
és a vegyész Wartha 
Vince. neki, publikáló 
tevékenységének kö-
szönhető, hogy a hely ma is jól is-
mert a bronz- és vaskor nemzetközi 

kutatói előtt. Közel 20 bécsben és 
berlinben, valamint magyar nyel-
ven budapesti folyóiratokban meg-
jelent cikkében vázolta a hegy tár-
sadalomtörténetét az újkőkortól a 
korai középkorig. Utóbbi a hun kori 
sírok közlését jelentette. Munkás-
ságát a lelkes és jól tájékozott, több 
nyelven olvasó „amatőrség” jelle-
mezte. nem egyszer járatlan vagy 
szinte ismeretlen utakon haladt (pl. 
bronz vizsgálatok, antimon-bronz 
és fémipar kérdései, bányakuta-
tás, vassalak- és talajvizsgálatok) 
és a tárgyak révén az őskori ipari 
centrum és a kereskedelem prob-
lémáira igyekezett választ találni. 
Felveti a Kárpát-medence és a 
Skandinávia közötti kereskedelmi 
kapcsolatok lehetőségét, amelyet 
az utóbbi évtizedek nemzetközi 
kutatása igazolt. Ugyanakkor a 
hivatásos régészeket is megelőzve 
igyekezett tisztázni a hazai őskor, 
különösen a fémkorszakok relatív 
és abszolút időrendjét. Felállította a 
hazai bronzkor tipológiáját (1911-
12), majd kronológiáját (1916), 
az egyes leletcsoportokat a vezető 
lelőhelyekről nevezte el, ahogy ezt 
ma is alkalmazzuk. Itt olyan kül-
földi kutatók nyomdokain haladt, 
mint a svéd Oscar Montelius vagy 
a német Paul reinecke, akikkel 
rendszeresen levelezett. A kelta 
kor kronológiájának kialakítására 
ugyancsak kísérletet tett (1910), 
ahogy az újkőkor rendszerezésére 
(1933) is.
Jelentős volt az a kezdeményezése, 
hogy a középiskolákban tanítsák a 
praehistoriát és a kultúrtörténetet. 
A tankönyv megírására is vállal-
kozott. Ez az elképzelése azonban 
nem valósult meg. Annál inkább 

– igaz később (1938) – másik fel-
vetése (1920) az „őstörténet egye-

temi katedrájának” felállításáról. A 
tanszék első professzora, fent már 
említett „tanítványa”, Tompa Fe-
renc lett.
A kulturális örökség törvénnyel tör-
ténő védelmének talán első hazai 
kezdeményezője akkor, amikor a 
Trianont követő érckutatások miatt 
veszélybe kerülő Szent Vid és 3 km-
es körzete védetté nyilvánítását ja-
vasolta. nem az Ő hibája, hogy erre 
csak az 1980-as években került 
sor. Már a század elején (1903) fel-
hívja a figyelmet a vas tárgyak res-
taurálásának fontosságára, annak 
módjáról is értekezett, sőt, a szom-
bathelyi múzeumban – elsőként a 
vidéki múzeumok között – restau-
rátor műhelyt alakíttatott ki.
Az Országos régészeti és Emberta-
ni Társulatnak és egy ideig Orszá-
gos Választmányának is tagja.
Tanulmányúton járt Olaszországban 
és rendszeres résztvevője az osztrák 
és német régészeti és antropológiai 
kongresszusoknak. A szombathelyi 
múzeum 1908. évi megnyitása előtt 
direkt e célból látogatott meg több 
német múzeumot. Amerikai útjáról 
csak a családi emlékezet szól.
Mindezek ellenére nagyon szerény 
körülmények között élt, hiszen fel-
tárásainak egy részét, kutatásait, le-
velezését saját maga finanszírozta. 
Hosszú éveken át írt kérvényeket, 
könyörgött és csak ritkán kapott 
kutatásaihoz központi támogatást. 
A régészek új generációja ugyanis 
céhen kívüliként kezelte a „hó-
bortos” öreget. Az idő azonban Őt 
igazolta, és ma egyre több kutatási 
metódus alkalmazását az Ő első lé-
péseire vezethetünk vissza.
nevét a városban ma utca őrzi – 
igaz annak táblája eltűnt. 2009. 
március 20-án Chernel utcai, haj-
dani lakóházának homlokzatán 
az Őskor kutatóinak VI. Országos 

konferenciáján – kö-
zel 200 régész, köztük 
külföldiek is – em-
léktáblával emlékez-
tünk meg emberi és 
szakmai nagyságáról. 
Én úgy gondolom, az 
Ő személye érdemes 
arra, hogy a januártól 
a város fenntartásába 
tartozó kőszegi múze-
um a nevét, s talán a 

múzeum eredeti nevét is felvegye.
Ilon Gábor

konferenciáján – kö-
zel 200 régész, köztük 
külföldiek is – em-
léktáblával emlékez-
tünk meg emberi és 
szakmai nagyságáról. 
Én úgy gondolom, az 
Ő személye érdemes 
arra, hogy a januártól 
a város fenntartásába 
tartozó kőszegi múze-
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Bozsoki történések
Az idén 15. alkalommal rendeztük 
meg a bozsoki Szüreti Felvonulást, 
amihez csatlakozott a bozsoki SE is, 
hiszen ekkor adtuk át az elkészült 
sportöltözőnket, amely kulturált 
körülményeket biztosít a sportolók 
számára.  Az ünnepség és a szüre-
ti felvonulás is jól sikerült, hála a 
szorgos kezek munkájának és az 
összefogásnak. 
A felvonulást követően kezdődött 
meg a bozsoki szőlőhegy lanká-

in a szőlő szüretelése. A gazdák 
a mustfok alapján jó nedűre szá-
míthatnak. A Márton-napi új bor 
mustrájára november 9-én került 
sor. A hagyományoknak megfele-
lően jégtörő Mátyás napján lesz a 
borverseny.
Október 17-én ellátogatott hoz-
zánk Szlovéniából a Muravidéki 
Magyar rádió. Cseresnyés Tünde 
riporter 45 perces adásban mu-
tatta be a falunkat. Frank-Sziklai 

Márta, a Kökörcsin Egye-
sület vezetője és Kiss ro-
zália, a bozsoki borház 
gondnoka társaságában 
beszéltünk a rádió hallga-
tóinak a mi kis hazánkról. 
A rádió honlapján, az ar-
chívumban az adás meg-
hallgatható. Meghívtuk a 
rádiót a jövő évi szüreti 
rendezvényünkre, bízunk 
abban, hogy gyümölcsöző 
kapcsolatot építhetünk ki 
Szlovéniában élő magya-
rokkal. Megemlékeztünk az 1956-os forra-

dalom és szabadságharcról. Október 
23-án szentmisével, majd a test-
vértelepülésünktől kapott 1956-os 
Kopjafánál, a Kitelepítettek Emlék-
falánál megtartott ünnepi műsorral 
róttuk le kegyeletünket a hősök és 
az elhurcoltak előtt. A színvonalas 
műsor a bozsoki Dalárda és a Csúzli 
Színjátszó kör érdeme. Ezért köszö-
net jár Frank-Sziklai Mártának és a 
szereplőknek.
november 1-jén Mindenszentek 
ünnepén közösen imádkozunk a 
falu temetőjében nyugvók lelki üd-
véért. november 23-án köszöntjük 
falunk idős tagjait, és elkezdjük a 
készülődést a téli programokra.
Köszönetet mondok mindenkinek, 
akik részt vettek a rendezvényein-
ken, azoknak is, akik erőt és időt 
nem sajnálva hozzájárultak a meg-
valósításhoz. Csak így tovább!!!

Darabos Béla polgármester

Svájcban
találkoztak
Hat európai ország natúrpark szö-
vetségeinek vezetői találkoztak 
októberben a svájci Jura hegység-
ben fekvő Chasseral natúrparkban, 
köztük volt básthy béla a Magyar 
natúrpark Szövetség elnöke. A köl-
csönös tájékoztatók mellett uniós 
pályázati lehetőségekről is szó esett 
a szorosabb együttműködés érde-
kében. Az ötven évre visszatekintő 
külföldi tapasztalatokat a magyar 
natúrparkok rendszerének fejlesz-
tésében is fel kívánják használni. A 
natúrparkok a természeti és kultu-
rális értékekre építő, azokat haszno-
sítva, fenntartható módon megőrző 
vidékfejlesztés szervezeteiként is-
mertek Európa számos országában.
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Motorfűrészek, fűnyírók, fűnyírótraktorok, bozótvágók szak-
szerű javítása. Vezetőlemezek, láncok, olajok és egyéb alkatré-
szek forgalmazása. Husqvarna, Stihl, McCulloch, Partner, Mtd, 
Einhell, Makita, Homelite, Ikra, Alko és minden kínai motorfű-
rész szervizelése. 

                                    Használt motorfűrészek széles választéka.

Szombathely, 11-es Huszár út 196.
Tel: 94/327-496

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és szervíz

                                    Használt motorfűrészek széles választéka.

Növelik …
„A natúrparkok a működésükön 
keresztül kapcsolódnak a vidék-
fejlesztés feladataihoz, növelik a 
vidék, a falvak megtartó képes-
ségét, képviselik az ott élők érde-
keit” – mondta dr. Medgyasszay 
László a Magyar nemzeti Vidéki 
Hálózat elnöke október 18-án a 
kőszegi sajtótájékoztatón miután 
aláírták a natúrparkokról szóló 
együttműködési megállapodást. 
Ebben partner volt dr. rácz And-
rás a Vidékfejlesztési Minisztérium 
helyettes államtitkára, valamint dr. 
Mezősszentgyörgyi Dávid a nem-
zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési 

és Vidékfejlesztési Intézet főigazga-
tója. A megállapodás kezdeménye-
zője, básthy béla a Magyar natúr-
park Szövetség elnöke elmondta, 
hogy a társszervezetek hosszabb 
ideje tartják a kapcsolatot, amely 
most jutott el arra a pontra, amikor 
már tovább kell lépni. A célok közé 
tartozik, hogy elkészüljön az or-
szágos natúrpark koncepció, meg-
határozzák a működés feltételeit, 
pontosítani kell a természetvédelmi 
törvényben definiált natúrpark fo-
galmát, illeszteni kell a természet-
védelem, a vidékfejlesztés rend-
szerébe a natúrparki hálózatot. A  
feladatok kidolgozására írták alá a 
megállapodást.  

Kz

Leégett a nyaraló
Első kézből, szemtanútól kaptunk 
tájékoztatást a velemi nyaralóban 
történt tűzesetről. Október 31-én, 
éjszaka két óra után pár perccel 
csaptak fel a lángok a Kossuth utcai 
nyaraló tetőterében. Többen észlel-
ték a faluban a tüzet, így azonnal 
értesítették a tűzoltókat, az ott lakó 
nyugdíjas férfi segítségére siettek.  
A szemtanúnk másodikként ért 
oda az égő házhoz, de ekkor már 
a veszélyben lévő férfi sértetlenül 
kijött az épületből. A tűzoltók nagy 
erőkkel, hihetetlen gyorsasággal 
érkeztek a helyszínre. Az erdő szé-
lén égő ház jelentős veszélyhelyze-
tet idézett elő. A 
tűzeset helyszí-
nére vonultak a 
Velemi Önkén-
tesek, a Kőszeg 
I., a Kőszeg II., 
a Szombathely 
I. tűzoltói víz-
szállító jármű 
kíséretében. A 
kőszegi men-
tőautó is meg-

érkezett. Szakszerű, gyors beavat-
kozással a lángokat megfékezték, 
nem terjedt tovább a tűz az erdő 
irányába, az épület viszont lakha-
tatlanná vált. Horváth Miklós pol-
gármestertől kapott tájékoztatás 
szerint a leégett ház tulajdonosá-
nak elhelyezéséről az önkormány-
zat gondoskodott. A sors kiszámít-
hatatlansága, hogy aznap délután 
újra lángra kapott az épületben egy 
ajtókeret, amit a Velemi Önkénte-
sek és a kőszegi tűzoltók közösen 
eloltottak.

