
AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA  XXVII.ÉVFOLYAM, 7. SZÁM  2014. JÚLIUS 15.

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.

BÁNOM IS ÉN

„Jöjjön a varázslat!” – mondta Feste, a 
tréfamester, mindjárt a darab kezde-
tén a Kőszegi Várszínház nagybemu-
tatóján, s ezzel a felütéssel pontosan 
megadta a kezdőhangot. A cím, a Víz-
kereszt, vagy bánom is én (Lásd még 
a 27. oldalon!), a karácsony utáni ti-
zenkettedik napra való utalás, amúgy 
sem árul el sokat a nyáron játszódó 
történetből. Hacsak annyit nem, hogy 
– mint Nádasdy Ádám is megjegyzi – 
„a címnek nincs köze a darabhoz”. De 
bánom is én, és nem bánja a közön-
ség sem, hiszen nem kap mást: csak 
nevetőizmokat erősen igénybevevő 
szórakozást. 
A „Köszönet estély(j)én” július 9-én 
láthattuk először a hetek óta tartó pró-
bák eredményét, és az évad még nyolc 
alkalommal kínálja a Kőszegi Várszín-
ház legújabb szenzációját. Nem túlzás: 
a szenzációját! Van ebben a darabban 
minden, de legfőképp ötlet! Bevált 
eszközökkel szövögeti Shakespeare a 
cselekményhálót: álruhás szerep, néha 
egymást keresztező szerelmek, mély 
érzelmek és szívbéli tévedések, s a 
végül diadalmaskodó, boldogító egy-
másra találás. 
Az előadások folynak! Bár az időjá-
rás – mint minden szabadtéri színház 
esetében – Kőszegen is meghatározó 
tényező, bízzunk abban, hogy az égiek 
kegyeikbe fogadják a Kőszegi Várszín-
ház legújabb darabját, és az eső még 
csak epizódszerepet sem kap!  
A hazajáró Znamenák István kitűnő 
rendezése, a zenekar huncutul kitalált 
muzsikája, Cselényi Nóra (jelmez) és 
Lőkös Ildikó (dramaturg), valamint a 
szenzációs „kőszegi” színészek egyen-
ként is kiemelkedő alakítása, az egész 
stáb munkája arra bíztat mindenkit, 
hogy időben gondoskodjunk nézőtéri 
helyünkről.  

Tóthárpád F.
Fotó: Németh Iván

VÍZKERESZT A NYÁRBAN
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Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc 06 70 548 7565
(totharpad.ferenc@gmail.com)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
Helyettes szerkesztő: Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), 
Hani Tibor (haniti@freemail.hu), 
Kámán Zoltán (kamansn@t-online.hu), 06 20 381 8014 (hirdetésszervezés) 
Németh Iván (nemetivan37@t-online.hu).  
Terjesztés: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.
ISSN 0237-3750
Megjelenik havonta egyszer 6120 példányban

A tájékoztatás nem teljes körû, 
a hirdetés nem minôsül nyil-
vános ajánlattételnek. A betéti 
szerzôdés további szerzôdési 
feltételeit a Hirdetmény, a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre 
Vonatkozó Üzletszabályzata és 
a Sopron Bank Általános Üzlet-
szabályzata tartalmazza. A Bank 
a kamatváltoztatás jogát fenn-
tartja. Az akció visszavonásig 
érvényes.  A részletekrôl teljes 
körûen a Sopron Bank honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fiók-
jainkban tájékoztatjuk.www.sopronbank.hu

Euro 
betéti akció

2,52%
EBKM 1,70%

kamatláb 18 hónapos futamidôvel

A nem akciós 18 hónapos
betéti kamat jelenleg:
2,00%, EBKM 1,35%

KÔSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel.: +36 94 562 030

f

Fogadóórák időpontjai
HUBER LÁSZLÓ polgármester: augusztus 7.

BÁSTHY BÉLA alpolgármester: július 17., augusztus 21.
DR. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 14.
DR. NAGY EDINA aljegyző: augusztus 28.

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

DR. MÁTRAI ISTVÁN az 1. sz. választókörzet képviselője: 
július 22-én (kedden) 15 és 17 óra között.

A képviselői fogadóóra helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

Rövid hírek
Ebédet kapnak. A nyár során 48 
gyermek részesül ingyenes étkez-
tetésben Kőszegen. Az önkormány-
zat egyeztetett a Gyermekjóléti 
Szolgálattal, és meghatározták a 
rászorulók körét. Ezt a fontos szol-
gáltatást a kormány 37 gyermek 
számára biztosítja. Június 24-én a 
képviselők döntöttek a további 11 
fő ingyenes közétkeztetéséről. A 
korábbi évek jó tapasztalatai sze-
rint idén is a GMG-CAR Kft. (Geröly 
Szabolcs, Gyöngyösfalu) kapta 
meg ezt a feladatot. A közétkezte-
tés segíti a helyi vállalkozásokat is, 
hiszen a szolgáltatást végzőnek a 
helyi vállalkozóktól kell beszerezni 
az alapanyagokat.  
Lebontják. A június 24-én hozott 
képviselő-testületi döntés alapján 
lebontják a Liszt Ferenc utca 30. 
szám alatt lévő lakóház, udvar, gaz-
dasági épület elnevezésű ingatlant. 

A képviselők ezzel eleget tettek egy 
idős asszony kérésének, aki a szom-
széd ház tulajdonosa. A panaszos 
évek óta küzdött a házának nedve-
sedésével, penészesedésével, amit 
a lebontásra ítélt ingatlan okozott. 
Az önkormányzat által megbízott 
szakértő – aránytalanul nagy költ-
ségek miatt – nem javasolta az 
épület felújítását. A Városüzemelte-
tő Kft. tájékoztatása szerint a romos 
épületben érvényben van még egy 
bérleti szerződés, amelyet a bontás 
előtt a lakástörvényben és a bérleti 
szerződésben biztosított lehetőség 
szerint fel kell mondani. A bontást 
Kiss Péter indokoltnak minősítette, 
hiszen már évtizedekkel korábban 
is katasztrofális állapotban volt az 
épület, ahol mélyszegénységben 
élők laktak. Huber László polgár-
mester kérte, hogy a szükséges 
bontás minimális költségekkel le-
gyen elvégeztetve, esetleg cseré-
ben az építőanyag áráért, és rövid 
határidővel. Az indokoltság azért 

Márciusban nyújtott be pá-
lyázatot a város az NKA 
Vizuális Művészetek Kol-
légiumánál Herman Ottó-
portrészobor elkészítésére. A 
közzétett eredmények szerint 
másfél millió forintot nyert 
erre a célra az önkormány-
zat. A megpályázott összeg 
három millió Ft volt, amely 
a felállítás teljes költségét 
tartalmazta. A szobor meg-
alkotására ismét Veres Gábor 
szobrászművészt kérték fel, 
akitől – a csökkentett támo-
gatás okán – újabb árajánlatot kér-
tek. Ezek szerint 2,4 millió forintból 
készülhet el a portré. A képviselők 
június 26-án arról döntöttek, hogy 
biztosítják a hiányzó 800 ezer Ft-ot 
a költségvetés általános tartalékke-
ret terhére. A tervek szerint 2014. 
szeptember 19-én, Herman Ottó 
halálának 100. évfordulója alkal-

mából rendezett ünnepségen avat-
ják fel az alkotást a Jurisics téren 
lévő szoborparkban. Az elmúlt év-
ben szintén Veres Gábor készítette el 
Ottlik Géza és Liszt Ferenc portréját 
(a képen), amelyek ugyancsak a 
Nemzeti Kulturális Alap 5,3 millió 
Ft támogatásával készülhettek el.

KZ

Herman-szobor

is fennáll, mert a KRAFT-program 
keretében a Gyöngyös-patak kör-
nyezete is megújul, a tervek sze-
rint a tűzoltóság épületét a Liszt 
Ferenc utca 30. címre költöztetik. 
A szerkocsik garázsának építése 
már évekkel korábban elkezdődött, 
aztán abbamaradt. A városvezető 
ígéretet tett a romos épület okoz-

ta károk enyhítésére. Mindezt és a 
képviselők döntését mély tisztelet-
tel köszönte meg az idős asszony, 
akinek évek óta rengeteg gondot 
okozott a lepusztult ingatlan. Aki 
közelről megnézi az épületeket, az 
láthatja, hogy egy kis segítség is 
óriási értéket jelenthet.

KZ
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az állagmegóvás, kismértékű felújí-
tás, valamint a használathoz szük-
séges eszközök beszerzése.
Az 1333 m2 alapterületű Európa 
Ház felújításának I. üteme 68,58 
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www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

Felújítás
A „Kreatív város – fenntartható vi-
dék: új regionális fejlesztési straté-
gia Kőszeg város példáján” projekt 
a nulladik fázisban van. Az ebben 
megfogalmazott célok megvalósí-
tására a kormány másfél milliárd 
forintot biztosított. A projekt rövidí-
tett neve KRAFT, amelynek átfogó 
célja, hogy Kőszeg város értékeire, 
adottságaira, kulturális örökségére 
alapozva: oktatási, tudományos és 
kutatási infrastruktúra megújítá-
sával, közösségi terek fejlesztésé-
vel olyan komplex térségfejlesztő 
program valósuljon meg, amely a 
nemzetgazdaság fejlődése szem-
pontjából is „mintaadó” kistérséget 
hoz létre.
Huber László polgármester és dr. 