Kz
Fotó: Császár István
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Újrakezdés
Két korábbi számunkban már be-
számoltunk a SAVArIA rEHAb-
TEAM nonprofit Kft. és a Szociális 
Gondozási Központ konzorciumi 
együttműködésének keretében a 
TáMOP-5.3.3-11/2-2011-0005 
„Az utcán élő hajléktalan személyek 
társadalmi visszailleszkedésének, 
foglalkoztathatóságának elősegí-
tése, sikeres munkaerő-piaci in-
tegrációjának megalapozása” című 
pályázati felhívásra benyújtott és 
támogatott „Újrakezdés” című pro-
jektről. A program 2013.11.30-án 
fejeződik be véglegesen, azonban 
egyes támogatási formái már idő-
közben lezárultak. A célcsoporttagok 
számára 2013. áprilistól 3 hónapig 
az elhelyezkedést segítő munkavál-
lalói szerepre felkészítő csoportfog-

lalkozások zajlottak, jelenleg a szen-
vedélybetegséggel küzdők terápiája 
és az önkéntes foglalkoztatás zajlik 
egészen november 30-ig. Albérleti 
támogatás nyújtására az ütemterv 
szerint 2013. augusztus hónapban 
került utoljára sor. Időközben az 
egyéni fejlesztési terveket is szüksé-
ges volt felülvizsgálni és a megvaló-
sult célok szerint egyénre szabottan 
átdolgozni. Az eltelt időszak alatt a 
bevont személyek vonatkozásában 
változás nem volt, senki sem sza-
kadt le. Sikerként számolhatunk be 
arról, hogy az albérletben elhelye-
zett 6 személy közül időközben 5 fő 
elhelyezkedett, egy fő pedig tanul. 
négyen közülük az eredeti albér-
letben élnek jelenleg is, egy család 
másik albérletbe ment, egy fő pe-
dig élettársi kapcsolatot létesített 
és nem maradt a bérelt lakásban. 
További jelentős eredmény, hogy a 

lakhatási támogatás 
nyújtásának befeje-
zését követően szep-
tember hónapban 
mindenki fizetni tudta a lakásfenn-
tartás költségét, és többen a téli tü-
zelőt is megvásárolták. Az átmeneti 
szállásra került 4 fő közül ketten jár-
nak viszonylag rendszeresen alkal-
mi munkába. Az ő esetükben nagy 
szerepe van annak, hogy egészsé-
gi állapotuk javításában nagyon 
közreműködőek voltak, őszintén be-
széltek problémáikról és elfogadták 
a megoldáshoz nyújtott segítséget. 
A célcsoporttagok vonatkozásában 
szoros volt az együttműködés az 
önkormányzattal, munkaügyi köz-
ponttal, munkáltatókkal, háziorvo-
sokkal, védőnőkkel, a családsegítő 
és a gyermekjóléti szolgálattal, 
tulajdonképpen minden olyan szer-
vezettel, akik a pályázat lejártát kö-

vetően is segíteni tudják őket akár 
az önálló életvitel, akár az intéz-
ményi elhelyezés fenntartásában. 
A program teljes időtartama alatt 6 
főnek biztosítottak önkéntes mun-
kavégzésre lehetőséget, és nagyon 
pozitív visszajelzésről számolhatunk 
be mind a résztvevők, mind a mun-
katársak részéről.
A pályázat eddigi időtartama alatt 
sikerült mindent az előzetes tervek-
nek megfelelően teljesíteni. bízunk 
benne, hogy a projekt támogatásá-
val elért eredmények hosszú távon 
is fenntarthatóak lesznek.
A projektek az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak 
meg.

Új engedélyeztetési eljárás
Az alábbiakban tájékoztatom a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Kőszeg 
Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 29/2013. (IX.27.) ön-
kormányzati rendeletet alkotott a 
város településkép védelméről.
Az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) módosítása több ponton is 
teljes szemléletváltást vezetett be 
új vagy átalakított jogintézményé-
vel és ezzel az önkormányzatok 
létezés óta először ad ilyen jellegű 
felhatalmazást, ami joggal nevez-
hető történelminek.
A településrendezési feladatok 
megvalósulása érdekében új eljárás 
típusok kerülnek bevezetésre: a te-
lepülési önkormányzat polgármes-
tere településképi véleményezési 
és településképi bejelentési eljárást 
folytat le, jogszabályban meghatá-
rozott körben és keretek között.
1.) Településképi véleményezési 
eljárás:
A településképi véleményezés be-
vezetése lehetőséget ad a polgár-
mester számára, hogy egyes építési 
engedélyhez kötött tevékenységről 

véleményt adjon – a városi fő-
építész szakmai állásfoglalására 
alapozva – az építésügyi hatósági 
eljárás lefolytatást megelőzően. Ez 
az eljárás előnyt jelent az építtető, 
beruházó, befektető számára is, 
mert a telepítési és településképi 
kérdések, melyek az építési enge-
dély megadásának kiemelt feltét-
elei, még a tervezés kezdetleges 
stádiumában már előre tisztázód-
nak. Így a szükség szerinti önkor-
mányzati elvárások még a tervezési 
folyamat során időben beépíthetők 
és figyelembe vehetők.
A volt tervtanácsi eljárás helyett 15 
napos határidejű eljárásban ad vé-
leményt a polgármester és ameny-
nyiben a véleményadás határidejét 
nem tartja be, a véleménye enge-
délyezésre javasoltnak tekintendő. 
A polgármesteri vélemény az építési 
engedélykérelemhez csatolandó. Az 
új eljárási rendben a főépítész véle-
ményén alapuló polgármesteri dön-
tés ellen önálló fellebbezésnek nincs 
helye, az csak az építésügyi hatósá-
gi döntés keretében vitatható. 
A településképi véleményezési 
eljárás alá a rendelet 1. mel-

lékletében felsorolt elemek tar-
toznak.
2.) Településképi bejelentési 
eljárás:
A településképi bejelentési eljá-
rás bevezetésével – elismerve azt, 
hogy az engedélyhez nem kötött 
tevékenységek körébe tartozhatnak 
olyan kivitelezési munkák, amelyek 
esetében azok megvalósítása ellen-
őrzéséhez helyi közérdek fűződhet 
az építésügyi hatósági engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek, a 
reklámelhelyezések és rendeltetés-
mód változások tekintetében az ön-
kormányzat rendeletében meghatá-
rozhatja azon tevékenységek körét, 
melyek településképi szempontból 
önkormányzati kontrollt igényelnek. 
A helyi egyedi és területi védelem 
alatt álló ingatlanok esetében más 
eljárásra nincs is mód. A 
rendelet hatálya alá tar-
tozó tevékenységek ese-
tében az önkormányzat 
településképi bejelen-
tési eljárást folytat le. 
A polgármester dönté-
sét a városi  főépítész 
szakmai véleményére 
alapozva hozza meg. A 
településképi bejelen-
tési eljárást az ügyfél a 

polgármesternél kezdeményezi.
A településképi bejelentési eljárás 
keretében a polgármester önkor-
mányzati jogkörben jár el, dönté-
sével szemben a képviselő-testü-
lethez lehet fellebbezni. 
A településképi bejelentési eljá-
rás alá a rendelet 2. mellékleté-
ben felsorolt elemek tartoznak.
A rendelet teljes szövege és an-
nak mellékletei a város internetes 
oldalán megtekinthető. Az eljárás 
illetékmentes, az eljárással kap-
csolatos kérelmeket a Polgármester 
Úrhoz kell benyújtani, a kérelemtől 
függően a 3. melléklet vagy a 4. 
melléklet szerint. 
Az önkormányzati rendelet 
2013. november 1-től hatályos.

Szima Andrea 
Kőszeg Város Főépítésze



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 11 . SZáM   2013 . nOVEMbEr  13 . 

18

Lukácsháza
Kisebb határidőcsúszással a 
vége felé közeledik a Közösségi 
Ház tetőfelújítása. Lapos tető he-
lyett alacsony hajlásszögű, rácsos 
tartószerkezetű magas tető készül 
el. A burkolóanyag cserép, és új 
az esőcsatorna. A padlástérben a 
födém 25 cm vastag hőszigetelést 
kapott.  Elkészült az  épület komp-
lex villámvédelme. A megújuló 
energiaként a meleg vizet napkol-
lektor biztosítja. A beruházás ösz-
szege 31 millió forint, amiből 9,4 
millió az EMVA pályázati támoga-
tás. A négy ütemre tervezett beru-
házásnak ez a második szakasza. 
További pénzügyi források esetén a 
tervezett harmadik ütem a nagyte-
rem és a kazánház felújítása lesz, 
míg a negyedik a külső homlokzati 
szigetelés.
Megtörtént a Kisposta utca út- 
és járdaépítés I. ütemének munka-
terület átadása. Az első szakaszban 
az aszfaltos út és a négy férőhelyes 
térköves parkoló épül meg a posta 
mellett. A II. ütem a járdaépítést 
tartalmazza, de ennek pénzügyi 
forrása még nem áll rendelkezésre. 
A 10,5 millió forint értékű beruhá-
zást a németh Útépítő Kft. végzi. Az 
építés befejezése után Lukácsháza 
valamennyi belterületi utcája szi-
lárd burkolatú lesz.
Október 22-én a Közösségi Házban 
volt a megemlékezés 
az ’56-os forradalom 
és szabadságharcról. 
Az általános iskola, 
az önkormányzat és a 
falu közösen emléke-
zett meg a hősökről. Az 
ünnepi  műsort a Dr. 
Tolnay Sándor általá-
nos Iskola 8. osztályos 
diákjai, valamint Tóth 
Kamilla 6. osztályos 
tanuló tették emléke-
zetessé, Virág Zsuzsa 
tanárnő rendezésében. 
A diákok a látványos 
és átgondoltan fel-
épített műsorban  egy 
korabeli napló szerint 
emlékeztek a sorsfor-
dító eseményekre. 
Október 31-én 
Lukácsháza Önkor-
mányzatának képvi-

selő-testülete elfogadta a település 
2014. évi költségvetési koncepci-
óját. A jövő évi költségvetés – az 
adóerő-képesség miatt – mintegy 
35 millió Ft feladatfinanszírozás 
visszatartással számol. A szűkülő 
mozgástér ellenére számos beru-
házás, fejlesztés valósulhat meg a 
következő évben. Ezek közül a leg-
nagyobb az új, négycsoportos óvo-
da és 300 adagos konyha, amely 
Gyöngyösfaluval közösen 120 
millió Ft elnyert pályázati forrás 
mellett mintegy 50 millió Ft önerő-
vel valósul meg. 
November 1-jén Lukácsháza 
és Gyöngyösfalu temetőjében a 
Dr. Tolnay Sándor általános Iskola 
egykori és jelenlegi diákjai em-
lékműsorral adóztak az elhunytak 
emléke előtt. A Közösségi Ház szer-
vezésében a halottak napi kegye-
leti műsör összeállítása, betanítása 
Virág Zsuzsa tanárnő érdeme.
November 16-án a Közösségi 
Házban rendezi meg az önkor-
mányzat szombaton az Idősek 
napját, amire ajándékműsorral 
és  vendéglátással várja a település 
60 év feletti polgárait. 
November 25-én a Közösségi 
Házban kerül megrendezésre a 
„Szürettől szilveszterig” elnevezésű 
a néphagyományokra épülő me-
gyei szintű vetélkedő, amelyre 12 
csapat jelezte részvételi szándékát.
December 7-én, szombaton 17.00 
órától a Közösségi Házban tartja 

a borbarát Hölgyek 
Lukácsházi Egyesülete 
a hagyományos Luca-
napi „Új bor dicsérete” 
rendezvényét. Itt mu-
tatják be a helybeli és 
a térségi gazdák az idei 
fehér és vörös borokat a 
kedves érdeklődőknek.
Az adventi vasárna-
pokon 17.00 órakor a 
Szombathelyi úton lévő fa harang-
láb előtt  – a Közösségi Ház szer-

vezésében – műsorokkal várja a 
település lakóit az önkormányzat.

Közmeghallgatás
Kőszegszerdahely: november 
8-án közmeghallgatást tartott az 
önkormányzat. Elsőként Csire Imre, 
a földhivatal vezetője tartott tájé-
koztatást, és válaszolt a kérdésekre. 
Ezt követően Takács Péter beszá-
molt az önkormányzat éves tevé-
kenységéről. beszédében kiemelte 
a régi iskolából megépített közös-
ségi házat, ahol mostanra már a 
hátsó épületrész is elkészült. Üze-
mel a központi fűtés, cserépkályhán 
keresztül radiátorok melegítik az 
épületet. Kitakarították a Közösségi 
Ház kertjét, a településen 50 db fát 
ültettek el. A temetőben is jelentős 
volt a változás, a felszámolt sírok-
ról elszállították a feleslegessé vált 
sírköveket.
Fontos témaként került előtérbe 
a környezet állapota. Kérésként 
hangzott el, hogy traktorral vagy 

tehergépkocsival közlekedők ne 
használják a felázott földutakat. 
Eső és a téli időjárás beállta előtt 
meg kell tisztítani az árkokat, az 
átereszeket. Fontos a szelektív 
hulladékgyűjtők szabályszerű hasz-
nálata, mert ezzel mindenki védi a 
környezetét. A közlekedés biztonsá-
gát szolgálja, ha a haszon- és házi-
állatok nem kóborolnak szabadon. 
A polgármester a következő évi fej-
lesztésekről elmondta, hogy a jár-
daépítés, az árkok rendbe tétele az 
elsődleges feladat. Aktuális a Kö-
zösségi Ház tetőzetének a felújítása 
is. Ezek és mások megvalósítása 
a pénzügyi fedezettől függ. Takács 
Péter megköszönte azt a sok tár-
sadalmi munkát, amit a falu lakos-
sága végzett az elmúlt időszakban. 
A közmeghallgatás zárásaként a 
jelenlévők feltették kérdéseiket.

VID
ÉK
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Kőszegi információs pont: Wächter Gyuláné 
Tel.: 00 20 91 85 674,  94/360-264

Iroda: H-9400 Sopron, Templom u. 21. Tel.: 00 36 99 524- 514
www.escorttourist.hu;  e-mail: escort96@t-online.hu

eng.szám: r1895/1999

ADVENTI ÉS ÉV VÉGI UTAK KŐSZEGRŐL
• Advent Mariazellben és St. Pöltenben Lindt csokoládéval 

kiegészítve – 2013.11.30. ár: 6000 Ft/fő

• Advent az Almon – Közkívánatra voraui apátság, Wenigzell 
2013.12.07.

 Fáklyás felvonulás, majd hangulatos hegyi vendéglőben zenés 
uzsonna forralt borral. ár: 8000Ft/fő

• Advent Mariazellben és egy festői szurdokvölgyben Ausztria 
legnagyobb karácsonyfájával – 2013.12.08. ár: 5400 Ft/fő

• Advent Bécsben és a Klosterneuburgi Kolostornál – 
2013.12.22. ár: 5600 Ft/fő

• Adventi hangulat Nürnbergben és Münchenben 
 2013.11.30 – 12-02. ár: 49 600 Ft/ fő /2 éj

• Szilveszter a Tátrában – 2013.12.28 – 2014.01.01.
 ár: 69 800 Ft/fő/4 éj

• Szilveszter egy kicsit másként, a Délvidéken 
 2013.12.30 – 2014.01.01. ár: 43 500 Ft/fő/2 éj

Bővebb információk irodánkban,
illetve kőszegi információs pontunkon!

utazási iroda

Ólmod
november 8-án, halálának évfor-
dulóján: Szent Márton püspök tisz-
teletére zarándoklatot tartottak. A 
hármas határpontnál találkoztak a 
hívek, ahol Ólmod, Horvátzsidány, 
Peresznye területe összefonódik. 
Ólmodról és Horvátzsidányból dél-
után öt órakor indultak a zarán-
dokok a határpontig. Innét tovább 
együtt mentek a kis 
falu Szent Márton-
templomába. Hosz-
szú sorban, több, 
mint százan vitték 
gyertyáikat, lampi-
onjaikat, útközben 
egy-egy ének és 
ima is elhangzott. 
Elkísérte a zarán-
dokokat Dumovits 
István plébános is. 
Útközben a magyar anyanyelvűnek 
jó volt hallani a horvát nyelvű be-
szélgetéseket, különösen azt, ami-
kor a fiatalok is horvátul szólaltak 
meg. A templomban diákok idézték 
fel Szent Márton püspök életét, az 
ünnephez kapcsolódó hagyomá-
nyokat horvát és magyar nyelven 

Marika néni betanítása alapján. 
A most nyolcadik alkalommal, 
Hergovich Vince polgármester 
által kezdeményezett zarándok-
latot megtisztelte jelenlétével a 
Magyarországon működő horvát 
nagykövetség első titkára, berislav 
Žinković, aki csodálatos dolognak 
nevezte az eseményt. Az ólmodiak 
teával köszöntötték a hozzájuk 
érkezőket a szép őszi estén. A ha-
gyomány elszánt folytatását az is 

megerősíti, hogy két évvel ezelőtt 
esőben is végiggyalogolták a két 
települést összekötő útszakaszt. 
Hazafelé menet egy idősebb úr 
felajánlásra nem szállt be az autó-
ba azért, mert az „utat gyalog kell 
megtenni”.

Kámán z

A tervezett játszótér nem a sportpá-
lya mellett, hanem a tornacsarnok 
szomszédságában épül meg, mert a 
87-es úton történő átjárást veszé-
lyesnek minősítette a szakhatóság. 
A sporttelepnél lévő betonpálya 
aszfaltozása novemberben elké-
szül, amely alkalmas lesz többféle 
sportra. Az önkormányzati döntés 
szerint idén már nem kezdik meg a 

templomkert, a papkert felújítását, 
mert erre a tavasz alkalmasabb.
November 15-én az időseket kö-
szöntik a Dr. Tolnay Sándor általános 
Iskolában, amelyre minden nyugdí-
jast szeretettel és vendéglátással vár 
az önkormányzat. Várhatóan közös 
nótázással fejeződik be az este. 
December 6-án 16 órakor érkezik 
a Mikulás a meghívott hátrányos 
helyzetű gyermekekhez. A télapó 
zsákját idén is a képviselők és a 
polgármester tölti meg. 

Gyöngyösfalu

AK
TU

áL
IS

Népszavazás
Velem: november 10-én nép-
szavazást tartottak a faluban. A 
velemiek egy szavazókörben adták 
le a voksokat reggel hat óra és este 
hét óra között. Az urnákhoz 175 fő 
járult, így a népszavazás érvényes. 
A leadott szavazatok közül egy volt 
az érvénytelen. 
Az első kérdés: „Támogatja-e Ön a 
Velem, rákóczi F. u. 96. alatti (volt 
Stirling-villa), a Velem, Kossuth L. u. 
1. alatti ingatlan (volt gyermeküdü-
lő) és Velem, Petőfi S. u. 16. alatti 
ingatlan (volt Avar-szálló) ingyenes 
önkormányzati tulajdonba vagy 

használatba adásának kezdemé-
nyezését a képviselő-testület által?”
A leadott szavazatok összeszámlá-
lása után 118 fő IGEn, míg 56 fő 
nEM szavazatot adott le. Ezek sze-
rint a velemiek többsége szeretné, 
ha a megjelölt ingatlanok a falu 
tulajdonába kerülnének.
Második kérdés: „Támogatja-e Ön, 
hogy a falu a Gesztenyeünnepet 
ezentúl Velemi Gesztenyenapok 
néven, a község közterületére vo-
natkozóan más szervező bevonása 
nélkül, önállóan rendezze meg?”
A feltett kérdésre 122 db IGEn 
szavazat, és 52 db nEM szavazat 
érkezett. A támogatók ebben a kér-
désen is többségben voltak.

Kőszegfalva
Megépült a fedett, vasúti megálló, 
amit a GYESEV levélben megígért 
Gyarmati Kálmán képviselőnek. 
További fontos változás az, hogy a 
Gullner-malomnál lévő közúti át-
járó sorompót kapott. Ezután bízni 
lehet abban, hogy itt senki nem lesz 

baleset áldozata. A Vasút utca felől, 
autóval már nem hajthat ki senki a 
87-es útra. A kőszegfalviaknak ez 
kerülő utat jelent, viszont a gép-
kocsivezető figyelmetlensége nem 
okozhat balesetet. Az itt elhelyezett 
kereszt a múltra emlékeztet, amely 
mellett hosszan égtek a gyertyák 
Mindenszentekkor.
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Hadijátékok
A múlt évben már járt Kőszegen a 
Soproni Történelmi és Hadijátszó 
baráti Kör. Akkor a Károly róbert 
téren láthatta őket és 
harci felszereléseiket 
a közönség. A sike-
ren felbuzdulva, ismét 
meghívást kaptak. 
Ezúttal a Csónakázótó 
mellett október 20-án 
vették birtokba a tere-
pet. Láthattunk élethű 
harci jeleneteket (Fotó: 
Mágócsy Valter Jenő) és 
érdekes – a valóság-

Egy hónappal ezelőtt – szeptem-
ber 12-én – Kőszegen kezdte 
újabb, tíz állomásból álló ország-
járó turnéját az Ocho Macho. Meg-
jelenésünk idején éppen Debrecen 
és Kiskunfélegyháza „kapuit dön-
getik”. A feszített tempó mellett 
készül a harmadik lemez, addig is 
egy maxival bűvölik a rajongókat. 
„A két dal, ami a korongra ke-
rült, nagyon új és úgy szól végre, 
ahogyan mi szerettük volna már 
2006-ban” – mondta a zenekar 
frontembere, Kirchknopf Gergő.  – 
Szerettük volna, hogy a koncerte-
ken is jelenlévő „mocskos hangzás” 
a lemezen is érezhető legyen!
Érezhető, nincs vita: a rajongók 
szép számmal összegyűltek Kősze-
gen a Csónakázótó mellett felállított 
hatalmas sátorban, az őrület egy-
értelművé tette, hogy Maskaray 
és a Képzeld el másképp sem 
maradhat ki a további koncertek 
anyagából. S hogy a szintén platina 
várományos harmadik CD hangzá-
sa valóban megfelelő lesz, annak 
záloga a sikeres producer: Deseő 

10 év, 10 város
balázs és persze a 
nyolc zenész, akik 
összetartanak a cél 
érdekében! A cél 
pedig az – azon 
túl, hogy „meg kell 
őrülni a pódiumon 
és a küzdőtéren” –, 
hogy minden szín-
padon élőzene szóljon! Ha minden 
színpadot egyedül nem is tudnak 
meghódítani, az biztos, hogy még 
az év végéig tízet sikeresen „igába 
hajtanak”, méghozzá az élőzene 
zászlaja alatt. 
Ezen az estén a  Szabó Gábor ne-
vével fémjelzett trió melegítette be 
a gyülekező hallgatóságot. A klasz-
szikus felállású formáció elismerést 
érdemel. 
Az Ocho Macho belépője, a füstfel-
hővel takart színpad, a hatásos fel-
vezető zene, a muzsikusok felsejlő 
alakja jó kezdésnek bizonyult ez-
úttal is. A kiéhezett közönség nem 
titkolta rokonszenvét, régi ismerős-
ként fogadta a macsókat. Élőzene 
szólt Kőszegen, s lám: a színpad 

és az aréna szinte „belehalt a 
buliba”. És amikor azt hihettük 
volna, hogy alábbhagy az őrület, 
a Viva Cuba hangjaira megjelent 
Ganxsta, hogy rátegyen még egy 
lapáttal. 
A éjszaka Zoleeval és a Kartellel 
folytatódott… Az Ocho Macho  
koncertsorozata Szombathelyen 
december 30-án zárul.

Tóthárpád F.

és az aréna szinte „belehalt a 
buliba”. És amikor azt hihettük 
volna, hogy alábbhagy az őrület, 
a Viva Cuba hangjaira megjelent 
Ganxsta, hogy rátegyen még egy 
lapáttal. 
A éjszaka Zoleeval és a Kartellel 
folytatódott… Az Ocho Macho  
koncertsorozata Szombathelyen 
december 30-án zárul.

ban elképzelhetetlen – szituációkat 
is. A rendező Giczy Józseftől tudjuk, 
hogy mintegy 1200–1300 ember 
volt kíváncsi a bemutatóra. A ter-
vek szerint a látványos rendezvény 
jövőre újra ellátogat Kőszegre.

KÜ
LÖ

n
FÉLÉK
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Hírözön
Közösségi házat avatott a Múlt-
barangoló Egyesület Marton-
Szálláson november 9-én. 
Az egész napos programban sze-
repelt torna, duatlon verseny és 
könnyűlovas bemutató is. V. né-
meth Zsolt államtitkár, básthy béla 
alpolgármester és bolfán Csaba 
az Utiro Leder Egyesület elnöke 
mondott köszöntőt, és üdvözölte 
a megvalósult programot. A „falu 
kemencéjét” Dumovits István plé-
bános úr áldotta meg. A frissen 
készült ételeket megkóstolhatták a 
jelenlévők.
Visszatérő témánk a „szemetelés 
ügye”! Míg több jó példáról beszá-
molhatunk, nemcsak a városban, 
hanem a hegyen is találkozhatunk 
a „civilizált emberek szégyenteljes 
lábnyomaival”. A hegyre vezető 
szerpentin mellett csempetörmelék, 
jól megtömött fóliazsákok, de még 
autólökhárító is csúfítja a tájat. 

Illik mindez egy klimatikus gyógy-
helyhez vagy akár egy egyetemi 
városhoz? Az út mellett újra és újra 
halmokban áll a hulladék. „És ez 
nem ritka” – panaszkodott az egyik 
hegytulajdonos. – „Vissza kellene 
állítani a konténereket” – hang-
súlyozta kívánságát azzal együtt, 
hogy az ott élők is tegyenek meg 
mindent a szebb környezetért! Az 
eső mosta zsákokat állatok tépke-
dik, a környék „fertőzött”. Az újra 
és újra eltakarított kupacok helyére 
rövid idő elteltével újak kerülnek. 
(bútordarabok, CD tokok, tejes 
dobozok…)? A városból viszik fel, 
vagy talán az ott lakók szabadulnak 
meg ilyen mennyiségű hulladéktól? 
Mit tehetnénk?
A hegyre vezető szerpentin út-
burkolatának rossz állapotára 
ugyancsak egy olvasónk hívta fel a 
figyelmünket. néhol húsz centimé-
teres lyukak tátonganak, „a foly-
vást közlekedő faszállító pótkocsis 

kamionoktól megsüllyedt útpadka 
eléri a járművek alját”, amelyek 
károsodhatnak.