Pintér Sándor belügyminiszter már 
aláírta azt a szerződést, amelyben a 
kormány 147 320 000 Ft egyszeri, 
vissza nem térítendő támogatást 
ad át Kőszeg Város Önkormányzata 
számára a Zwinger, az Európa Ház 
és a Chernel utca felújítására.
Június 24-én a városvezető a kép-
viselő-testületi ülésen mindezt úgy 
értékelte, hogy ezzel az önkor-
mányzat tevőlegesen részt vállal a 
projekt megvalósításában. A három 
komplexum felújítását 2015. de-
cember 31-ig kell elvégezni, és a 
rendelkezésre álló pénzösszeg pon-
tosan meghatározott, azt nem lehet 
túllépni.
A Zwinger (Öregtorony) I. ütemként 
történő felújítására 27,94 millió Ft 
áll rendelkezésre. Előadótermet, 
közösségi termet, kiállító teret, ká-
vézót alakítanak ki. A projekt része 

millió Ft-ból valósul meg. Az épület 
kutatási, képzési központként ott-
hont ad a tudományok és a művé-
szetek képviselőinek. Megtörténik 
az energetikai korszerűsítés, az át-
építés során az elavult szerkezete-
ket, burkolatokat kicserélik, elvégzik 
a gépész, az elektromos alapszere-
léseket, felújítják a nyílászárókat, a 
homlokzatot, és szükségessé válik a 
bútorozat korszerűsítése. 
A harmadik blokk a Chernel utca 
felújítása, amely magában foglal-
ja a csapadékvíz elvezetésének a 
megoldását, mert a víz elszivárgá-
sa károkat okoz a műemlék épüle-
tekben. Halaszthatatlan az egye-
netlen, minőségileg kifogásolható 
útburkolat átépítése. Erre a célra a 
miniszter által aláírt szerződés 50,8 
millió forintot biztosít.

KZ

Nagy lehetőség előtt
Július 3-án rendkívüli testületi 
ülésen fogadták el a képviselők 
az önkormányzat és az ISES ala-
pítvánnyal aláírt szerződést, amely 
a KRAFT nulladik ütemének meg-
valósítását szolgálja. Huber László 
polgármester elismerő szavakkal 
szólt a projektről, amely jelentősen 
megváltoztathatja a város életét, 
miközben megújulnak a városban 
található műemlék épületek. Prof. 
Dr. Miszlivetz Ferenc megköszönte 
a városvezető által elmondott, az 

önkormányzat együttműködésé-
re vonatkozó szándékát. Majd a 
nulladik fázisban a kormány által 
adott másfél milliárd forintot meg-
lepetésként értékelte. Ennyi pénz 
soknak tűnik, de, ha a projektben 
szereplő összes épületet számítás-
ba veszünk, akkor már nem tűnik 
soknak. Nem lehet ennyi pénzből 
tökéletesen mindent megvalósí-
tani, felújítani. A fő szempont az 
elindítás, amely elősegíti a felké-
szülést az EU által finanszírozott 

projektekre. Elmondta, hogy min-
den alprojektre külön kell pályázni 
és megnyerni.
A professzor javaslata szerint az 
év végén kössön az alapítvány és 
a város egy hosszú távú szerződést 
a végcél megvalósítása érdeké-
ben. A jelenlegi helyzetet segíti, 
ha a két fel kölcsönösen átadja az 
információkat. Őszre elkészülhet 
egy honlap, ahol mindenki hozzá-
juthat az aktuális információkhoz, 
itt fogadhatják az együttműködési 
szándékokat is. Majd arról beszélt, 
hogy a város nagy lehetőség előtt 

áll, a fél ország erről beszél. Akik 
nem kerültek be a projektbe, azok 
irigykednek, megsértődtek.
Kiss Zoltán arról kérdezett, hogy a 
kőszegi gimnazisták majdan jelent-
kezhetnek-e kőszegi egyetemi kép-
zésre. A professzor válasza szerint 
egyik fontos cél a projektben benne 
lévő és a kőszegi intézmények kö-
zötti kapcsolatok létrehozása. Pél-
daként említette azt, hogy a Pan-
non Egyetem és a mezőgazdasági 
szakiskola megtette ehhez az első 
lépéseket.

KZ
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„Kezdődjön jövője a SCHOTT-nál”

Sikeres csapatunk erősítésére keres a 
SCHOTT Hungary Kft. lukácsházi gyára 

munkatársakat:
 

 vizuális ellenőr
  betanított  munkakörbe

4 műszakos munkarendbe.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal
2014. július 25-ig

az alábbi címeken: 

SCHOTT Hungary Kft.
HR osztály

9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Tel: 06 94 568 400

E-mail: hr.pph@schott.com

Osztozna velünk sikereinkben?
 Várjuk jelentkezését!

Az együttélés szabályairól
Kőszeg Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. június 
24-i ülésén megalkotta a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és 
ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló önkormányzati 
rendeletét. 
Az önkormányzat által megállapí-
tott magatartások szankcionálásra 
a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályiról 
szóló 2004. évi CXL. törvény alap-
ján a hatóság helyszíni bírságot 
szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés 
alkalmával az ügyfél a jogsértést 
teljes mértékben elismeri, egyéb 
esetben szankcióként közigazgatási 
bírság kiszabására van mód. 
Az alábbi önkormányzati rendele-
tekben meghatározott szabályokat 
határozta meg az új rendeletet 
közösségi együttélés alapvető sza-
bályaként: 
– Kőszeg Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a kedvtelés-
ből tartott állatok tartásának szabá-
lyairól szóló 13/2014. (III. 28.) ön-
kormányzati rendeletének az ebek 
tartóira előírt rendelkezései,
– Kőszeg Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közte-
metőkről és a temetkezésről szóló 
6/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendeletének a temető rendjére vo-
natkozó szabályai, 
– Kőszeg Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közte-
rület-használatról és a városkép 
védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) 
önkormányzati rendeletének a 
gépjárművel zöldterületre, ven-
dégjárdára való ráhajtás, valamint 
ezeken történő várakozás tilalmá-
ra vonatkozó szabálya, a közte-
rületen elhelyezett emlékművek, 
utcabútorzatok, virágágyások sze-
gélyének, lépcsők, utcaszegélyek, 
kőpadok, szökőkutak és a közutak 
tartozékainak védelmére vonatkozó 
szabályok - tilos ezeken gördesz-
kázni, görkorcsolyázni, rollerezni, 
kerékpározni - valamint a plakátok, 
mozgatható reklámtáblák elhelye-
zésével kapcsolatos szabályok. 
A helyszíni bírság felső határa ter-
mészetes személyek esetén har-
mincezer forint, jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezetek esetén ötvenezer 

forint, a közigazgatási bírság fel-
ső határa természetes személyek 
esetén százötvenezer forintig, jogi 
személyek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetén 
ötszázezer forint. 
Helyszíni bírság kiszabására a köz-
terület-felügyelő jogosult. A rende-
let szövege a http://koszeg.hu/hu/
onkormanyzat/testulet/rendeletek 
oldalon olvasható.
Ugyanezen az ülésen módosítot-
ta a képviselő-testület a közte-
rület-használatról és a városkép 
védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) 
önkormányzati rendeletét, melynek 
értelmében szigorodtak az engedély 
nélküli vagy engedélytől eltérő köz-
terület-használat szabályait. Ennek 
értelmében az engedély nélküli 
közterület használót az egyébként 
irányadó közterület-használati díj 
háromszorosának megfizetésére 
kell kötelezi, az engedélytől eltérő 
közterület-használót pedig az en-
gedély visszavonásával egyidejűleg 
az egyébként irányadó közterület-
használati díj kétszeresének megfi-

zetésére kell kötelezni mindkét eset-
ben azzal, hogy a bírság felső ha-
tára természetes személyek esetén 
kétszázezer forint, jogi személyek 
és jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezetek esetén kétmillió 
forint. Mindkét esetben továbbra 
is megmaradt az a szabály, hogy 
a bírság kiszabásával egyidejűleg 
kötelezni kell a közterület-használót 
a jogellenes közterület-használat 
haladéktalan megszüntetésére, to-
vábbá a közterület eredeti állapotá-
nak helyreállítására. Ugyanebben a 
rendeletben határozta meg a képvi-
selő-testület az őszi önkormányzati 
választásokra tekintettel a választá-
si kampány időszakára vonatkozóan 
a hirdető berendezésekre, plakátok 
elhelyezésére vonatkozó szabályo-
kat, melyekről a későbbiekben még 
részletes tájékoztatást fogunk adni. 

Dr. Zalán Gábor s.k. 
jegyző

Lakossági apró
• KŐSZEGEN PANORÁMÁS 
környezetben teljesen köz-
művesített TELEK ELADÓ. 
Telefon: 0620/361-6380 és  
0630/4094-213.

„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Elérkezett a nyár, amit oly sokan és 
nagyon vártunk. Eljött a szabadsá-
golások, a jól megérdemelt pihenés 
ideje. Ilyenkor nyilván sokan felke-
rekednek a távolabbi helyekre, hogy 
más környezetben közös élmények-

kel gazdagodva tölthessenek el 
néhány napot a családdal vagy a 
barátokkal. Bizonyára vannak olya-
nok is, akik nem indulnak útra, de 
ugyanúgy szeretnének közös prog-
ramokat. Nekik – őszinte szívvel – 
ajánlom figyelmükbe a kőszegi he-
gyek adta remek kirándulási, túrá-
zási lehetőségeket. Azokat, amelyek 
miatt távolról érkeznek hozzánk 
a természetet szerető emberek, a 
turisták. Az ehhez szükséges rész-
letes információkat beszerezhetik 
a Fő téren lévő Tourinform irodá-
ban. Akik a kevesebb gyaloglást 
kedvelik, azoknak javaslom a rövid 
sétákat a várost ölelő dombokon. 
Így útba ejtve a Szent Korona őr-
zési helyét, a csodálatos Kálváriát 
a Trianoni kereszttel, a Szultán-ki-
látót, a Bechtold István Természet-
védelmi Látogatóközpontot, amely-
nek szomszédságában különböző 
korosztályok számára alkalmas 
játszó és pihenőhely található. A 
nyári forró napokon felüdülést ad 
a szabadtéri fürdő, amivel sajnos 
Kőszeg még nem rendelkezik, de a 
környéken van több ilyen lehetőség. 
Azon dolgozunk, hogy Kőszegen is 
legyen szabadtéri fürdő. Ezért kér-
tük az Abért-tavak önkormányzati 
tulajdonba adását, amelynek meg-
történte után alkalmassá tesszük 
fürdőzésre, és más vízi sportokra.
Szép nyarat kívánok mindenkinek!  