(Hasonlóan veszélyes az Űrhajósok 
utcájának egy szakasza.) „Miért 
nem alkalmaznak súlykorláto-
zást?” – kérdezi olvasónk (név, cím 
a szerkesztőségben). Válaszként 
legfeljebb csak széttárhatjuk a ke-
zünket, s ha már… akkor egyúttal 
össze is szedhetünk néhány szeme-
teszsákot.
A Weöres Sándor Színházban 
október 17-én átadták az idei Prí-
ma-díjakat. Ebben az évben a je-
löltek között nem szerepelt kősze-
gi, városunk mégis részese volt a 
nívós rendezvénynek. A kilencedik 
ünnepi alkalom szervezése és gör-
dülékeny levezetése a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
munkatársainak köszönhető.
Az ünnepségen a megyei VOSZ el-
nöke, Szőnye József, egyebek mel-
lett kiemelte: „Mindennapjaink ro-
hanásán túl tudni kell megállni… 

a lelki adottságainknak is teret kell 
engedni, az érzelmeket is meg sza-
bad mutatni.”
Az idei Prímák: Patonay Imre, 
Pallósiné dr. Toldi Márta, dr. Kecskés 
László. A közönségdíjas Antalovits 
Ferenc.
Füst Milán Máli néni című da-
rabjának próbái folynak a Weöres 
Sándor Színházban. A vígjátékot 
Koltai róbert rendezi. Máli néni, a 
„tipikusan pesti tündér és boszor-
kány” szerepében Kiss Marit láthat-
juk. A darabban többször feltűnik 
„egy gyerek” is. A kisfiút a Tolnay 
Sándor általános Iskola első osztá-
lyos tanulója, Ujhelyi barna balázs 
alakítja. Premier: november 29-én 
lesz a  nagyszínpadon.

November végén kis csoport ült 
össze, zenét szerető emberek, akik 
egy új egyesület megalakulásán 
fáradoznak. Az elhatározást tett kö-
vette: már csak bírósági bejegyzés-

re vár a Kőszegi Vonósok Művészeti 
Egyesülete. 
A kezdeményező, a Kőszegi Vonó-
sok együttese, jó példát mutat. A 
novemberi ausztriai szereplésüket 
kőszegi fellépés követi december 
7-én. Mozart, Haydn, battista, bach 
és a szintén kedvenc benjamin 
britten egy-egy műve hangzik el. A 
központi téma ezúttal – ha csak a 
muzsika eszközeivel is – a téli örö-
mök, a szánkózás. Szólót az együt-
tes vezetője, Scheer Uwe játszik. 
A Balaton Art meghívásának tett 
eleget a Csók István kör október 
19-én Vonyarcvashegyen. A kősze-
gieknek alkalmuk volt ellátogatni 
Szigligetre és rezibe is, a vendég-
látók alkotótáborába. 

„Kőszegről részt vett festményei-
vel Palcsó Julianna, Tölgyesi Ildikó, 
Jencsky beatrix, Tritremmel Tímea, 
Zsarnai Sándor, Gódor József, Vízi 
Sándor, bráder Tamás, és jelen volt 
az idei alkotótáborunk technikai 
munkatársa Zsarnai Sándorné, Ka-
talin – tudatta lapunkkal az egye-
sület.

táf



 

Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 590 Ft 790 ft 1290 ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 750 Ft 950 Ft 1850 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 850 Ft 950 Ft 2050 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 900 ft 1000 ft 2100 ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 900 ft 1000 ft 2100 ft

10. Diavola (Paradicsomszósz, oregano, csemegeszalámi, kukorica, mozzarella) 900 ft 1000 ft 2100 ft
11. Azzura (Paradicsomszósz, oregano, sonka, articsóka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
12. Hawaii (Paradicsomszósz, oregano, sonka, ananász, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
13. Casablanca (Tejfölös szósz, oregano, bacon, juhtúró, lilahagyma, mozzarella, snidling) 1000 ft 1100 ft 2200 ft
14. Songoku (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, kukorica, mozzarella) 1000 ft 1100 ft 2200 ft
15. Riccotta di Pecora (Paradicsomszósz, oregano, sonka, juhtúró, mozzarella, snidling) 1000 ft 1100 ft 2200 ft
16. Garden (Paradicsomszósz, oregano, sonka, olivabogyó, fokhagyma, mozzarella, petrezselyem) 1000 ft 1100 ft 2200 ft
17. Fuvio (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, brokkoli, mozzarella, tejföl, fokhagyma) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
18. Rusticana (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, tojás, mozzarella, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
19. Pizza a’la Kékfény (Paradicsomszósz, oregano, sonka, szalámi, bacon, gomba, kukorica, pfefferoni, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
20. Pizza a’la Facundia (Kapros tejfölös szósz, oregano, csípős szalámi, lilahagyma, kukorica, mozzarella, olivabogyó) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
21. Quattro Stagioni (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, articsóka, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
22. Quattro Formaggi (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, trappista, füstöltsajt, parmezán) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
23. Bacon (Paradicsomszósz, oregano, bacon, snidling, mozzarella) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
24. Vegetariana (Paradicsomszósz, oregano, brokkoli, gomba, kukorica, articsóka, olajbogyó, pfefferoni) 1050 Ft 1150 Ft 2250 Ft
25. Ungarese (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, bacon, kolbász, lilahagyma, mozzarella, tojás, csípős pfefferoni) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
26. Bolognese (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, bacon, mozzarella) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
27. Mexicana (Paradicsomszósz, oregano, bolognai ragu, mexikóibab, lilahagyma, tejföl, csípős pfefferoni, mozzarella) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
28. Pizza a’la Rain (Paradicsomszósz, oregano, kolbász, paradicsom, paprika szeletelve, lilahagyma, mozzarella, fokhagyma) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
29. Calzone a’la Roma (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, szalámi, kukorica, paprika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
30. Calzone I. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, lilahagyma, paradicsomkarika, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
31. Calzone II. (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
32. Calzone a’la Consigliere (Kapros tejfölös szósz, juhtúró, mozzarella, „tésztábabújtatva”) 1090 ft 1190 ft 2290 ft
33. Pizza a’la Tonno (Paradicsomszósz, oregano, tonhal, lilahagyma, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
34. Pizza a’la Napoletana (Paradicsomszósz, oregano, szardínia, póréhagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
35. Frutti di Mare (Paradicsomszósz, oregano, tenger gyümölcsei, mozzarella, citromkarika) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
36. Salmone a’la Atlantico (Tejfölösszósz, oregano, lazacfilé, sonka, szalámi, mozzarella, pfefferoni, fokhagyma) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
37. Pizza e Prescot (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, parmezán, paradicsomszeletek, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
38. Pizza a’la Camorra (Fokhagymás-tejfölös szósz, oregano, roston csirkemellfilé, bacon, lilahagyma, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
39. Pizza Tramezzini (Paradicsomszósz, oregano, sonka, bacon, szalámi, csirkemellfilé, vegyessajt) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft
40. Corpus Delicti (Paradicsomszósz, oregano, roston csirkemellfilé, ananásszal vagy őszibarackkal egybesütve, mozzarella) 1150 Ft 1250 Ft 2450 Ft

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

Saláták
1. Vegyes saláta tál (Vegyes zöldségfélék, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 910 ft
2. Tonhal saláta tál (Vegyes zöldségfélék, tonhal, olíva olaj, vörösbor eset, pirított toast kenyérrel) 1210 ft
3. Görög saláta tál (Vegyes zöldségfélék, feta sajt, fekete olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 ft
4. Csirkés Caesar saláta tál (Vegyes zöldségfélék, roston csirkemell filé, olíva bogyó, olíva olaj, vörösbor ecet, pirított toast kenyérrel) 1210 ft
5. Kékfény saláta (Vegyes zöldségfélék, rántott csirkemell csíkok, fokhagymás öntet) 1310 ft

KÉKFÉNY ÉTTEREM ÉS PIZZÉRIA
9730 KŐSZEG, Várkör 25.

      PIZZARENDELÉS  
         (0670)222-3132

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

péntek-szombat: 12.00 – 23.00-ig

dÍJtaLaN HázHOzszáLLÍtás
KŐSZEGRE, KŐSZEGFALVÁRA! De rendelhet akár Cákra, 

Horvátzsidányba, Kőszegdoroszlóba, Velembe, Lukácsházára és 
Kőszegszerdahelyre is: 500 Ft/szállítás! Pizzadoboz 100 Ft/db.
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Ćevapčići, pita, luk, supa, ajvar, salvete...
Šandor, Jucika, Petar, Terica i Roži 

su pripravni na ÷opsadu” za albansku pitu

Slasti kiseške okoline
Sajam u Kisegu na danu svete Ursule 

Ako na danu svete Ursule (21. oktobar) imamo 
lipu, sunčanu jesen onda će se ugodno vrime 
još dugo obdržati, čak i do božića.- veli narodno 
pretkazivanje. Ljetos – po ovoj prognozi – mo-
remo se ufati u lipom jesenskom vrimenu jer 
spomenuti dan nas je začarao skoro ljetnom 
temperaturom. Kiseški Kulturni centar i kazali-
šte tvrdjave Jurišič i Udruga naturparka Irottkő 
po 12. put su organizirali jesenski sajam 19-oga 
oktobara povodom imendana sv. Ursule. Pčela-
ri, vinari, cvjećari, drivodjelci, slastičari i drugi 
obrtniki iz Kisega i kiseške okoline nudili su 
svoje produkte na Glavnom i na obnovljenom  
Jurišičevom trgu da se med stenami  Jurišičeve-

ve tvrdjave završi sa-
jamsko putovanje kod 
hrvatskoga šatora. Ki-
seška Hrvatska samo-
uprava  je i ljetos već 

tradicionalno nudila ćevapčiće u albanskoj piti 
svim oboživateljem ovoga specijaliteta. Da je bio 
veliki interes kaže to da je sfalio i zadnji  gram  
zadnjega  ćevapa  ada su 51 kilu mesa  izmli-
le, izmišale i izformirale vridne ženske i muške 
ruke. na gradskoj pozornici tamburaški sastav 
„Židanski bećari” muzički su oblikovali obrtničke 
i gastronomske ponude. Hrvatska zajednica i na 
ov način želji pokazati  da potpomaže i oboga-
ćuje priredbe svojega voljenoga grada, Kisega. 

A 12. alkalommal megrendezésre kerü-
lő kőszegi Orsolya-napi vásáron a helyi 
horvát közösség albán pitébe burkolt sült 
húsrudacskákkal ÷ćevapčići“-kel vívott ki elé-
gedettséget az odalátogatók körében. E gaszt-
ronómiai inyencség mellett a horvátzsidányi 
tamburazenekar népzenéje gazdagította a 
vásári hangulatot. 

Marija Fülöp - Huljev

A gyöngytyúk
A következő történet régi, valós a főszereplője, 
akinek személye titkos.
– Az egyik ismerősöm – kezdte a mesélést 
egy középkorú férfi – azt javasolta, vásároljak 
a nyulaim mellé gyöngytyúkot, mert az elűzi a 
patkányokat. Egy nyulat két gyöngytyúkra cse-
réltem. A csere nem tartott sokáig, az ebédidő 
még messze volt, a Csónakázótó vendéglője 
pedig közel. Ott már a cserepartnerrel együtt 
fröccsöztünk. beszélgettünk az ismerősökkel, 
fizettük a köröket. A fejem még úgy, ahogy 
„tiszta” volt, de a járásom... Indultunk haza-
felé.  Hanyatt estem. A fejem megsérült, ezért 
valaki kihívta a mentőket. A gyöngytyúkok 
pedig ott maradtak a kerékpáromon. Elindult 
velem a nysa mentőautó, az én gyomromnak 
pedig éppen ez hiányzott. A jármű kitakarítá-
sára képtelen voltam, csak a bocsánatkérés jött 
ki a számom. A kórházi folyosó látványa még 
most is előttem van, ahol várakoztunk. „Hol 
vannak a gyöngytyúkok?” – kérdezgettem. Így 
utólag belegondolva, a helyzetet nem isme-
rő kórháziak nagyon furcsán nézhettek rám. 
A fejsérülésem kezelése közben sem hagytam 
fel a gyöngytyúkok keresésével. Az orvosok, a 

nővérek azt hitték „begolyóztam”. Emlékeim 
szerint valaki azt mondta, hogy agyrázkódást 
kaphattam az esésnél. Amint később megtud-
tam, a „Gagarinba”, az akkori elmeosztályra 
szállítottak. 
Estig aludtam, ébredéskor elképzelni sem tud-
tam, hol lehetek? Hoztak ennivalót, és eközben 
neveket kiabáltak. Akinek a neve elhangzott, 
injekciót kapott. nem értettem az összefüggése-
ket. Csak később tudtam meg, hogy az injekció 
korlátozta az „alkoholisták” szeszfogyasztását. 
Megkérdeztem egy idősebb férfit: 
– Papa! Hol vagyok? 
– ne mondd nekem azt, hogy papa – válaszolta. 
– Itt mindenki, mindenkit tegez. Ha nem tudnád 
a Gagarinban vagy. bepityókáztál, félrebeszéltél 
a kórházban, gyöngytyúkot kerestél, amikor a 
műtőasztalon voltál.
Szörnyen éreztem magam a tájékoztatás után. 
Csak az járt az eszemben: „Hogyan kerültem 
ide?” Megkérdeztem az orvosnőt is. 
– Sokat ivott, elesett, és megsérült a feje. Amikor 
a kórházban a fejbőrét összevarrták, állandóan a 
gyöngytyúkokat kereste – hangzott a válasz.
borzasztó volt újra hallani, és ekkor már nagyon 
hiányzott a pihenés. Gyorsan elaludtam. Haj-
nalban arra ébredtem, hogy a szomszéd ágyra 
behoztak egy „alkoholistát”. Később újra feléb-

redtem, azt éreztem, hogy valami melegíti az 
oldalamat. Az a „marha szomszédom” felkelt, és 
azt hitte, hogy már kiért a WC-re. nem tudtam 
megakadályozni. Kora reggel bejött a szobába a 
takarítónő, és meglátta a „vizes” ágyneműmet. 
Felháborodottan kijelentette: „Fiatalember(?), 
itt nem bent szoktak kimenni!”
A vizitnél az ágy szélén ültem. Az orvos odajött 
hozzám, de addigra már a „hírem” biztosan el-
jutott hozzá is. Vidáman, jókedvűen benézett az 
ágyam alá. 
– Mit keres ott Doktor úr? – kérdeztem. 
– A gyöngytyúkot – válaszolta.
– nem vagyok bolond – próbáltam meggyőzni, 
és elmeséltem neki mindent.
Megkaptam tőle az elbocsátó papírt, amire rá-
írta: „alkalmi ivó”. A hajnali ágyszomszédom is 
ugyanekkor kapta meg az „obsitot”. A „have-
rom” lelkiismeret-furdalása működött, mert fo-
lyamatosan bocsánatot kért. Együtt távoztunk, 
mindketten a vasútállomásra mentünk. Ott 
bementük a restibe, kárpótlásul annyit ihattam, 
amennyit csak akartam. nem emlékszem, mikor 
értem haza. 
Máig sem tudom pontosan, a gyöngytyúkok ho-
gyan kerültek haza. Az igazat megvallva, nem is 
mertem megkérdezni.

Kámán Zoltán

Ćevapčići, pita, luk, supa, ajvar, salvete...

Obitelj Avar rado dojde na hrvatske priredbe

Židanski bečari na sajmu sv Ursule hrvatskimi pjesmami
zabavljaju zainteresirano mnoštvo

Čevapi u albanskoj piti se očogledno raču 
majki i kćeri
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Vásár – fesztivál
Ebben az évben első alkalommal 
töltötte be az Orsolya-napi vásár a 
vár és a Fő tér közti teljes város-
részt, a parkoló autók sora pedig 
már az állomásnál kezdődött. Tuda-
tos rendezés eredményeként hang-
súlyosabban a Jurisics téren voltak 
megtalálhatók azok a kézművesek, 
akik a natúrpark területéről érkez-
tek, a belső és külső várudvaron 
pedig azok a civil szervezetek, ame-
lyek részt vettek a főzőversenyben, 
és adománygyűjtés céljából kínál-
ták portékáikat.
A város egyetlen olyan rendezvénye 
az Orsolya-napi forgatag, amely 
alkalmával a civilek eredményes 
működésükhöz támogatásokat 
tudnak gyűjteni. Ez pedig – ha  Kő-
szeg társadalmi életét tekintjük – a 
fennmaradásuk szempontjából is 
rendkívül fontos.  
A csoportok a főzőversenyre 
huszonöten neveztek, és mini-
mum ötven adagot készítettek. A 
finomságokat bárki megkóstolhat-
ta, de volt egyéb enni és innivaló 
bőven. A nemzeti Kulturális Alap 

támogatásának köszönhetően, két 
színpadon folyamatos programok 
szórakoztatták a „talán még sosem 
volt ekkora” tömeget. 
A 12. Gasztronómiai Fesztivál már 
elválaszthatatlan ettől a naptól. 
Édes házi süteményekkel 13 ne-
vezés – 3 helyezés és egy különdíj 
–, sós házi süteménnyel 3 nevezés 
érkezett, míg kereskedelmi süte-
mény kategóriában csupán egyet-
len jelentkező akadt, ahogy az 
egyéb kategóriában is. Őket a zsűri 
különdíjjal jutalmazta, valamint a 
sós házi sütemény kategóriában is 
különdíjat osztott ki. Lekvárokkal 
többen versenyeztek: 14 kézmű-
ves és 9 házi lekvárral neveztek a 
versenyre. Az eredmények megta-
lálhatók a városi honlapon. 
Az alapos mustra után elmond-
hatjuk, hogy az igényes portékák 
kiszorították a búcsúi felhozatalt. 
Halász János államtitkár támoga-
tásával a natúrpark kézművesei 
mellett eljöttek a pannonhelyiek, 
de itt voltak Kelet-Magyarországról 
a bihari népművészet mesterei is. 

A hatalmas tömeg akaratlanul is 
nyomot hagy maga után. Többen 
felfigyeltek arra, hogy „az utóbbi 
időben” rendkívül rugalmasan mű-
ködik a takarítás. „A városgond-

Új járda!
„Köszönjük a csodát!” – írta egy 
Olvasónk, és beszámolt arról, hogy 
az „évtizedek óta járhatatlan járdát 
a Kossuth utca 16. számú ház ol-
dalában” felújították. „Most, hogy 

nokság munkatársait és a kollégá-
im munkáját ezen a területen is ki 
kell emelni” – mondta erről Pócza 
Zoltán igazgató!

táf

október végén alig másfélóra alatt 
leaszfaltozták ezt a kis járdát, köny-
nyebb a közlekedés és a park gyep-
je is remélhetőleg mentesül a nagy 
igénybevételtől. reméljük a város-
ban több ilyen csoda finanszírozá-
sára lesz még lehetőség. Köszönet a 
kivitelezőnek és a finanszírozónak!”
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Szeptember 23-án újra Erdélyben 
járt az a „küldöttség”, amelyik – a 
múlt évihez hasonlóan – egy 3,5 
tonnás teherautónyi adományt vitt 
Szászvárosba. 
A Kőszegi Plébánia, és a Kőszeghez 
tartozó falvak, valamint a novai 
Plébániához tartozó hívek, illetve 
egyre több jóakaró és adakozó em-
bernek köszönhetően könyveket, 
ruhákat, játékokat, bútort, mosó-

gépet, bicikliket, stb... kaptak böjte 
Csaba atya „gyermekei”. 
Hálás köszönet az adakozóknak, s 
Atiatya ígéri, HOGY tavasszal újra 
indulnak, ismét lesz majd lehetőség 
ilyen formán is jót tenni másokkal.
„Számtalan olyasmi, ami megvan 
nekünk, de létének már szinte nem 
is vagyunk tudatában, másvalaki-
nek, külön-külön is a legnagyobb 
boldogságot okozná.” (Fontenelle)

Adomány Szászvárra Dr. Schrott Géza
(1940 – 2013)
Dr. Schrott Géza nyugalmazott is-
kolaigazgató a város zenei életé-
nek meghatározó alakja november 
3-án 73 évesen befejezte földi 

pályafutását. Ettől a naptól csa-
ládtagjai, barátai, tanítványai s 
valamennyi ismerőse őrzője mind-
annak, ami életében volt. boldog 
férj, családapa, nagypapa, igaz 
barát, tanító, iskolaigazgató, kar-
nagy és még sorolhatnám mennyi 
intézmény, egyesület, alapítvány 
és öntevékeny közösség mond-
hatja magáénak mindazt, amit ő 
képviselt. 
Vitathatatlanul hatással volt kör-
nyezetére. nem hagyta szó nélkül 
azt, ami meggyőződése szerint 
nem a képviselt közösség, vagy a 
város érdekében történt. Ez nem 
mindig segítette pályafutásán. Val-
lotta báró Eötvös József tanácsát, 
mely szerint „Az élet viharaival 
szemben olyan légy, mint a madár, 
amely ha a fát kivágják alóla, nem 
a mélybe zuhan, hanem a magasba 
száll.” Egész életét áthatotta a zene 

szeretete a város kórusmuzsikájá-
nak szolgálata, akár a gimnáziumi 
énekkart, a város gyermekkóru-
sát, a barátság Vegyeskart vagy 
a Concordia-barátság Énekegye-
sületet vezette. Több mint ötven 
évet töltött karnagyként a város 
zenei életének szervezésében. 
Új kezdeményezések, valamint a 
hagyományok ápolása egyaránt 
jellemezte. A nemzetközi kapcso-
latokban, mint karnagy, és mint a 
város közművelődéssel és oktatás-
sal foglalkozó bizottságának tagja 
aktívan vett részt. Alapító tagja volt 
a Kőszegi baráti Körnek, ott volt 
a Polgári Kaszinó, a borlovagrend 
tagjai között, tagja volt az SOS 
Gyermekfalu Magyarországi Egye-
sülete vezetőségének. Szinte nem 
volt olyan napja, amikor nem vett 
részt rendezvényeken. Életeleme 
volt a városáért való tenni akarás. 
Többször ajánlottak neki állást más 
városokban, de ő ragaszkodott a 
szeretett Kőszeghez. Ide kötötte 
minden, ami gyermekként, mun-
kavállalóként, közéleti emberként 
kitöltötte mindennapjait.
Kedves Géza!
Valamennyien akik ismertünk és 
szerettünk, tudjuk, hogy bennünk 
tovább élsz. Sok-sok közös élmé-
nyünk kapcsán megőrizzük moz-
dulataidat, hangodat, idézzük ked-
venc mondataidat, míg csak élünk. 
Köszönjük a kórustagok, a barátok, 
a munkatársak, a tisztelők, a kősze-
giek nevében.

Szilágyi Imre 
a Concordia-Barátság
Énekegyesület elnöke

A városvédő
Stubán Tamás alezredes, rendőr-
ségi főtanácsos kapta ez évben a 

Tiszteletbeli Városvédő oklevelet. 
Az elismerést Martis Anna elnöknő 
és básthy béla alpolgármester adta 
át. Martis Anna elmondta, hogy a 
mintegy száz főt tömörítő Kőszegi 

Városvédő Egye-
sület az országban 
egyedüliként ado-
mányoz városvé-
dő címet. Stubán 
Tamás személyével 
huszonötre nőtt 
azoknak a száma 
akik  e becses okle-
véllel rendelkeznek.

Kőszeg Város Fúvószenekara im-
már harmadik alkalommal rendez-
te meg november elején esedékes 
Mindenszenteki hangversenyét. 
2013. november 2-án a Jézus Szí-
ve Plébániatemplomban Gabriel 
Fauré requiem c. művének hang-
jai csendültek fel énekhang nélkül, 
instrumentálisan, fúvószenekarra 
hangszerelve. A zene áhítatossága 

az ünnephez méltó hangulatot te-
remtett, segítve az emlékezést, és 
enyhítve a gyász fájdalmát. A zene-
kar játékát bertáné Horváth ágota 
egészítette ki a tételek imaszöve-
gének felolvasásával; így lehetett 
az élmény annyira teljes, hogy a 
zenekar a közönség kérésére W. 
A. Mozart Ave verum Corpus című 
művét is eljátszotta ráadásként.

Templomi fúvóskoncert

Városvédő Egye-
sület az országban 
egyedüliként ado-
mányoz városvé-
dő címet. Stubán 
Tamás személyével 
huszonötre nőtt 
azoknak a száma 
akik  e becses okle-
véllel rendelkeznek.
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Natúrpark Roadshow

Az Ausztria-Magyarország Határon 
átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013 keretében az IGEn-
projekt részeként az Írottkő natúr-
parkért Egyesület a 2013-as évben 
4 határmenti natúrparki térségben 
mutatja be a sikeresen működő 
osztrák-magyar határmenti minta-
natúrpark eredményeit. 

A roadshow cél-
pontjai Magyar-
ország natúrpar-
ki fejlesztések-
ben érdekelt ha-
tár menti régiói: 
a Körösök Völ-
gye, a Szatmár-
beregi, a Cser-
hát és a Gerecse 
natúrpark. 