Huber László
polgármester       
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Kőszeg – Szenc
Városunk képviselő-testületének 
tagjai, intézmények és egyesüle-
tek képviselői és vezetői, tűzol-
tók, vállalkozók, borászok, horvát 
nemzetiségi képviselők, művészek, 
valamint a polgármesteri hivatal 
vezetői is jelen voltak június 26-án 
a szenci ünnepségen, ahol aláírták 
a legújabb testvérvárosi megálla-
podásunkat. Vaihingen, Mödling és 
Senj után negyedikként üdvözöl-
hetjük testvérvárosaink sorában a 
tizenhétezer lelket számláló szlová-
kiai települést.
Az együttműködésről szóló szándék-
nyilatkozat 2010-ben született, de a 
barátság 2008-tól számolható. A 
két város vezetői akkor, Senjben is-
merték meg egymást. Kőszeg részé-
ről Dr. Tóth László, Mersich Károly és 
Nikl János voltak a kapcsolat kez-
deményezői. „Valószínűleg ezt írta 
meg számunkra a sors, hiszen kez-
dettől fogva szimpátia és érdeklődés 
támadt közöttünk. Büszkék vagyunk 
a Szenccel kialakult barátságra. 
Úgy gondolom, hogy kapcsolatunk 
példaértékű lehet országaink egyes 

politikusai előtt, 
és a szélsősé-
gesen gondol-
kodó, egymást 
gyanakvással 
figyelők előtt is” 
– mondta be-
szédében pol-
gármesterünk. 
A kapcsolat ér-
dekessége, a további együttműkö-
dés különleges záloga, hogy Szenc 
lakosságának mintegy 20 százalé-
ka magyar anyanyelvű. 
A díszes okmányt a Szenc Ho-
tel nagytermében Karol Kvál és 
Huber László polgármesterek lát-
ták el kézjegyükkel (Fotó: Pócza). 
A kapcsolat megerősítésére itthon, 
szeptemberben, a Kőszegi Szüret 
rendezvényén kerül majd sor. 
„Bízom abban is, hogy ez a kapcso-
lat szolgálja a szomszédos európai 
nemzetek közötti jobb megértést, 
és a közös történelmi múlt örök-
ségeinek ápolását. Ebben a hitben 
írom alá a testvérvárosi szerződést, 
Kőszeg Város Önkormányzata ne-

vében, Szenc és Kőszeg jelenlévő 
tanúinak színe előtt” – hangzottak 

el az ünnepségen Huber László 
szavai. Szenc – Nyitragerencsér 
mellől – partnervárosaink kö-
zül lépett magasabb kapcsolati 
szintre. Az új lehetőség első-
sorban a kultúra területén nyit 
számunkra, a helyi egyesületek, 
csoportok és iskolák számára új 
távlatokat. Mindezt segíti a te-
lepülés viszonylagos közelsége 
és a magyar nyelv is. 
Az ünnepen a Kőszegi Vonósok 
színvonalas műsora emelte az 

alkalom fényét. 
Tóthárpád F.

el az ünnepségen Huber László 
szavai. Szenc – Nyitragerencsér 
mellől – partnervárosaink kö-
zül lépett magasabb kapcsolati 
szintre. Az új lehetőség első-
sorban a kultúra területén nyit 
számunkra, a helyi egyesületek, 
csoportok és iskolák számára új 
távlatokat. Mindezt segíti a te-
lepülés viszonylagos közelsége 
és a magyar nyelv is. 
Az ünnepen a Kőszegi Vonósok 
színvonalas műsora emelte az 

Július 5-én 52 fős csoport érkezett 
új testvérvárosunkból, a felvidéki 
Szencből Kőszegre. A csoportot szin-
te kizárólag olyan Szencben élők 
alkották, akik még sohasem jártak 
városunkban, de a testvérvárosi 
szerződés megkötése felkeltette az 
érdeklődésüket. A csapatot az MKP 
(Magyar Közösség Pártja) városi és 
járási szervezetének elnöke Duray 
Rezső szervezte, eljött velük Agárdy 

Szenci vendégek
Gábor Pozsony megye korábbi és 
Németh Gabriella jelenlegi alispán-
ja. A delegációt Huber László pol-
gármester és dr. Tóth László osztály-
vezető fogadta múzeumlátogatás 
és tartalmas városnézésre keretén 
belül. Az estét a Tóth Pincészetben 
töltötték el egy borkóstolóval egy-
bekötött kellemes vacsora mellett. 
Késő este Kőszegről szerzett jó be-
nyomásokkal indultak hazafelé.

Mödling: Testvérvárosok találkozója 
Június 28-án a kőszegi küldöttség 
tiszteletére megszólalt a Himnusz 
Mödling Városgalériájában. Ek-
kor erősítette meg hivatalosan a 
Jumelage testvérvárosi kör hét tagja 
együttműködési szándékát. Mödling 
(A), Offenbach (D), Puteaux (F), 
Velletri (I), Esch-sur-Alzette (L) és 
Zemun (SRB) képviselője mellett 

Kőszeg nevében Básthy Béla alpol-
gármester írta alá az együttműkö-
dési dokumentumot. A Jumelage 
találkozón részt vettek Mödling 
további testvérvárosainak – Vsetin 
(CZ) illetve Zottegem (B) – képvi-
selői is. Az aláírási ceremónia kere-
tében megemlékeztek Mödling és 
Kőszeg testvérvárosi kapcsolatának 

25 éves, illetve Mödling és Vsetin 
10 éves évfordulójáról. 
Básthy Béla alpolgármester átadta 
„Kőszeg Város Európai Kapcsola-
taiért” kitüntető oklevelet Friedrich 
Weiss Mödling korábbi jegyzője 
számára, aki a nyugdíjas éveiben is 
Kőszeg-rajongó.
A kétszintes galéria falát a test-
vérvárosokból érkezett művészek 
alkotásai díszítették. Ezek közül 
kiemelkedtek a Kőszegi Művészeti 
Egyesület négy tagjának alkotásai. 
A kőszegi művészek önmagukban 
is nemzetköziséget képviseltek, hi-
szen Len Hagendorn Hollandiában, 
Petky Péter Ungváron, Németh 
János és Kamper Lajos pedig Bu-
dapesten végezték felsőfokú mű-
vészeti tanulmányaikat. Sikerük 
elvitathatatlan volt.
A testvérvárosi találkozó keretében 
egy nagyobb kiállítást is megnyitot-
tak a Mödlinger Kunststationban, 
ahol a négy kőszegi művész mellett 
német, luxemburgi és osztrák alko-

tók állítottak ki. A kétnyelvű Kőszegi 
Művészeti Egyesületet itt Gerhard 
Krutzler az egyesület német nyelvű 
alelnöke mutatta be.
A sokszínű hétvégébe Mödling 
lakosságát a Városháza előtt fel-
állított színpadon fellépő művé-
szeti csoportok, köztük a kőszegi 
Concordia-Barátság Énekegyesület 
segítségével vonták be. A Jumelage 
munkaértekezletén Kőszeg váro-
sát Básthy Béla alpolgármester, dr. 
Mátrai István, valamint dr. Mátrainé 
Tálos Ilona képviselte.
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úgy jött ki, hogy rendkívül őszinte emberek van-
nak a társulatban, emberi minőségükben is, és 
mint színészek is nagyon izgalmas társaság. Ez 
a vidék is nagyon tetszik nekem. Korábban nem 
nagyon voltam itt huzamosabb ideig. El vagyok 
ájulva a szépségétől, hogy mennyire feltöltő a 
táj, és hogy az emberek mennyire kedvesek, se-
gítőkészek és nyitottak. Gyakorlatilag egy pilla-
nat alatt helyi lakosnak éreztem magam. 

– Azt mondta valahol, örül, hogy a mentesül 
a teljesítménykényszer alól, már válogathat a 
szerepek között.
– Nagyon sokat tanultam a filmekből, a filmek 
által. Nagyon sokra büszke vagyok, de már nem 
mindenről gondolom azt, hogy el kell vállalni. 
Azt gondolom, hogy árt az embernek, ha olyan 
mondatot mond ki, ami nincs jól megírva. Türel-
mes vagyok és várom, hogy jöjjenek az életembe 
az olyan dolgok, amelyek értékesek.  Volt egy sor 
olyan film, amely miatt rengeteg fesztiválmeg-
hívás érkezett, rengeteg fesztiváldíjat kaptam, és 
ilyenkor az ember átérzi, hogy egy dolog milyen 
messzeségbe eljuthat, hány országba, hányféle 
kulturában kiváncsiak rá az emberek.  
–−Mi volt Berlinben?
– Egy évet töltöttem kinn. Részben magánéleti 
okai voltak, részben egy csodálatos szakmai ese-
mény történt velem. Játszhattam egy színházban 
németül. Azóta még erőteljesebben tanulom a 
nyelvet. Akkor nem volt időm a sok elfoglaltság 
miatt, akkor az élmény lebénított, most viszont 
tudatosan tanulok. Nagy szeretettel vetettem 
bele magam a németbe, plusz a franciába és 
azt hiszem, hogy hosszútávon valamire jó lesz.  
Lehet, hogy egyszer fogadósné leszek és jót be-

KÁVÉSZÜ
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Kávészünet Hámori Gabriella színművésznővel
 Újonc a Kőszegi Várszínházban

Hámori Gabriella a vidéki színházkedve-
lőknek inkább a számtalan filmjéből is-
mert. Legemlékezetesebb, és számára is a 
legkedvesebb az I love Budapest című. A 
Szarvasról származó művésznő magáénak 
tudhatja – többek között – az Arany medál-
díjat (az év hazai színésznője díj 2009-ben 
és 2011-ben), a Jászai Mari-díjat 2012-
ben, ugyanebben az évben New Yorkban és 
Los Angelesben a legjobb színésznő díját. 
Hogy miért lett színész, nem tudja könnyen 
megválaszolni. Mindig volt benne valami 
közlésvágy. Aztán hatéves kora körül már 
festőnek készült. Tündérkörnyezetben nőtt 
fel, sokat volt egyedül, rengeteget fantázi-
ált. Apja, aki vegyész volt, próbálta ösztö-
kélni a kémia felé. Úgy gondolta, van hozzá 
érzéke. Az utolsó utáni pillanatban adta be 
jelentkezését a színművészetire. Semmi-
féle tudatos készülődésről, ábrándozásról 
nem volt szó. Néha eltévedt egy-egy vers-
mondó versenyre. Kudarcnak érezte, hogy 
a gyerekek modorait állítják be és azokat 
pontozzák. Aztán Földváron már felnőtt 
színészként csinált gyerektábort versmon-
dóknak – négy évig. Készített fel diákot a 
színművészetire, akit fel is vettek. A lényeg, 
hogy az ember önmaga szabaduljon fel a 
feladatban, és mögé tudjon állni, aztán már 
elsajátíthat stilárisan sok mindent, de az 
első, hogy őszinte tudjon lenni. Nézőként 
idegesítette, ha ez nem így volt az előadá-
son, képes volt felállni és kimenni. Marton 
László színinövendéke volt az egyetemen, 
hálával gondol arra a szellemiségre, mely 
ma is összeköti az onnan kikerülőket. A 
több mint negyedszázados múlttal rendel-
kező Kőszegi Várszínházban újoncként üd-
vözölhetjük, reméljük, ezután még sokszor 
láthatjuk.