A roadshow minden alkalommal 
szakmai délutánnal kezdődik, az 
előadások témái: az IGEn-projekt 
eredményei, az Írottkő natúrpar-
kért Egyesület tevékenysége, a na-
túrparkok – mint a vidékfejlesztés 
lehetőségei, a Magyar natúrpark 
Szövetség munkája. A roadshow-k 
időpontját nagyrendezvényekhez 
illesztették a szervezők, így a na-
túrparki munkatársakkal folytatott 

szakmai beszélgetések 
mellett adott a lehető-
ség, hogy a lakosság-
gal is megismertessék 
az IGEn-projekt ered-
ményeit, az Írottkő-
Geschriebenstein na-
túrpark értékeit. nem 
titkolt célja a megje-
lenésnek a natúrparki 
tudatformálás: szeret-
nék felhívni a résztve-

vők figyelmét 
a kulturális és 
természeti ér-
tékek megőrzé-
sének fontossá-
gára, melynek 
kiváló példája a 
natúrparki mű-
ködés. 
Minden hely-
színen egy tanösvény kerül felál-
lításra, az Írottkő- és Óház-kilátó, 
a Hétforrás, egy cáki pince, szén-
égető boksa és a Lombkorona 
tanösvény makettjeivel. A Kősze-
gi-hegység tanösvényeit bemutató 
tábláknál helyi termék-kóstoló, 
kézműves bemutató, természetes 
alapanyagú gyermekjátékok és 
kvíz várja az érdeklődőket, akiknek 
minden Írottkő-Geschriebenstein 

natúrparkkal kapcsolatos kérdésre 
készséggel felelnek a natúrparki 
munkatársak. 
Az Írottkő-Geschriebenstein na-
túrpark a nyár folyamán bemu-
tatkozott a békéscsabai Sör- és 
csülökfesztiválon, a Hollókői Pá-
linkafesztiválon és a Szenke-parti 
vásáron; negyedik úticél a Tatai 
Vadlúd Sokadalom lesz november 
utolsó hétvégéjén. 

Az L00133 számú IGEn projekt az Ausztria-Magyarország Határon átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 programban, az Európai Unió és 
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.  

Az „IGEn – Írottkő – GEschriebenstein naturpark – Innovatív, Határon 
átnyúló, Egységes, Fenntartható Szervezeti modell kidolgozása védett te-
rületek számára bécs délkeleti peremén – együttműködések és hálózatok 
– Az Írottkő-Geschriebenstein natúrpark példája” című projekt összkölt-
sége 326 010 euró, 85%-os európai uniós támogatással, 10%-os hazai 
társfinanszírozással, és 5% önerővel valósul meg. A projekt teljes költség-
vetése 87 millió forint, melynek megoszlása a partnerek között a követke-
ző: Írottkő natúrpark: 38 millió Ft, naturpark Geschriebenstein 25 millió 
Ft, bécsi Egyetem: 24 millió Ft. Az önerő nagysága az Írottkő natúrpark 
esetében körülbelül: 2 millió forintot tesz ki, melyet Kőszeg Város és Térsé-
ge Többcélú Kistérségi Társulása biztosított. A projekt időtartama 2 és fél 
év, 2011. július 1-től 2013. december 31-ig tart, lebonyolításáért vezető 
partnerként az Írottkő natúrparkért Egyesület felelős. 

IGEN projekt

szakmai beszélgetések 
mellett adott a lehető-
ség, hogy a lakosság-
gal is megismertessék 
az IGEn-projekt ered-
ményeit, az Írottkő-
Geschriebenstein na-
túrpark értékeit. nem 
titkolt célja a megje-
lenésnek a natúrparki 
tudatformálás: szeret-
nék felhívni a résztve-
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Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK:
Kőszeg: Kiss róbert és Simon Anita fia: ábel; Horváth Károly és 
Keresztényi Krisztina lánya: Luca Lili; Horváth Zoltán és Szabó 
Anett fia: botond; Pozsonyi János és Kirchknopf Anikó lánya Sára. 
Kőszegpaty: Heidl Tamás és Kovács Zsuzsanna lánya: Emma ramóna. 
Kőszegszerdahely: Harangozó Tamás és Horváth Csilla lánya: Flóra; 
bors Lajos és balázs Katalin lánya: Mira Kata.

HázassáG: Körtélyesi Szabina – Horkay nándor.  
HaLáLOzás: bódis Dezsőné szül.: Tiszai Éva Valéria, Szakály Lászlóné 
szül.: Vincze Jolán Katalin, Kutrovics Antalné szül.: Szabó rozália, Si-
mon Sándor László, Kiss béláné szül.: Milibák Margit, balajcz Jánosné 
szül.: Horváth Erzsébet Aranka.

Karácsonyi ajánló
A Mondd el fiadnak címet viselő 
könyv szerzője, Kiss Károly, „elnyer-
te a Szombathelyi Zsidó Hitközség 
által alapított legnagyobb kitünte-
tést, amit nem zsidó embertársaik 
részére hoztak létre – a Szombat-
helyi Zsidó Hitközség tiszteletbeli 
tagja címet – a zsidó-keresztény 
párbeszéd megvalósulásáért és a 
hagyományok ápolásáért”. 
A szép kivitelű könyvet – mint több 
ismert kőszegi kiadványt is – a jól 

ismert Szülőföld Könyvkiadó jelen-
tette meg. „Kegyelettel és tisztelet-
tel kell megemlékezni azokról, akik 
bátrak voltak cselekedni a rettenet 
ellenében” – írja előszavában a szer-
ző. Ami számunkra különösen érde-
kes lehet: a 271 oldalas, számos do-
kumentumot, fényképet tartalmazó 
gyűjtemény jelentős terjedelmet 
szentel a kőszegi emlékeknek!
Kiss Károly munkáját Dr. Puskás Ti-
vadar Szombathely polgármestere 
és Kovács Ferenc Vas Megye köz-
gyűlésének elnöke ajánlja az olva-
sók figyelmébe: „A püspöki palotá-
ban 2010-ben megtartott »Mondd 
el fiadnak« közös megemlékezés 
követendő példa társadalmunk 
számára, »a megbékélés titka az 
emlékezés szellemében«.

***
Fordul az ég címmel a Mikulás 
puttonyában lesz  Tóthárpád Ferenc 
újabb könyve, amely ugyancsak a 
Szülőföld Könyvkiadó gondozásá-
ban jelenik meg. A Weöres-évfor-
duló alkalmából tisztelgő versösz-

szeállítás mintegy száz oldalon szó-
rakoztat, és nem titkolt szándékkal, 
de észrevétlenül: tanít! A színes ki-
advány minden lapját Kőszegi Judit 
illusztrációi díszítik. 

A budapesten élő – „egyébként is 
kőszegi” – grafikus „judi” aláírással 
karikaturistaként kezdte pályáját, 
többek között, a legendás Ludas 
Matyi hasábjain is rendszeresen 
megjelenő rajzaival.
A Fordul az ég ünnepek és nép-
szokások témaköreit, köztük a ka-
rácsonyi ünnepkör sajátosságait 
dolgozza fel. A szép kiállítású könyv 
értékes ajándék lehet a szeretet ün-

nepén, de kedves olvasnivalót kínál 
egyéb alkalmakra is!

***
Újra Kőszegi naptár! Immár ötö-
dik éve örvendezteti meg a helyie-
ket és a turistákat is az Ottlik Géza 
Könyvesbolt. Már kapható a Giczy 
József felvételeit tartalmazó fali-
naptár, amelynek grafikai munká-
latait az ugyancsak kőszegi Trifusz 
Péter készítette. Az év hónapjait 
felsorakoztató lapokon egy-egy 
kedvelt városrészlet, különleges 
nézőpontból láttató helyi motívum 
jelenik meg.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban képeslappal 
köszöntötte születésnapjukon Huber 
László polgármester: Silye Lászlóné 

Hujber Irént (90), Palya Péterné 
Tóth rozáliát (93) és Horváth ba-
lázst (92). Személyesen volt módja 
gratulálni Szemenyei Istvánné ba-
logh Erzsébetnek (90) és Kappel 
Károlyné Lamp Annának (90).

Szemenyei Istvánné Kappel Károlyné
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Programajánló
November 16. 18.30 Borbál a Hotel Írottkőben. A bál fővédnöke 

Pataki Zita, zenél a Kvarc Együttes.
November 22.  Folytatódnak a Zeneovi foglalkozásai (TáMOP) a 

legifjabbak nagy örömére a lovagteremben.
November 22.  Advent a Natúrparkban. A karácsonyi kiállítás és 

vásár megnyitója a Virágudvarban.
November 29.  17.00  Az Evangélikus Mezőgazdasági, Informatikai 

és Kereskedelmi Szakközépző Iskola szalagavatója 
a lovagteremben.

November 23.  18.00 Gyertyafényes Kamarazenei Bérlet a 
Jurisics-vár lovagtermében. 

November 27.  12.00 A Soltis Lajos Színház előadása a várban.
November 30.  19.00 A Kőszegi Vonósok koncertje Kirchschlag-

ban, a római katolikus templomban.
December 1. Első adventi gyertyagyújtás a Jurisics téren.
December 5.  16.30 Mindenki Mikulása a várudvaron.
December 7. 19.00 „ Szánkózás” a Kőszegi Vonósok hangver-

senye a lovagteremben.
December 8.  Második adventi gyertyagyújtás a Jurisics téren.
December 10.  10.00 és 13.30 órakor a Fogi Színház: Suszter és 

a karácsonyi manók c. zenés mesejátéka a lovagte-
remben – Gyerekbérlet.

December 13.  A TáMOP –  Zeneovi újabb foglalkozása.
December 15.  Harmadik gyertyagyújtás a Jurisics téren.
• november 9-én nyílt Jencsky Beatrix és Palcsó Julianna Kont-
rasztok című kiállítása amely még megtekinthető az Írottkő Hotelben.
• november 10-én nyílt Rácz Tamás cserszegtomaji építész kiállítá-
sa a Csillag-teremben (református templom). Látogatható december 
1-ig, csütörtöktől vasárnapig 14.00 és 17.00 között.
• December 31-én zárul a jubileumi Bersek-év. Ez alkalommal az 
elmúlt fél évszázad emlékeivel teli időkapszula elhelyezésére kerül sor 
az iskola udvarán. 
• A bersek József általános Iskola 50 éves jubileumi rendezvényei 
folytatódnak a következő hónapokban is. retro órák lesznek egykori 
bersekesekkel, akiknek a pályája, életútja, sikerei, érdekesek, tanulsá-
gosak lehetnek a gyerekek számára.
• A Csók István Művészkör december 7-én 16 órakor jótékonysági 
kiállítást, vásárt, fotó és festmény árverést tart Kőszegen a Hotel 
Írottkő aulájában. A rendezvényen befolyt összegből egy 18 éves lány 
gyógyulásához kívánnak anyagi segítséget nyújtani! A rendezvényen 
fellépnek a Kőszegi Vonósok, a balog iskola Dance Jam táncosai, az 
ArT- Trió, Tolnay Veronika (ének) és az  árpád-házi Szt. Margit általá-
nos Iskola Kékszivárvány tánccsoportja. 

Könyvtári hírek
A teljesség felé címet viselő Weöres Sándor emlékkiállítás decem-
ber 8-ig tekinthető meg az olvasóteremben.
Az október havi alsós rejtvény (Rovásolvasás) nyertese ternyák Lara 
(Balog, 3. a). A felső tagozatosok feladatsorának (Kőszegfalva 300 éves) 
nyertesei Becze Domonkos (Balog, 5 .a) és Tóth Kristóf (Árpád-házi, 
6. b). A jutalmak a gyermekrészlegben vehetők át.  
Zárul az idei Könyvtári kultúrkaptár! A pontgyűjtő játék résztvevőinek 
az értékeléshez november 16-ig le kell adniuk aktuális pontgyűjtő füze-
tüket! Az ünnepélyes eredményhirdetésre november 28-án, csütörtökön 
16.30-kor kerül sor. 
Az Unaloműző 2. száma november 19-e után kérhető a gyermekrész-
legben. A játékba még bekapcsolódhatnak az érdeklődő alsó tagozatosok, 
mindössze jelentkezniük kell ezt a gyermekrészlegben. Ők egyszerre kap-
ják meg mindkét rejtvénylapot.

reNdezVéNyeK: 
November 21: 17.00 óra: Kötőklub. 
Az ORSZÁGOS GYERMEKKÖNYVHÉT rendezvényei november 27-30-ig: 
27-én 10.00 Baba-mama játszóház; 28-án 16.30 A Könyvtári 
kultúrkaptár pontgyűjtő játék eredményhirdetése; 29-én 16.00 Tini 
Olvasókör. Téma: Jessica Day George Éjféli bál című könyve; 30-án 
10.00 Álarc - és ami mögötte van! A kőszegi kötődésű, fiatal szerző-
páros, Hortobágyi Alexia és Pausz Patrícia Álarc című ifjúsági regé-
nyének bemutatója.
December 2. 17.00 Agykontroll-klub (az 1. emeleten), Kötőklub (a 
2. emeleten). December 4. 17.00 Olvasókör. Elolvasandó Lev Tolsztoj 
Kreutzer szonáta című műve.

Összeállította: Kissné Rentkó Zsuzsanna
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Új gimnázium indul!
Kőszeg már csak nyomaiban em-
lékeztet a hajdani iskolavárosra, 
de oktatási intézményeinkre mégis 
büszkék lehetünk. És a „kínálat” 
gyarapodik. 
négy évfolyamos gimnáziumot 
indít az árpád-házi iskola. Az el-
határozás, hogy a meglévő óvodát 
és általános iskolát gimnáziummal 
bővítik 2008-ban vált véglegessé, a 
domonkos nővérek káptalant meg-
előző találkozóján, Kőszegen. Évek 
teltek el, mire annyira megérett a 
helyzet, hogy a gimnázium konkrét 
indulási időpontját is meg lehetett 
határozni: ez 2014. szeptember 1. 
Egy iskola erőssége a tantestületen 
múlik. De kikből is áll majd össze a 
tanári gárda? „Az általános iskola 
modelljéből indultunk ki. A jelenlegi 
26 főből nyolcan szerzetes nővérek. 
A világi tanárokkal gyümölcsözően 
egészítjük ki egymást, és ez így jó, 
így alkotunk egy közösséget. Ezt 
szeretnénk továbbvinni!” – mondta 
az igazgatónő, Kakucs Adél Petra 
nővér.
Amikor a domonkos nővérek Kő-
szegre érkeztek a „lány ifjúság 
nevelését” kapták apostoli feladat-
ként. A tanítónőképző eredményes 

munkát végzett. Ezt a hagyatékot, 
természetesen fiú tanulókkal kibő-
vítve, folytatja majd a gimnázium. 
A jelenlegi nyolcadik évfolyam har-
minchat gyermeket számlál, akik 
közül nyilván többen más intézmé-
nyekben fognak továbbtanulni, de 
a kilátások ezzel együtt biztatók.  
Hallani olyan kritikát, hogy az ár-
pád-házi válogat a gyermekek 
között. Megtudtuk, hogy jelenleg is 
17 a sajátos nevelési igényű (SnI) 
gyermekek száma, és eddig tanu-
lási képességgel küzdő gyermeket 
nem utasítottak el. 
Az intézmény kollégium indítását 
is tervezi. A Gyöngyös utca 2-es 
számú ház – a volt zárda épü-
let – átalakítása ezután kezdődik, 
a működési engedély ezért még 
várat magára. Felmerül a kérdés: 
Többet nyújt-e a leendő iskola? 
„Azt mondanám, hogy nem töb-
bet vagy kevesebbet, hanem mást! 
Ahogyan az általános iskolánk más, 
ugyanúgy gimnázium is más lesz. 
Azokat a gyerekeket várjuk, akik el 
tudják fogadni azt a szellemiséget, 
értékrendet, amit képviselünk!” – 
mondta Petra nővér. 

Tóthárpád Ferenc

Visszatekintő
Lassacskán már az advent hangu-
lata lengi be a mindennapjainkat, 
de még gyakran felidézzük a nyár 
eseményeit. Így tettek a bersekes 
gyerekek és tanáraik is:
„Igaz, hogy mindkét táborunk bo-
rongós, esős idővel indult, de ek-
kor az iskola falai közt kínáltunk 
játékos, mozgásos elfoglaltságot a 
kicsiknek és nagyoknak” – mesélte 
Szombathelyi Zita tanítónő. 
A programok között szerepelt kéz-
művesség, játék sport, valamint ír 
táncház is. De a többi mellett a ki-
rándulás, a lovagolás, az „állatles” 
és a simogatás, a Kalandvár és a 
fagyizás, Léka… sem maradt ki 
a sorból. A felsorolást hosszan le-
hetne folytatni. Az élményekkel teli 
hetek költségeihez, a megvalósí-
táshoz az önkormányzat, a Szülői 
Munkaközösség és az iskola tanári 
kara nagymértékben hozzájárult. 

Ennek is köszönhető, hogy csupán 
2500 forintba került az egész heti 
nyaralás. Szombathelyi Zita tanító-
nő külön kiemelte Kratochwill Zol-
tán gondnok munkáját. A gördülé-
kenység, a technikai háttérsegítség 
neki köszönhető.
A saját szervezésű táborok mellett 
„Zöld hét Bécsben…„ elneve-
zésű ausztriai táborozást is nyert a 
bersek iskola 2013 május végén 
a kőszegszerdahelyi tagiskolával 
közös pályázaton. Az Ausztria-
Magyarország Határon átnyúló 
Együttműködési Program keretén 
belül 3 megye (Vas, Zala, Győr-
Moson-Sopron) általános iskolás 
tanulói vehették részt ebben a kör-
nyezetnevelési programban.      
(A bersekes diákok „A víz ereje” 
című sikeres pályázattal jutottak ki 
21 fővel az öt napos sátortáborba  a 
CampLobau nemzeti Parkba 2013. 
július15–19. között Kovácsné Zsolt 
Andrea tanárnő vezetésével.)

táf

Finn gospel Kőszegen
÷Ha eljutott hozzám igéd, én 
élveztem szívbeli örömöt adó 
jó ízét.” (Jer 15,16) A jeremiási 
mondathoz jó felkészítést kapott 
a kőszegi evangélikus gyülekezet, 
hiszen a közelmúltban egy finn 

gospel kórus vendégeskedett ná-
luk. Az együttes harminc éve ala-
kult a kelet-finnországi Mikkeliben. 
A huszonhét fős csoportot Johanna 
Tähkäpää vezeti. Az énekesek közül 
sokan jártak valamilyen külmissziói 
szolgálatban, legtöbben Afrikában, 

és onnan hozták az istendicséret 
szívbéli örömöt adó jó ízét. 
A vendégkórus (a képen), illetve 
annak kisebb formációi hét szol-
gálatot vállaltak. Énekeltek a város 
főterén, az Orsolya-napi forgatag-

ban, úrvacso-
rai-, keresz-
telői-családi 
istentisztele-
ten, a szakkö-
zépiskola reg-
geli áhítatán, 
a kőszegi 
szere te to t t-
honban…  
Kiszsidányban 
– Kőszeg 
f i l i á j á b a n 
– kevés 
lett volna a 

hely a kicsiny imaházban, így a 
horvátzsidányi katolikus templom-
ban adott koncertet a kórus, ahol a 
horvát katolikusok és nyitott szívű 
plébánosuk is igen nagy szeretettel 
fogadta az énekkart.

Baranyay Csaba

ban, úrvacso-
rai-, keresz-
telői-családi 
istentisztele-
ten, a szakkö-
zépiskola reg-
geli áhítatán, 
a kőszegi 
szere te to t t-
honban…  
Kiszsidányban 
– Kőszeg 
f i l i á j á b a n 
– kevés 
lett volna a 
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Teke: Igazi élcsapat
Egyszer ugyan megbotlott a kőszegi tekecsapat. A Scarbantia ellen elszen-
vedte ugyan első vereségét, de második nb II-es szezonjában, továbbra is 
meggyőzően teljesít a Kőszegi SK. Magabiztosan hozták a Vasjármű elleni, 
félbeszakadt mérkőzésüket, s a Soproni TUrrIS sem tudta megnehezíteni 
győzelmüket. Annál inkább a Győri KOMSZOL együttese. Ellenük, végle-
tekig kiélezett csatában a befejező párokban sikerült kiharcolni a sikert. 
Az egyetlen fával megnyert mérkőzés jelzi, hogy érdemes az utolsó gurí-
tásig küzdeni. A kőszegiek megmutatták, hogy ebben is a legjobbak közé 
tartoznak, így a szerencse nem érdemteleneket támogatott. Az ifi kilenc 
forduló után a 4. helyen áll a bajnokságban.

Eredmények Vasjármű TKSE-Kőszegi SK 0,5:7,5 (4:8, 2548:2660), Kőszegi 
SK-Soproni TUrrIS SE 7:1 (8:4, 2655:2498), Scarbantia SE-Kőszegi SK 5:3 
(7:5, 2612:2536), Kőszegi SK-Győri KOMSZOL SK 5:3 (6:6, 2557:2556).

A 6. fordulóban szabadnapos volt a Kőszegi SK II. A pihenő után egy 
gotthárdi sikerrel és egy hegyhátszentjakabi vereséggel folytatták.

Eredmények: Kőszegi SK II-Thermalpark-Szentgotthárd VSE III 6:2 
(7:5, 2445:2413), Hegyhátszentjakab-nádasd TK-Kőszegi SK II 6:2 (8:4, 
2501:2476).

Tenisz: Ünnepélyes átadás
Ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták a kőszegi teniszezők 
új otthonát. A 35 millió forintból megvalósult klubház költségeiből 12,6 
millió forintot Kőszeg önkormányzata állt (egy része még kifizetésre vár). 
A többit saját erőből és hitelből továbbá szponzorok, támogatók segítsé-
gével sikerült előteremteni. A Sopár Katalin és Jandrasits Tibor (statikus: 
Czap Attila) által tervezett, 187 m2 hasznos alapterületű épületben férfi 

és női öltöző vizesblokkal, iroda, társalgó, raktár-kazánház, vendég WC és 
mozgássérült mosdó kapott helyet. A közösségi helyiségben és az előtte 
lévő, teniszütőt formázó előtérben 70–75-en férnek el. Az épülethez 60m2 
fedett pihenő csatlakozik. Kétéves engedélyezési huzavona után, 2012 
májusától a 2013. szeptember 21-i szalagátvágásig az építést Jandrasits 
Tibor műszaki vezetésével Markovics András generál kivitelező, valamint 
Galambos Attila, Gergye László és az Elektromol Kft. végezte. Az avató 
ünnepségen Huber László polgármester és Koltay árpád szakosztályve-
zető vágták át a nemzetiszínű szalagot. A teniszezők megyei versennyel 
és zenés esttel vették hivatalosan is birtokba új, a kor követelményeinek 
megfelelő, impozáns otthonukat.

A megyei bajnokság győztesei: 45 év alatt Devecseri, 45 év felett Sákovits 
Péter 60 év felett: dr. Móritz András páros 120 év alatt Koltay árpád-Gudics 
Péter páros 120 év felett Szabó Ferenc-dr. Móritz András. (Valamennyi győztes 
a Kőszegi SK játékosa.)
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Labdarúgás: Csikorgó fogaskerekek
Ha csak az előzményeket nézzük, akár elfogadható is lehetne a Kőszeg 
utolsó havi teljesítménye. Öt pontjukból négyet az utolsó négy fordulóban 
szereztek. Ha közelebbról vizsgáljuk az eredményeket, akkor az látható, 
hogy nem jött el még a kilábalás. A bük ellen kicsikart győzelmet súlyos 
vereség követte. A régi rivális Király SzE elleni 0:7 rémálommal ért fel. A 
nem túl acélos Vép ellen is úgy látszott kudarc lesz a vége. Szerencsére a 
hajrára meglepetésre,magára talált a csapat és legalább az egyik pontot 
itthon tartotta. répcelakon a listavezető érvényesítette a pillanatnyi papír-
formát. az első félidőben eldöntötte a meccset.

Eredmények: Kőszegi SK-büki TK 1:0 (1:0) gól: Fehér, Király SZE-Kőszegi SK 
7:0 (4:0), Kőszegi SK-Vép VSE 3:3 (1:1) gólok: Korényi, Varga b, Gugcsó á., 
répcelaki SE-Kőszegi SK 3:0 (3:0).

Októberben a Kőszeg II játékosainak is több okuk volt bosszankodni mint 
örülni: három mérkőzés pont nélkül. Sajnos a szoros vereségért nem jár 
pont, de szerencsére a nagy „zakóval” sem lehet háromnál többet veszí-
teni. A novemberi nyitányon azonban talán visszatért a hit. A listavezető 
Csepreg ellen a győzelemre is volt esély. Az elért döntetlenért ugyan csak 
egy pont jár, de a mutatott teljesítmény bíztató a jövőre nézve. Fontos 
tanulság: az eredményhez feltétlen szükség van a játék iránti alázatra és a 
töretlen küzdőszellemre, amivel ezúttal nem maradt adós a csapat.

Eredmények: Szentpéterfai SE-Kőszegi SK II 2:1 (1:0) gól: Slankovits, Kősze-
gi SK II-Jáki SE 1:2 (0:1) gól: Slankovits, ELEKTrOMOL-Spari FC-Kőszegi SK 
II 8:0 (2:0), Kőszegi SK II-Csepregi SE 1:1 (1:0) gól: Kovács Zs.

Pontszerzéssel kezdődött az utolsó hónap Kőszegfalván. A következő 
mérkőzéseken viszont csak a koreográfia változott. Egyértelmű vereség 
Gencsapátigan, vezetés után elbukott mérkőzés Acsád ellen, majd minimális 
vereség Gyöngyösfaluban. Az előző szezonban még a másodosztályban ját-
szó Kőszegfalva most sajnos a körzetiben is a mezőny alsó felében szerepel.

Eredmények: Kőszegfalvi SE-Pornóapáti FC 2:2 (0:2) gólok: Karacs, 
Peresznyei, Gencsapáti KSE. Kőszegfalvi SE 4:1 (2:0) gól: Horváth D., 
Kőszegfalvi SE-Acsád-Meszlen SE 2:3 (2:1) gólok: Pukler (2), Gyöngyösfalu 
SE Kőszegfalvi SE 1:0 (1:0).