– Láttam sok szabadtéri színház programját, és 
látom, hogy itt mindig törekszenek a minőség-
re. Kőszeg Budapestről nem könnyen elérhető. 
A kőszegiek, Kőszeg környékiek és az itt nya-
ralók mégis megkapják az esszenciáját azoknak 
a művészeknek, vagy annak a kvalitásnak, ami 
esetleg nem olyan elérhető számukra. Ezért 
nagyon büszke vagyok a felkérésre. Znamenák 
István, aki jelenleg az Örkény Színház tagja – 
melynek én már tíz éve tagja vagyok –, hívott 
meg. Dolgoztam vele filmben is, a színházban 
is. Fantasztikus színésznek tartom és nagyon 
örültem, hogy rendezőként meghívott. Ez a csa-
pat, akikkel együtt játszhatok, nagyon jó csapat. 
Szívesen lennék egy ilyen társulat tagja, mint 
amilyen a mostani alkalmi társulat. Valahogy 

szélgetek a vendégekkel. Szeretem megjegyezni 
a szavakat, kifejezéseket. 
– És a nyári színház?  
– Nem szabad mindig arra gondolni, hogy ne-
kem ez vagy az a célom, hanem ez is nagyon 
fontos, egy teljesen műhelymunka jellegű nyá-
ri, nagyon könnyed, jó, finom humorú előadás 
is kell az életünkben. De itt is dolgozunk, napi 
kétszer négyórás próba a penzumunk, abszolút 
egymásra figyelünk, meg a darabra. 
– A Kőszegi Várszínház saját produkciója 
a mostani Shakespeare darab, a Vízkereszt, 
vagy bánom is én című. Örült Olívia grófnő 
szerepének? 
– Nagyon. Ez egy olyan szerep, amely engem 
pont most vezet át a kislány, vagy a lány skatu-
lyából a fiatalasszonyba, abba a nőbe, aki még 
se nem asszony, de már se nem lány. Én egy 
fiatalos alkat vagyok, és néha zavarba ejtő, hogy 
elhívnak egy szerepre, ami az életkoromnak 
megfelelő lenne, de aztán kiderül, mégis egy 
idősebb alkatra írták. Most telitalálatnak érzem 
a szerepet. Nagyon jó íve van. Egy grófnő, aki 
a történet elején csak látszólagos kapcsolatot 
tart fennt a környezetével, a házbeliekkel, meg-
van mindenkivel a napi rutinja, de a lelke zárt, 
végig a múltba pillant, találkozik egy fiatalem-
berrel akiről nem tudja hogy lány. A benne éb-
redő szerelemnek köszönhetöen magához tér. A 
legszebb az, hogy nem a jelenbe, a valóságba 
kerül, hanem egy újabb illúzióspirálba. A gróf-
nő jeleneteiben pillanatonként váltják egymást 
az érzelmek, a kíváncsiság és a humor, mindez 
egyre őrültebb dinamikával.
   Kiss János
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Patika
A januári lapszánban adtunk 
hírt arról, hogy az egyik érin-
tett gyógyszertári vállalkozás az 
épülő egészségház mellé kíván-
ja áttelepíteni a gyógyszertárát. 
Ezért telek kialakítására kérte az 
önkormányzatot. Június 24-én a 
képviselők arról döntöttek, hogy a 

telekkönyvi nyilvántartások szerint 
kialakított telket licit alapján érté-
kesítik. A testületi ülésen elhang-
zottak szerint három vállalkozás 
jelentette be a vételi szándékát. A 
Reformház Egészségügyi Bt. ké-
résére történt meg az értékesítés 
előtt álló 1173 m2  méretű terület 
ingatlanként történő kialakítá-
sa, majd később a BENU Küttel 
Gyógyszertár Kft., valamint Szalai 

A kontaktlencsékről

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

Tibor, kőszegi lakos is benyújtotta 
a vásárlásra vonatkozó kérelmét. 
Az értékbecslő által meghatáro-
zott telek ára, így a liciten a kiki-
áltási ár 8,2 millió Ft +ÁFA. Ennél 
kisebb összegen nem vásárolható 
meg a terület.
Kiss Zoltán és Giczy József azt kérte, 
hogy az értékesítés feltétele legyen 
a gyógyszertér építésének szándé-
ka, hiszen ez lenne az önkormány-

zat és a kőszegiek érdeke is, mert a 
szomszédságban épül az egészség-
ház. Két vállalkozás ilyen szándék 
megjelölésével adta le a vásárlás-
ra vonatkozó igényét, a harmadik 
viszont ilyet nem határozott meg.  
Huber László polgármester sze-
rint a város érdeke a piaci alapon 
történő eladás, a legmagasabb ár 
elérése. 

KZ

Májusban előfordult árvízkárok, a 
Hatházak és a Rőtivölgyi utca ve-
szélyeztetése után a képviselők na-
pirendre tűzték a megelőzés kérdé-
sét.  Áradás az elmúlt években már 
többször előfordult, ezért is volt kü-
lönösen indokolt a téma tárgyalása 

a június 24-én megtartott testületi 
ülésen. Huber László polgármes-
ter – a június 3-án történt szakmai 
megbeszélések alapján – elmond-
ta, hogy a Gyöngyös-patak med-
rének eltorzulása, az iszapolódás, 
a növényzet túlnövekedése miatt 

Hova kerül?
A Zwinger udvarán látható még 
a Kodolányi János fémből készült 
alkotásaiból összeállított kiállítás. 
A művész a kompozícióit egykori 
használati tárgyakból hozta létre. 
Az eltelt idő kegyetlenül megvisel-
te a korábban is rozsdás felületű 
tárgyakat. Nem tudni, hogy a kez-
detek óta mennyi látogató lépett 
be a kíváncsisága okán a füves 
udvarba.   Rövidesen 
erre senkinek nem 
lesz lehetősége, mert 
a Zwinger a KRAFT-
program keretében 
oktatási funkciót 
kap, és a Kodolányi-
kiállítást máshol kell 
elhelyezni. Erről egy 
határozott kérést is 
tartalmazó, iránymu-
tató levelezés indult 
el a város és a képző-
művészeket képviselő 
Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke kö-
zött.  Dr. Tóth László 
osztályvezető tájé-
koztatása szerint a 
kültéren elhelyezhető 
darabok a Jurisics tér 
6. szám udvarán kap-

hatnának helyet, a többiről a vá-
rosi múzeum gondoskodik. Érke-
zett egy olyan kérés is, miszerint az 
egyik lakóház pincéjében, valamint 
annak udvarán legyenek elhelyez-
ve a kiállítási darabok. Ennek a 
költségeiről még nem készült el a 
felmérés, de a körülmények isme-
retében a megvalósítása megha-
ladja a város teherbíró képességét. 
Ezért kérték az akadémia elnöké-
nek segítségét.

KZ

A kontaktlencsékről szóló cikkso-
rozatunk zárásaként, a különfé-
le fénytörési hibákhoz párosított 
legoptimálisabb alapanyagok 
és viselési idők ismertetését kö-
vetően, a sokakat foglalkoztató 
multifokális kontaktlencsék adják e 
havi témánkat. A presbyopia a kor 
előrehaladtával jelentkező termé-
szetes folyamat, amelynek során a 
szemlencse veszít rugalmasságá-
ból, megnehezítve ez által a közeli 
tárgyakra való fókuszálást. Gyakran 
azt vesszük észre, hogy olvasáshoz 
távolítani kell kezünket, hogy tiszta, 
éles képet láthassunk. Az alkalmaz-
kodóképesség elvesztése látszólag 
úgy tűnik, hogy egyik pillanatról a 

másikra történik, pedig valójában 
ez a folyamat éveken keresztül fo-
lyamatosan zajlik. Leggyakrabban 
a 40-45 éves kor körül figyelünk 
fel rá. A presbyopia elméletileg 
előbb-utóbb mindenkinél jelent-
kezik. Sajnos megelőzni nem tud-
juk, multifokális kontaktlencsével, 
szemüveggel azonban lehetőség 
van a korrigálására. A progresz-
szív kontaktlencsék hatása ha-
sonló alapelven nyugszik, mint 
a multifokális szemüvegeké. A 
CooperVision kontaktlencse gyártó 
cég e lencséje, biztosítja a nagy-
fokú kényelmet és a kiváló látás-
korrekciót távolra, közelre és köztes 
távolságra egyaránt. Nagyszerű 
megoldás a szemüveg helyett min-
dennapi használatra, sportoláshoz 
vagy akár szórakozáshoz. Remél-
jük felkeltettük érdeklődésüket és 
hamarosan Önök is kontaktlencse 
viselőkké, válnak.

Kőhalmi-Szalay Mónika

valós veszélyeket hordoz. Mindez 
a városon átvonuló teljes vonalon 
érvényes. A veszélyforrásokat szak-
embereknek kell elemezni, feltárni, 
hogy ez alapján el tudják készíteni 
a vízkár elhárítási tervet. Ennek so-
rán fel kell venni a kapcsolatot az 
érintett osztrák partnerekkel, hiszen 
a Gyöngyös-patak ottani vízgyűjtő 
területe a meghatározó. Keszei Ba-

lázs kérte, és egyben figyelmeztetett 
arra, hogy a tervet készítő szakem-
berek vegyék fel a kapcsolatot a 
„zöldhatóságokkal”. A képviselők 
teljes egyetértésben elfogadták 
„Kőszeg Város vízkárelhárítási és 
védekezési terv”-ének elkészítését, 
amelyre 4 089 400 Ft-ot biztosítot-
tak a költségvetés általános tarta-
lékkeret terhére.