Kosárlabda: Nyeretlenül
Továbbra is hiánycikk a győzelem a Kőszegi SK kosárlabda csapatánál. A 
bC Olad elleni derbin a bajnokság egyik élcsapata ráerőltette akaratát a 
kőszegiekre. Jól indult a tavaly óta jelentősen megerősödött SzoESE II elleni 
találkozó. A második negyed 8. percéig fej-fej mellett haladtak a csapatok. 
Akkor a Kőszeg elveszítette a fonalat. Az ellenfél 12 perc alatt 25:1-es roha-
mot produkálva eldöntötte a mérkőzést. A maradék időben a kőszegiek nem 
tudtak közelebb kerülni, a tanárképzősök pedig biztosan őrizték előnyüket.

Eredmény: bC Olad-Kőszegi SK 72:35 (23:10, 20:13, 18:6, 11:6), Kőszegi 
SK-SzoESE II 43:65 (9:12, 13:17, 6:18, 15:18).

Asztalitenisz: Közel az élbolyhoz
Közvetlen riválisok legyőzésével az élboly közelébe küzdötte magát a Kő-
szegi SK első csapata. A Vertikál és a VÍZÉPTEK biztos legyőzése után a 
szezon felénél csak három hibátlan együttes előzi meg a hétpontos kő-
szegieket. Ez a négy gárda ugyanakkor kissé leszakította a mezőny töb-
bi csapatát. A második csapat mérlege az utolsó két fordulóban egy-egy 
győzelem illetve vereség. A listavezető érvényesítette a papírformát, de a 
Széchenyi II elleni győzelem jókor jött, és sokat ér, mivel az 5–9. helyezett 
között összesen egy pont a különbség. Hiányzó illetve előrehozott mér-
kőzés is bonyolítja a helyzetet. Minden pontért nagyon meg kell küzdeni, 
mert lehet, hogy a végén is apróságokon fog múlni a jobb helyezés.

Eredmények: Kőszegi SK I-Vertikál SE14:4, VÍZÉPTEK AK Szombathely-
Kőszegi SK I 6:12, Hévizi SK II-Kőszegi SK II 13:5, Kőszegi SK II-Széchenyi I. 
Egyetem SE II 10:8.
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Diáksport
Atlétika csapatbajnokság
Hét érmet, közte két aranyat gyűjtött a Jurisich 
gimnázium a megyei Atlétika CSb Diákolimpián. 
A fiú gerelyhajító és a leány magasugró csapat 
végzett az élen. A fiú távolugrók csak második 
helyen zártak, de 559 cm-es átlagukkal meghí-
vást kaptak az október 9-i országos döntőre. Az 
általános iskolások versenyében a balog iskola 
fiú és leány magasugrói egyaránt a dobogó leg-
felső fokára állhattak.

Dobogós eredmények: V-VI. korcsoport (Jurisich 
gimnázium) 1. hely fiú gerely 30,65 m, leány ma-
gas 1,34 m, 2. hely fiú távol 5,595 m, 3. hely 
fiú súly 8,93 m, fiú 4x1500 m váltó 20:32,1, fiú 
svédváltó 2:13,9, lány svédváltó 2:48,6. III-IV. 
korcsoport (balog iskola) 1. hely fiú magas 1,43 
m, leány magas 1,26 m.

Az országos döntőn, a Puskás Ferenc Stadion-
ban, nagyon kijött a lépés a gimnazista távol-
ugróknak: átlagukon 15 centimétert javítva, az 
élmezőnyben, a dobogótól 2,5 cm-rel elmarad-
va az 5. helyen végeztek. Alaposan visszavágtak 
megyei legyőzőjüknek is.

Eredmény: fiú távolugrás csapat. 5 hely Jurisich 
gimnázium 5,74 m átlag (bartalos Dávid 6,45, 
Harmati Alex 5,62, Veszprémi Máté 5,57, brieber 
bálint 5,32, Tóth bence 5,25, testnevelőik: Tóth 
botond és Hani Tibor).

Körzeti felkészítő mezeifutás
314-en teljesítették a korcsoportjuknak meg-
felelő távot október 25-én a Csónakázótónál a 
kőszegi körzet általános iskolásainak felkészítő 
mezeifutó versenyén. A ragyogó időben sok szü-
lő is elkísérte csemetéjét, hogy szurkolhasson a 
minél jobb helyezésért. A legkisebbek, az elsősök 
külön futamban indulhattak. A balog iskola 7, 
az árpád-házi 2, a bersek 1 győzelmet szerzett.

VII. Chernel Kupa
A heted ízben megrendezett Chernel Kupa síugró 
verseny a Magyar Sí szövetség 100 éves jubileu-
mának rendezvényei közé illeszkedett. A nyáron, 
a Kőszegi SK síugró szakosztályának külföldi 
kapcsolatai és rengeteg társadalmi munka se-
gítségével megújult a kőszegi sánc, az ország 
egyetlen ilyen létesítménye. Új borítást kaptak 
a leérkező helyek. Osztrák és erdélyi sportolók 
tették nemzetközivé a versenyt. K-20 méteres 
sáncon az osztrák nina Doppelreiter 17,5 ről 
18 m-re javította sáncrekordot. K-30-on Vörös 
Virág beállította a 30 méteres csúcsot.

Kőszegi dobogósok: (zárójelben a versenyző 
legnagyobb ugrása) Leány I. K-10 méteres sánc: 
1. Tuczai Izabella (6,5), 2. reményi Petra (6,0), 
3.Gosztonyi Kitti 4,0), Gyerek II. K-20 3. Kelemen 
Dávid (16,0), Serdülő I. K-30 1. Molnár Flórián 
(28,0), Serdülő II. K-30 1. hely Kelemen Péter 
(29,0), 2. hely reymeyer Tamás (27,0), 3. Mol-
nár Kristóf (26,5), Serdülő Leány K-30 1. Vörös 
Virág (30,0), Veterán K-30 1. Tuczai Péter (30,0), 
2. Floidl Csaba (28,0).

Földesi győzött 
az Írottkő-futáson

30 év után a nyugat-Du-
nántúli Vízügyi Igazgató-
ság kivonult az Írottkő-
futás rendezéséből, de a 
szervezők, új támogatók 
bevonásával tovább éltet-
ték a nagy hagyományú 
versenyt. Szabó Istvánt 
Kozma bálint váltotta 
a szervezők csapatának 
élén. A 18 km-es távot 

szintidőn (2 óra 30 perc) belül teljesítő 105 fu-
tónak 600 méter szintkülönbséggel is meg kel-
lett birkóznia. A célba 1:16:40 idővel, egyperces 
előnnyel  ifj. Földesi János ért elsőként.

Dobogós kőszegiek: Abszolút és 26-39 év 1. 
Földesi János (Kőszeg), férfi 17-25 év. 2. Poór 
Péter (Kőszeg) 1:34:01, 3. Tóth József (Kg-i Fitt-
box) 1:37:40, férfi 40-49 év 3. Gódor béla (Kg-i 
Triatlon Klub).

Boksz
Hámori ádám a Fitt-box ÖE ökölvívója részt 
vett a felnőtt Vb-re készülő válogatott tatai 
edzőtáborában, segítve a világbajnokságra ké-
szülő versenyzőket. A tábor után Csehország-
ban, nemzetközi versenyen lépett szorítóba. 
négy nemzet ifjúsági válogatottjai küzdöttek 
meg egymással. Hámori cseh (Sevcsik) és szlo-
vák (Spilka) ellenfelét egyaránt nagy fölénnyel 
legyőzve megnyerte súlycsoportját.

futás rendezéséből, de a 

48 egyesület 188 versenyzője vett részt Ka-
posváron a Junior Magyar Ökölvívó bajnoksá-
gon. A Fitt-box egyesületet ketten képviselték. 
60 kg-ban, ahol a két kőszegi fiú Ódor Attila 
és Papp Tamás indult 12-en mérlegeltek. Ódor 
Attila ki-ki meccset vívott nyíregyházi ellenfe-
lével. Osztott pontozással az ellenfél jutott a 
legjobb nyolc közé. Pappot, aki csak a nyolc 
között kapcsolódott be a küzdelmekbe, furcsa 
bírói döntés fosztotta meg a továbblépés le-
hetőségétől.

Győztesek: Polyák Dzsesszika/bA, Fábián Dáni-
el/bA, Iker natália/bA, béres Milán/bA, Palatkás 
Anna/áH, nyúl Marcell/áH, Hütter Lili/bE, nemes 
bálint/bA, Pillisz réka/bA, Sárközi Dominik/bA.

Pályabajnokság

Megkegyelmezett az időjárás az általános isko-
lások atlétikai pályaversenyének. Idén az összes 
korcsoportban sikerült megrendezni a körzeti 
versenyt. Minden résztvevő iskolának volt alkal-
ma győztest ünnepelni.

Győztesek: I. kcs. 60 m róka bora/bA 10,4, 
neudl Gábor/áH 9,6, 400 m Iker natália/bA 
1:29,0, béres Milán/bA 1:21,7, kislabda Weidl 
Mónika/bE 16,10, Varga Milán/bE 29,45, 4x100 
lány balog 1:18,0, fiú balog 1:14,6. II. kcs. 60 
m Hankó Annamária/bA 9,6, Ecker Dávid/bA 
8,9, 600 m bigner Petra/bA 2:13,6, németh 
Márk/bA 1:56,6, távol bigner Petra/bA 375, né-
meth Márk/bA 390, kislabda Vámos barbara/bA 
29,18, nyul Marcell/áH 46,10, 4x100 lány balog 
1:11,1, fiú balog 1:06,9. III. kcs. 60 m Lakotár 
Hanna/bE 9,0, Windisch András/bE 8,3, 600 
m Horváth Evelin/bA 2:03,6, nemes bálint/bA 
1:55,7, távol Kádár Klaudia/bA 406, Francsics 
Erik/bE 448, kislabda németh Szandra/bE 
36,12, Osztrosits Kristóf/TO 44,88, 4x100 lány 
balog 1:06,1, fiú bersek 1:02,9, svédváltó lány 
balog 3:02,6, fiú balog 2:57,1. IV. kcs. 100 m 
Klemencsics Fanni/bE 13,9, Sárközi Dominik/bA 
12,1, 300 m Csizmazia Adél/bE 50,3, Horváth 
Martin/bE 47,5, 1500 m Pillisz réka/bA 5:57,5, 
rumi Szilveszter/CS 5:19,4, távol Varga Vanda/TO 
431, Tompa Levente/CS 475, kislabda Csizmazia 
Adél/bE 37,72, Gergye Dominik/CS 60,05, súly-
lökés Osztrosits Amália/TO 7,77, Tompa Levente/
CS 9,80, 4x100 lány bersek 1:00,9, fiú Csepreg 
57,1, svédváltó lány balog 2:57,3, fiú bersek 
2:52,0.

Diáksport nap Ostffyasszonyfán

népes küldöttséggel vett részt a balog iskola 
Ostffyasszonyfán a hagyományos megyei diák-
sport napon. Kerékpárban, görkorcsolyában és 
futásban összesen 10 első és 9-9 második illet-
ve harmadik helyezést értek el. 

Győztesek: kerékpár Sárközi Tirza, béres Milán, 
németh Anna, Pillisz ákos, futás Iker natália, 
bigner Petra, németh Márk, Gurisatti Jázmin, ne-
mes bálint, Pillisz réka.

Birkózás Bükön
A kőszegiek 10 birkózójából 8 éremmel térhetett 
haza a büki nemzetközi szabadfogású verseny-
ről. Győzött Polák balázs, Horváth Márk, bokor 
Máté, 2. hely Polák Szabolcs, Fábián Kristóf, 3. 
hely Pontyos boglárka, Kovács Gergő, Francsics 
Erik.

-haniti



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I . ÉVFOLYAM, 11 . SZáM   2013 . nOVEMbEr  13 . 

32

M
O

ZAIK

A tájékoztatás nem teljes körû, a hir-
detés nem minõsül nyilvános ajánlat-
tételnek. A betéti szerzõdés további 
szerzõdési feltételeit a Hirdetmény, 
a Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vo-
natkozó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata tar-
talmazza. A Bank a kamatváltoztatás 
jogát fenntartja. Az akció visszavo-
násig érvényes. Tovább részletekrõl 
érdeklõdjön bankfiókjainkban!www.sopronbank.hu

SEMPALA
kombinált betét

(EBKM 8,00%)
8,00%

5 vagy 10 éves futamidejû, FIX HOZAMÚ GRAWE 
egyösszegû életbiztosítás

A kombinált betétben elhelyezett összeg

• maximum 50%-a 
6 hónapos lekötött 
betét esetén

• minimum 50%-a

A nem akciós 6 hónapos betéti 
kamat jelenleg: 3,10%, EBKM 3,10%

f

KÔSZEGI FIÓK, 
VÁRKÖR 6.,
TEL.: +36 94/562-030