Újra a vízkárokról
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CIVIL ÉLET

Ingyenesen használható
Május 26-án a képviselő-testületi 
ülésen Kelemen Péter elnök szá-
molt be a Kőszegi Sporthorgász 
Egyesület elmúlt évi tevékenysé-
géről, amelyet Huber László pol-
gármester kiválónak minősített. 
Jó példát mutattak a környezetvé-
delmi munkájuk során, elismerésre 
méltóan gondozzák – más civil 
szervezetek bevonásával – a Csó-
nakázótó és a Téglagyári-tó kör-
nyékét. A kőszegi horgászok alkot-
ják a megyei horgásztársadalom 
gerincét. Kiss Péter is köszönetet 
mondott a tagság munkájáért, ki-
emelte azt, hogy a taglétszámuk 
stabil, az ifjú horgászok körében 

pedig értékes szervező munkát vé-
geztek. Ehhez csatlakozva Kelemen 
Péter így fogalmazott: „nagyon 
büszkék vagyunk a gyermekhorgá-
szok eredményeire”. Ezt követően 
megfogalmazta kéréseit a képvi-
selők felé. A Csónakázótó mellett 
lévő padok fatámláit önszorgalom-
ból a horgászok már kicserélték, 
a mázolást is elvégzik, de ehhez 
kérnek festéket. Ismét központi 
témává vált a WC-helyiség, illet-
ve annak hiánya, elsődlegesen az 
ott sétáló turisták, városlakók ér-
dekében. Kiss Péter azt javasolta, 
hogy a látogatóközpont mellett, az 
alpannonia® keretében létrehozott 

mobil-WC-t helyezzék át a Csóna-
kázótóhoz. A javaslat nem talált 
támogatásra, viszont a képviselők 
döntése alapján az önkormány-
zat bérel egyet, és mihamarabb 

megtörténik az elhelyezése. Július 
második hetétől már ingyenesen 
használható a parkoló mellett fel-
állított mobil-WC.

KZ

Évente két alkalommal szervez 
fórumot a Kőszegi és a Felső-
Répcementi Kistérség Foglalkozta-
tási Paktuma, amely immár, július 
3-tól összesen 59 partnert számlál. 
Ekkor csatlakozott az ország ötven 
településén, köztük Kőszegen is, ta-
nulási központot működtető Nyitok 
Hálózat is. 
Az átlagos újságolvasó kevésbé 
ismeri a paktum lényegét. Ez alka-
lommal Bartók Alexandra koordi-
nátor ismertette tevékenységüket, 
amely magában foglalja a mun-
kaerő-piaci információnyújtást, a 
pályaorientációt, a tanfolyamok 
szervezését, kiadványok készítését, 
de közreműködésükkel jött létre a 
büki FIP Pont is. Emellett szociális 
szövetkezetek létrejöttét generál-
ták, és nem utolsó sorban fórumok, 
konferenciák szervezésével is segí-
tik a hatékony információáramlást.

A maratoni, konferenciának is be-
illő rendezvény egyik előadója volt 
Fucinné Dorner Anikó kirendeltség-
vezető. Előadása számos érdekes-
séggel szolgált. Két teljes év adatait 
vizsgálva – a többi között elmond-
ta, hogy a munkaerő-piac az elmúlt 
évhez képest javuló tendenciát mu-
tat, Vas megye foglalkoztatási rátája 
az országosét meghaladja. Kőszegi 
viszonylatban mindig jellemző volt 
a szezonális munkanélküliség erő-
teljes hatása. A megállapítás most 
is érvényes, viszont, jelentős pozitív 
hatást gyakorolt a számadatokra 
a téli átmeneti közfoglalkoztatás. 
„Kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy a közfoglalkoztatásban legel-
ső körben a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásban részesülőket 
vonjuk be” – mondta.
A helyi viszonyokra hatással volt a 
Ruhaipari Zrt. csoportos létszám-

A foglalkoztatásról leépítése is. Ugyanakkor elmond-
hatjuk, hogy ma már újra, harminc 
fővel működik az üzem.
A kormány programjának köszön-
hetően a 25 év alattiak és 50 év 
felettiek korcsoportjaiban is erő-
teljes javulás mutatkozik. A kiren-
deltség nyilvántartásában szereplő 
álláskeresők legnagyobb százaléka 

alapfokú végzettséggel rendelke-
zik.  A munkanélküliségből legtöb-
ben (35%) önálló elhelyezkedéssel 
kerülnek ki, de jelentős adat, hogy 
a munkaügyi szervezet közreműkö-
désével – részben közfoglalkozta-
tással – a regisztrált álláskeresők 
26 %-a talált munkát.

Tóthárpád F
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Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
pályázatot  hirdet

építéshatósági ügyintéző munkakörre.
Az állás határozatlan időre szól és a pályázat elbírálását követően azon-
nal betölthető. A jelentkezés feltétele: magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, egyetemi szintű építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő 
területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, településmérnöki 
vagy főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, épí-
tőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakkép-
zettség (részletesen megtalálható a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
1. sz. mellékletében). Előnyt jelent a szakmai gyakorlat és ezen belül 
a közigazgatási gyakorlati idő, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási 
szakvizsga és építésügyi vizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a 
alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 
2014. július 24.
A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: 
jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.

A kakas
A horvátországi Gyurgyevácba, a 
város meghívására látogatott el az 
Írottkő Natúrparkért Egyesület de-
legációja. A vendéglátók az EDEN 
elismerést 2008-ban a „Picokijada” 
szellemi kulturális örökség miatt 
kapták meg. Minden év június 
utolsó hetében rendezik meg a 
„Picokijada”, a Picoki Legenda tör-
ténelmi játékot. A legenda szerint 
a török sereg éheztetéssel akarta 
megtörni a városvédők ellenállását, 
ők pedig ágyúval lőtték ki az utol-
só kakast. Így jelezték az éhezők 
a töröknek, hogy van még bőven 
élelmiszerük, ezért a támadók el-
vonultak. Gyurgyevácban 1968 óta 

megrendezett történelmi játékon 
harmadik alkalommal vett részt a 
kőszegi delegáció, és erősítették a 
városok közötti kapcsolatot. A na-
túrparkosok meghívására a horvát 
kisváros idén harmadszor lesz jelen 
az Ostromnapokon. 

Veszélyes
Június 24-én a képvise-
lő-testületi ülésen Táncsics 
András azt kérte, hogy az 
illetékes hatóság küldjön 
figyelmeztető levelet a la-
kótelep szélén félbe hagyott 
építkezés tulajdonosának. A 
téglafalakat az ifjúság ját-
szótérnek tekinti, miközben 
életüket kockáztatják. Fel-
hívta a szülők figyelmét is a 
veszélyhelyzetre.

Önkormányzat: Május 26-án az 
őszi önkormányzati választások-
ra történő felkészülés jegyében a 
képviselők döntöttek a jelöltek in-
gyenes hirdetési lehetőségeiről. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
mobil hirdető-berendezésből sza-
vazókörönként 3-3 db áll a jelöltek 
rendelkezésre a kijelölt közterüle-
ten. Ezen túl a jelöltek ingyenesen 
helyezhetnek el a választási kam-
pány időszaka alatt szavazókörön-
ként legfeljebb kétoldalú, oldalan-
ként 1 m2 nagyságot el nem érő, 
jelöltenként 2 darab mobil hirdető-
berendezést közterületen. Kivételt 
képez tíz kiemelten védett belvárosi 
közterület.
A képviselők szigorították az en-
gedély nélküli vagy az engedélytől 
eltérő közterület-használat szabá-

lyait. Kiss Péter és Simonits Zsolt 
kifogásolták azt a magatartást, 
amely során – a városképet rom-
bolva – „mindenhova” hirdetmé-
nyeket ragasztanak illetéktelenek.   
Így fára, hidra, kandeláberekre, 
oszlopra, és sok egyéb másra sem 
ragaszthatóak fel a plakátok. A vá-
rosban található hirdetőoszlopokat 
a JVMK kezeli, a munkatársuk he-
lyezi el azokon a hirdetményeket. 
Táncsics András véleménye szerint 
az ilyen hirdetési helyek száma ke-
vés, ezért felújított formában leg-
alább duplájára lenne szükség.
A Kőszeg és Vidéke szerkesztő-
sége ezúton tájékoztatja az ön-
kormányzati választásokon induló 
kőszegi és a falvak jelöltjeit, hogy 
ingyenesen lesz lehetőségük saját 
programjaik közzétételére az újság 
hasábjain. A részletekről a későbbi 
lapszámunkban, várhatóan au-
gusztusban adunk tájékoztatást. 

Választások

1894 – 2014
Szeptemberben 120 éves lesz a Jé-
zus Szíve Plébániatemplom (Illuszt-
ráció: képeslap). Húsz évvel ezelőtt, 
a 100 éves évfordulón dr. Bariska 
István tollából megjelent egy kis 
ismertető füzet, mely végigkíséri a 
Fő tér díszének történetét. (Jó vol-
na, ha kiegészülhetne a kiadvány az 
elmúlt két évtized történéseivel!) Dr. 

Horváth Lajos, aki 1990-től 1997-
ig plébánosként szolgált Kőszegen, 
szentképet, ezüst, bronz és aranyo-
zott emlékérmeket is készíttetett az 
ünnepi alkalomra, de sokak számá-
ra emlékezetesek maradtak az ak-
kor elhangzó sorok is: „Országot és 
jövőt épít, aki templomot emel! Hi-
tet és Hazát ad a népének a temp-
lomépítő. Történelmi évszázadokat 
kapcsol össze, megfáradt testnek 
ad nyugodalmat, gyógyítja a sajgó 

lelkeket, táplálja, és 
reménnyel tölti el az 
embereket, aki helyet 
ad az Isten háza szá-
mára – szól Básthy 
Tamás, volt polgár-
mesterünk, 1994. 
szeptember 24-én 
elhangzó imájának 
részlete.
Legutóbb annak örül-
hettünk, hogy a lép-
cső is elkészült, de a 
gyönyörű templomon 
akad még munka. A 
felújított üvegablakok 
után a legfontosabb 
a tetőzet kijavítása, 
felújítása, amelyhez 
azonban jelentős 
összefogásra, anyagi 
támogatásra is szük-
ség volna. 

Tóthárpád F.

Köszöntések
Az elmúlt időszakban polgármes-
terünk, Huber László, képeslappal 
köszöntötte a születésnapját ün-
neplő Kemény Sándorné Dejcsics 
Gizellát (96), Kirchknopf Antalt 
(91), Kovács Mihályné Szilágyi 
Annát (92), Kámpits Jánost (94) és 
Tomsits Gyulát (93).         



2014. június 19 - június 22.

2014. június 26 - június 29.

www.7forras.hu

Amennyiben ezt a jelzést látja  a termék(ek) mellett, akkor azok a termékek minden üzletünkben kaphatók.mini  abc  szuper

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.

mini  abc  szuper

mini  abc  szuper

* Viola Sertés Oldalas 
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

Viola Sertés máj
előhűtött (Viola-Hús Kft.)

mini  abc  szuper

Big Milk jégkrém
Csokoládé vagy Vanília vagy Eper
1 l (Unilever Magyarország Kft.)

****  Fornetti Túrós XXL
(Fornetti Kft.)

****  Fornetti Sonkás mini
 (Fornetti Kft.)

mini  abc  szuper

Steffl dobozos sör
4,2%, 0,5 l, 338,-Ft/l
(heineken Hungária Sörgyárak Zrt.)

mini  abc  szuper

Pécsi Radler dobozos sör
Lemon vagy Bodza vagy Meggy
0,5 l, 338,-Ft/l
(Pécsi Sörfőzde Zrt.)

mini  abc  szuper

Pápai Grillkolbász
Magyaros vagy Mix vagy Chilis 
vagy Sajtos, 400 g, 1747,50Ft/g
(Pápai Hús 1913 Kft.)

1229
 Ft/kg

119
 Ft/db

339
 Ft/kg

649
 Ft/db

169
 Ft/db

1149
 Ft/kg

699
 Ft/db

169
 Ft/db

MEGNYÍLT a LOTTÓZÓ
KŐSZEG, Pék utca 20.

Szerencsejáték szelvények, sorsjegyek kaphatók!
NYITVA TARTÁS:

Hétfő – Kedd: 6.00 – 18.00
Szerda – Csütörtök – Péntek: 6.00 – 19.00

    Szombat: 6.00 – 13.00
Vasárnap: 8.00 – 11.00

LOTTÓZÓ!
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17.00 „A magyarok nyilaitól…” Marton-Szállás 
lovas íjászainak bemutatója a 9–10. századi ma-
gyar könnyűlovas harcmodorról a Várárokban
17.30 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsora
Helyszín: Fő tér

Esti programok a Fő téren
18.30 A Kőszegi Orientális Táncklub műsora
20.00 Makám 30 - jubileumi koncert 
22.00 BE-JÓ Táncegyüttes tűztánca a Fő téren

Augusztus 9. szombat
09.00 Ostromkupa Nyílt Amatőr Sakkverseny
Jelentkezés a helyszínen 8.00 órától!
Rendező: Kőszegért Egyesület, Vas Megyei Sakk-
szövetség. Helyszín: Fő tér, eső esetén Írottkő 
Hotel

Augusztus 10. vasárnap
19.00 Könnyű zene – komolyan?
Kőszegi Vonósok koncertje a Hotel Írottkőben
20.00 Horvát est a Peresznyei Zviranjak Együt-
tessel. Helyszín: Aranystrucc étterem

Augusztus 2. szombat
Egész napos vásári forgatag a Fő téren, a Jurisics 
téren
9.00 – 17.00 Véradás (Magyar Vöröskereszt)
Helyszín: Kőszeg és Vidéke Ipartestület székháza 
10.00 Müezzinének, jelentéstétel, éjszakai pat-
ronok elsütése. Helyszín: Fő tér
10.00 Egész napos íjászudvar és fegyverpróba
Helyszín: Jurisics-vár, Diák-sétány
10.00-15.00 Amatőr íjászverseny
Helyszín: Diák-sétány
10.30-15.00 Apródpróba: játékos feladatok 
gyerekeknek. Helyszín: katonai táborok
10.45 Gyulaffy Bandérium ruházat és fegyver-
bemutatója. Helyszín: Fő tér
11.30 Vásárütés. Helyszín: a Vásár területén
12.00 A Kőszegi Tornyosok déli muzsikája
Helyszín: Hősök tornya
13.00 Őrjárat a Belvárosban
14.30 A Kőszegi Darabontok és a Nádasdy 
Bandérium bemutatója. Helyszín: Jurisics tér
15:00 Kőszegi Orientális Táncklub műsora
Helyszín: Fő tér
16.00 Felvonulás a város utcáin és a Fő téren
A felvonulás a Balog Iskola elől indul
17.45 Fúvós térzene Kőszeg Város Fúvószene-
karával. Helyszín: Jurisics tér
18.30 Várostrom. Helyszín: Várfal, Diáksétány
A várostrom megtekintése belépőváltáshoz kö-
tött a helyszín befogadó képességének figye-
lembevételével. Jegyek 800,- illetve 1200,- fo-
rintos áron válthatók. 

Esti programok a Fő téren
20.30 Hollóének Hungarica Régizene Együttes 
koncertje
22.00 Esztenás Együttes moldvai csángó tánc-
háza. Éjszakai őrjárat a Kőszegi Darabontokkal

Augusztus 3. vasárnap
Egész napos vásári forgatag a Fő téren és a 
Jurisics téren
10.00 Szulejmán túra. Találkozó: Ostrominfor-
máció. Táv: 6 km, időtartam: 3 óra
10.00 Arany Sólyom Fészke – solymász bemu-
tató a várárokban
11.00 Gyulaffy Bandérium ruházat és fegyver-
bemutatója. Helyszín: Jurisics tér
11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom
14.00 Történelmi játszóház, kézműves foglal-
kozások
15.00 Tóthárpád Ferenc gyermekműsora
Helyszín: Török tábor
15.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes műsora 
Jurisics tér. Helyszín: Jurisics tér
16.00 Makám Együttes gyermekműsora 
Helyszín: Fő tér

Újra ostrom alatt Kőszeg

Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi 
Ostromnapok Egyesület immár nyolcadik al-
kalommal szervezi meg a Félhold és Telihold - 
Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatát. Az 
emlékezés idén is az Ostromhétvége jelmezes 
katonai hagyományőrző és kulturális forgata-
gával kezdődik, mely felvonultatja a középkori 
hadviselés és életmód számos elemét a végvári 
katonai táboroktól a gyalogos, könnyűlovas és 
tüzér bemutatókon át a solymászat ősi magyar 
hagyományáig. A jelmezes programok hátteré-
ben kulturális programok, kiállítások, koncer-
tek, táncházak, játszók és gyermekprogramok 
nyújtanak folyamatos kikapcsolódást. A hétvége 
kiemelkedő kulturális csemegéje az idén fennál-
lásának 30. évfordulóját ünneplő Makám együt-
tes koncertje. A hétvégén a Jurisics-vár, a Tábor-
nokház és az Arany Egyszarvú Patikamúzeum is 
ingyenes tárlatvezetésekkel várja vendégeit!

Program 2014

Július 31. csütörtök
17.00 A török iparművészet remekei – A Kő-
szegi Művészeti Egyesület kiállítása
Helyszín: Művészetek Háza (Chernel u.18.)

Augusztus 1–3. Ostromjátékok

Augusztus 1. péntek
11.00 Nyugati Végek Vitézei – fotókiállítás az 
Ostromjátékokban közreműködő katonai ha-
gyományőrző csoportokról a Jurisics-várban
Helyszín: Jurisics-vár (Rajnis u. 9.)
Délután: Katonai táborok felépítése
Helyszín: Jurisics-vár, Diáksétány, Várárok
14.00 Szulejmán túra. 
Gyülekező: Ostrominformáció
Táv: 6 km, időtartam: 3 óra
15.00 Kirakodó vásár  – Fő tér, Jurisics tér
16.00 Katonai toborzás, játékos próbatételek a 
Kőszegi Darabontokkal – Fő tér
17.00 ATARU dobkoncert – Jurisics tér

Esti programok a Fő téren
18.00 Ostromtanács, a Városi Szenátus rendkí-
vüli ülése. 
19.00 Végvárak kesztyűs vitézei
A Nyugat- és Észak-Magyarországi (Kőszeg-
Eger) Ökölvívó iskolák ütközete. Díszvendég: Ifj 
Balzsay Károly profi világbajnok ökölvívó
21.30 Éjszakai túra Szulejmán szultán sátorhe-
lyéhez. Találkozó: Ostrominformáció 
Táv: 3 km, időtartam: 2 óra. 
22.00 BE-JÓ Táncegyüttes tűztánca
Éjszakai őrjárat a Kőszegi Darabontokkal
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Félhold és Telihold – Kőszegi Ostromnapok 

FELHÍVÁS!
A Kőszegi Ostromnapok Egyesület segí-
tőket keres az Ostromhétvége kézműves 
foglalkozásaihoz! Várjuk azok jelentke-
zését, akik augusztus 2-án és/vagy 3-án 
szívesen segítenének néhány órát és 
csoportos kézműves foglalkozásokat ve-
zetnének gyermekek részére. A szüksé-
ges anyagokat a szervezők beszerzik. A 
jelentkezéseket a koszegiostromnapok@
gmail.com email címre várjuk!
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Erzsi néni száz éves
A városhoz hű kőszegiek

Július 17-én, csütörtökön Molnár 
Lászlóné 100. születésnapját kö-
zös ebéddel ünnepli a család. Este 
a Bencés-templomban mondanak 
köszönetet és hálát adnak a Jóisten-
nek, hogy Erzsi néni megérhette ezt 
a napot. A szentmisén való részvétel 
külön ajándék az ünnepeltnek, aki 
évek óta nem tud lejönni a második 
emeletről, a templomban is régen 
volt. Elmondása szerint imával 
köszönti a napfelkeltét, amikor éj-
szaka felébred, felkel az ágyából és 
tornászik. „Tudja, a mozgás jót tesz 
nekem, nem akarom magamat el-
hagyni” – mondta a századik évfor-
dulót egy héttel megelőző estén. A 
születésének órájáról érdeklődtem, 
amelyre az unokájának is adott vá-
laszt mondta: „Nem tudom, pedig 
ott voltam”.
Az ünnepelt jó egészségnek örvend, 
gyógyszert nem szed, illetve nem-
rég egy fél aszpirint, mert fájt a 
feje. Ennek a bevételéhez a lánya, 
Molnár Erzsébet félórás rábeszélé-
sére volt szükség. Ők ketten együtt 
élnek a belvárosi lakásukban. A 
lánynak mindig pontosan haza kell 
érkeznie, mert Erzsi néni nem tudja 
elfogadni a „sok emberrel találkoz-
tam” magyarázatot. Az asszony sze-
reti, ha mellette vannak, jó kedvvel 
beszélget. Találkozásunkkor két óra 
hosszat mesélt az életéről, és arra 
invitált: jöjjek el máskor is. Várja az 
ünnepnapon Huber László polgár-
mestert. 
Reggelizés közben mindig szóba 
kerülnek a régi kőszegiek: ki hol 
lakott, mit csinált, mi történt akkor. 
Erzsi néni visszaemlékezései hite-
lesek és pontosak. Van miről be-
szélnie, ahogy mondta: „Kőszegen 
születtem, mindvégig Kőszegen él-
tem, a szüleim, a nagyszüleim is a 
városhoz hű kőszegeik voltak”.
A család története visszanyúlik a 
város évszázadaira. Erzsi néniék 
heten voltak testvérek, közülük 
négyen élték meg az iskolás kort. 
Az idős asszony Bécsben végezte a 
gazdasági tanulmányait, a német 
nyelvet mostanában újságolvasás-
sal gyakorolja. A szüleinek, a Kiss 
családnak vendéglője volt a Temető 
utcában, a Győri János utca sar-

kán.  Aztán a múlt század elején a 
Rákóczi út 9. szám alatt húsboltot 
nyitottak. A „kommunista hatalom 
első időszakában”, 1919-ben a 
fegyver által joghoz jutott Halász 
József beszélt az emberekhez. A 
mondatai nem nyerték meg az 
édesapa, Kiss Gyula tetszését. Eh-
hez a véleményhez csatlakozott 
barátja, Borhi Sándor, aki ütött is 
a kampósbotjával. A botütés kö-
vetkezményeitől mindkettőjüket 
a cáki hegyek zegzugai védték 
meg. Aztán a katonatisztek előtt 
egyértelművé vált: nem lesz hús 
a katonáknak, ha Kiss bácsi nem 
dolgozik. Így az elítélt bujdosása 
véget ért. Gyula bácsi ezt követő-
en is járta a falvakat, az utcákon 
hangosan kiabálta: „Eladó disznót, 
marhát, borjút keresek.” Kifizette a 
gazdát, hazavitte a vásárolt állatot 
a húsüzlet mögötti műhelybe, ahol 
feldolgozták. Nemcsak a lakosság 
vásárolt itt, hanem a MÁV-árvaház, 
a zárda, a tiszti üdülő is. Ez utóbbi-
ból a gondnok addig járt húsáruért, 
amíg egyszer csak az egyik lányt 
magával vitte feleségnek. Erzsi 
néni volt a bolt pénztárosa. Munka 
közben „egzecíroztatta” az inaso-
kat, akik jól éltek, hiszen egy „hús-
üzletben nem lehet éhen halni”. Az 
édesapa ’37-ben végleg eltávozott, 
az üzletet az édesanya, Mária néni 
vette át. Ezt követően az élő álla-
tokat Geizler zsidótól vásárolták. A 
boldogító igent 1940-ben mondta 
ki Erzsi néni a városházán dolgozó 
tisztviselőnek, Molnár Lászlónak. 
Majd egy, illetve két év múlva 
megszületett Erzsébet, és Árpád 
gyermekük. A bombázások elől 
1945 márciusának végén a néhány 
napos Katalinnal együtt menekül-
tek a cáki hegyekbe. Aztán a Rákó-
czi utcai lakásukba beköltözött egy 
orosz tiszt, aki rendszerint eltávo-
zott, majd csomagokkal tért vissza. 
Az akkor alig négyéves Erzsébet 
beszélgetésünkkor arra emlékezett 
vissza, hogy olyan finom, cukorral 
megszórt zsíros kenyeret azóta sem 
evett. Egy orosz katona mindig 
ott állt a kapuban, így a családot 
„zabrálással” nem háborította sen-
ki. Az elmenekültek üres lakásait 

alaposan kifosz-
tották. A háború 
éveiben, majd 
azt követően fé-
lelemben éltek 
Erzsi néniék. Alig 
mertek kimenni 
a gyerekekkel az 
utcára. A zsidóság 
deportálásából 
nem látott sem-
mit, de abban 
biztos, hogy ez 
nem a kőszegiek 
bűne. A háborút 
követő ínséges 
időkben Mill-
gyufával tartotta 
fenn az életüket. 
Egyik bérfizetése 
után bement a – Ciao Amico he-
lyén lévő – Brezlánovics üzletébe, 
hogy valamit, bármit vegyen a 
pénzéért. Üresek voltak a polcok. 
Csak néhány karton Mill-gyufa volt 
a maradék. A boltos ingyen odaad-
ta, gondolván, hogy nem tud vele 
mit kezdeni, hiszen mindenki élel-
miszert akart vásárolni. A nincste-
lenség időszakában a falun élőktől 
Erzsi néni élelmiszert kapott a gyu-
fáért cserébe. „Ez mentette meg az 
életünket” – mondta. 
A húsüzletből ’50-ben állami tu-
lajdonú húselosztó lett, Mária né-
nit, az édesanyát pedig kuláknak 
minősítették. A vádak nem állták 
meg a helyüket. A régi alkalmazot-
tak nem tudtak rosszat mondani. A 
rokonsághoz nem tartozó, az árva 
Kiss József „éhen haltam volna, ha 
nincs a Kiss néni” mondata nem 
nyerte el a vádiratot készítők tet-
szését. Erzsi néni férjét, Lászlót is 
érte támadás, mert hittanra íratta 
be a gyermekeit. Ezért elküldték a 
városházáról, a tanácstól, de aztán 
gyorsan visszavették, mert az adó-
szakértői munkájára szükség volt.
Az ’50-es években Erzsi néni a 
Háziiparnál, pontosabban otthon 
varrogatta a papucsokat. Néhány 

kitérővel a mostani Idősek Szoci-
ális Otthona (Munkácsy u.) helyén 
lévő óvodában dolgozott, többnyi-
re gyermekruhákat foltozott. Innét 
ment nyugdíjba, most is hálás a 
volt főnökének, aki egy „aranyem-
ber” volt.
Amikor Erzsi néni az évtizedek 
alatt történt varrogatásáról beszélt, 
hirtelen felállt a székéről, vette a 
botját, és kérte, hogy menjek vele 
a másik szobába. Megmutatta az 
általa készített szőnyegeket, azokat 
a gobelinjeit, amit csak ámulattal 
lehet megtekinteni. Az egyik sző-
nyegen még idén is végzett javí-
tásokat.
A férjét 1965-ben elveszítette. A 
három gyermeke „Isten áldása” 
számára, örömmel várja haza a 
négy unokáját, és a hat déduno-
káját. „Nem mondhatok rosszat, 
egészséges vagyok, ennél jobbat 
nem kívánhatok magamnak” – 
fogalmazta meg a gondolatait. 
Amikor a beszélgetésünk után, ha-
zafelé indultam, kikísért a lépcső-
házig. „Isten áldja! A jó kedve el ne 
hagyja, mert ez a keserűségben is 
megsegíti!” – összegezte Erzsi néni 
a száz év tapasztalatait.

Kámán Zoltán

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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Ingyenes hallásszűrést szervezünk Vas megyei 
lakosok számára 2014. július 15. és
augusztus 15. között a szombathelyi 
Amplifon Hallásközpontban. A vizsgálatok 
várakozás nélkül, de előzetes telefonos 
egyeztetés alapján történnek. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-94 311-447-es 
telefonszámot! Rendel: Dr. Csizmás Mária, 
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos.

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT 
ÉS HALLÓKÉSZÜLÉK 
PRÓBAHORDÁS

ÚJ Amplifon Hallásközpont
Szombathely, Fő tér 38.
amplifon.hu

185x90_Layout 1  14/7/6.  2:00 PM  Page 1

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Csizmás Mária fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

A hallókészülék vásárlása nagy 
körültekintést igényel. Érdemes 
előzetesen tájékozódni, ám 
érdemi döntést csak a teljes 
körű hallásvizsgálat után lehet 
meghozni. „Próbahordás nélkül 
soha ne vásároljunk hallókészü-
léket!” – javasolja Dr. Csizmás 
Mária fül-orr-gégész, a szom-
bathelyi Amplifon Hallásköz-
pont audiológus szakorvosa. Az 
Amplifon Hallásközpont ingye-
nes hallásvizsgálat kampányá-
nak apropóján beszélgettünk a 
kiváló szakemberrel.

Mennyire tájékozottak mind-
azok, akik hallásvizsgálatra ér-
keznek Önhöz?
Azt tapasztalom, hogy sokan, akik 
hallásvizsgálatra jönnek hozzám, 
és tudják, hogy hallókészülékre lesz 
szükségük, már előzetesen tájéko-
zódnak. Ez legtöbbször a családtól, 
ismerősöktől szerzett információ, 
és egyre többen böngésznek az 
interneten is. Sajnos gyakran elő-
fordul, hogy az emberek a rémhí-
rekre hallgatnak, és téves elképze-
léseik alakulnak ki, a mi feladatunk, 
hogy ezeket eloszlassuk.

Kiemelne ezek közül a tévhitek 
közül néhányat?
Többen tartanak attól, hogy a hal-
lókészülék sípol, felerősíti a zajokat 

és kényelmetlen a viselése. Ilyen 
esetben mindig elmondom, hogy a 
hallókészülékek a technológiai újí-
tásoknak köszönhetően az elmúlt 
években hihetetlen nagy fejlődésen 
mentek keresztül, és a fent említett 
állítások ma már egyáltalán nem 
állják meg a helyüket. 

Hogyan győzi meg a szkeptiku-
sokat?
Nincs nehéz dolgom, hiszen a hal-
lásvizsgálat után minden egyes ér-
deklődőnek lehetősége van ingye-
nesen kipróbálni a készülékeket. Ez 
azt jelenti, hogy a kiválasztott hal-
lókészüléket nem csupán a helyszí-
nen tesztelheti, hanem hazaviheti, 
és kipróbálhatja akár otthoni, akár 
munkahelyi környezetben is. A 
hallókészülék próba nem kötelez 

vásárlásra, így senkinek sincs ve-
szítenivalója. Szerencsére sok olyan 
emberrel találkozom, akik a jót lát-
ják meg először, és olyanokkal is, 
akik elkísérik a barátot, rokont a 
hallásvizsgálatra.

Mik a tapasztalatai, változnak a 
vélemények a próbahordás után?
A személyes tapasztalás a legfon-
tosabb meggyőző érv, mivel a pró-
bahordás időszaka alatt mindenki 
el tudja dönteni, hogy javítja-e az 
életminőségét a halló-
készülék vagy sem. Azt 
mondhatom, hogy az 
esetek döntő hányadá-
ban igen. 

Mit tanácsol azok-
nak, akik hallóké-
szülék vásárláson 
gondolkodnak?
Bármilyen jól és ala-
posan tájékozódtunk, 
hallgassunk a szak-
ember tanácsára, aki 
megvizsgál minket, és 
ha szükséges, hallóké-
szüléket ajánl, hiszen 
ő valóban tudni fogja, 
mire van szükségünk. 
De a legfontosabb: 
próbahordás nélkül 
soha ne vásároljunk 
hallókészüléket!

Mit kell tenniük azoknak, akik 
részt szeretnének venni egy 
hallásvizsgálaton, vagy ha ki 
akarják próbálni a hallókészü-
lékeket?
Az érdeklődőknek nincs más 
dolguk, mint felhívni a 06-
94/311-447-es telefonszámot, 
és egyeztetni egy időpontot mun-
katársunkkal. Várunk mindenkit 
szeretettel a Szombathely, Fő tér 
38. szám alatt található Amplifon 
Hallásközpontban.
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emberrel találkozom, akik a jót lát-
ják meg először, és olyanokkal is, 
akik elkísérik a barátot, rokont a 
hallásvizsgálatra.

Mik a tapasztalatai, változnak a 
vélemények a próbahordás után?
A személyes tapasztalás a legfon-
tosabb meggyőző érv, mivel a pró-
bahordás időszaka alatt mindenki 
el tudja dönteni, hogy javítja-e az 
életminőségét a halló-
készülék vagy sem. Azt 
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Az utolsó fecskék
Kőszegpaty: 2011 februárjában 
arról írtunk, hogy a falu 20 fős 
óvodája – a lakosságszámhoz vi-
szonyítva – a megye legnépesebb 
gyermekgondozó intézménye, amit 
1985 szeptemberében nyitottak 
meg.  Most, június 27-én repültek 
ki az utolsó fecskék. Az évek során 
elfogytak a gyermekek, szeptem-
bertől már csak kilencen maradtak 
volna. A törvény nem teszi lehe-
tővé, hogy ekkora létszámmal és 
jelentős költségekkel óvoda mű-
ködjön. Lukácsházán gőzerővel va-
rázsolják újjá a régit, építenek újat. 
Ide várják az utolsó fecskéket, akik 
a három faluban, Pusztacsóban, 
Nemescsóban és Kőszegpatyon 
élnek. Az óvodásokat falubuszok 
szállítják majd a mindenki számára 
új környezetbe.
A záró hetekben két társtelepülés 
falunapján színpadi produkció-
jukkal bizonyították a gyermekek, 
hogy az óvónénik az elmúlt évek-
ben nemcsak vigyáztak rájuk, ha-
nem tanították, nevelték őket. A két 
alkalommal előadott műsor nem 
különbözött, azonos volt a gyerme-

kek kedve, a lendülete, a mosolya, 
a közönség hosszan tartó tapsa. 
A zárás előtt egy héttel, a reggeli 
előtt készítettük el a közös fotót. Ezt 
követően a délelőttöt Bükön töltöt-
ték el a gyermekek a játszóházban. 
Indulás előtt Horváthné Szilvágyi 
Beáta, a tagintézmény vezetője a 
családias környezetről beszélt.
– A társaimmal, Bognárné Bischov 
Évával és Bakucz Istvánnéval az 
elmúlt évtizedekben – maradandó 
emlékekkel – kétszáznál több gyer-
meket vezettünk el az iskolapadig 
– mondta az 1989 óta itt dolgozó 
óvónő. – A közösen elkészített, a 
terem falait díszítő rajzok, alko-
tások egy részét emlékként ma-
gunkkal visszük az új óvodába. Az 
itt kialakult családias környezetben 
a gyermekek több figyelmet, se-
gítséget kaptak, amelyre nagyobb 
létszám esetén kisebb a lehetőség. 
A szívünkhöz nőtt utolsó fecskék-
nek ugyanazt a nevelést adhattuk 
meg, mint az elődeiknek. Számít-
hattak ránk az elmúlt 29 évben az 
önkormányzatok, örömmel vállal-
tuk az ünnepségeken való szerep-

lést, amely nem változik a jövőben 
sem.
– Milyen érzés elválni a megszo-
kottól?
– Nem egyszerű. Elsődleges az, 
hogy óvodásaink ebből szinte sem-
mit nem éreztek. Az utolsó év egy 
adomány volt a kiélezett helyzet-
ben. A gyermekek csak azt tudták, 
hogy valami változik, nemcsak 
azoknál, akik iskolába mennek. 
Ők oldották fel a szeretetükkel az 
évzáró hangulatát. Nem akartunk 
mi ott búcsút venni, csak évzárót 
terveztünk. A szülők emlékezetesen 
köszönték meg az évtizedeket, ta-
lán az elődeik nevében is. Másod-

percek teltek el néma csendben, 
miközben előkerültek a régi fény-
képek, és visszatértek a vidám em-
lékek. Azon a napon mindannyian 
megnyugvással tértünk haza.
Jogi értelemben –  29 évi működés 
után – az óvoda augusztus 1-től 
szűnik meg, július a nyári szünet 
hónapja. Mindkét óvónő és a dajka 
az újjáépített lukácsházi óvodában 
folytatja a munkáját. A történel-
mi időszak részeseként, húsz éves 
munkaidő után nem tarthat velük 
Fritz Ferencné szakácsnő, aki az 
elmúlt év decemberében távozni 
kényszerült.

Kámán Z.

Dance Jam tánccsoport a Magyar 
Látványtánc Szövetség országos 
kvalifikációs versenyén szerezte 
meg a jogot, hogy rész vehessen a 
Székelyudvarhelyen megrendezett 
Európa Bajnokságon. A lelkes szü-
lői csapat és a segítőik anyagi téren 
is biztosították, hogy június 27-én 

a lányok elindulhassanak életük 
eddigi talán leghosszabb útjára. 
A kétnapos versenyen a táncosok 
kitettek magukért. Produkcióikkal 
egy különdíjat, egy első, 5 máso-
dik, 3 harmadik és 1 negyedik he-
lyezést értek el. Meghívást kaptak 
a gálaműsorra a ÷Nyári szomorú-

ság” című formációval. A versenye-
ket követően a környék legszebb, 
legismertebb nevezetességeit láto-
gatták meg.
A Dance Jam tánccsoport által 
szervezett összes utazás nem 
titkolt célja, hogy a közös célért 
dolgozókat csapattá kovácsolja, 
hogy az edzéseken kívül is tud-
janak együtt beszélgetni, játszani, 
nevetni. Az Erdélyben eltöltött öt 
nap mindenkit lenyűgözött. A táj 

szépsége, az ember és természet 
harmóniája, a székely vendég-
szeretet, az élet egyszerűsége, a 
÷mintha otthon lennénk” érzést 
indukálta. 
Hazafelé a buszon mindenki meg-
hatottan énekelte a székely him-
nuszt. Az utazás emlékezetes ma-
rad valamennyi résztvevő számára. 
A lányok köszönetet mondanak 
mindazoknak, akik ezt lehetővé 
tették! 

Éremeső a Dance Jamnél
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Logisztikai központ
Július 10-én ünnepélyes körülmé-
nyek között avatták fel az új logisz-
tikai központot Lukácsházán, a Kő-
szegi út 42. szám alatt. A megvaló-
sításhoz vezető út első állomásának 
dátuma: 2012. január. Megérkezett 
a támogató levél, amely szerint a 
Suxess Logistic Hungary Kft. 59 
millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült a NYDOP-
1.3.1/D-11 „Telephelyfejlesztés” 
című pályázaton az Új Széchenyi 
Terv keretében. 
Az érdeklődők, az érintettek je-
lenlétében Ferencz Zsuzsanna 
ügyvezető igazgató a kezdetek-
ről elmondta, hogy az első tervek 
Gyöngyösfaluban megvalósítandó 
zöldmezős beruházásról szóltak. 
A 87-es útra történő csatlakozás 
34,5 millió forint költségét túlzott-
nak ítélték. Ezért az országhatárhoz 
közeli, másik helyszínt kerestek. 

Ehhez segítséget kaptak Virág 
Jánostól, Lukácsháza polgármes-
terétől, valamint Tóth Gábortól és 
Breznovits Istvántól, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség soproni illetve szombathe-
lyi vezetőjétől. Így lett a választott 
helyszín Lukácsháza.
Az igazgatónő a beruházás célja-
ként említette a nagyobb önálló-
ság elérését, valamint azt, hogy 
az osztrák határ közelsége miatt 
könnyebben tudják kiszolgálni a 
nyugat-európai partnereiket, gyor-
sabban elérhetik a Bécsben lévő 
központot. Majd így fogalmazott: 
„A sikeres projekt eredményekép-
pen, a vállalkozásunk növelni tudja 
kapacitását, emelkedik a verseny-

képesség és a költ-
séghatékonyság, 
előnyre tehetünk 
szert a versenytár-
sakkal szemben. 
Gazdasági növe-
kedést várunk, 
amelynek eredmé-
nyeként új munka-
társakat tudunk alkalmazni.” 
Virág János polgármester az ön-
kormányzat nevében megköszön-
te Ferencz Zsuzsanna ügyveze-
tő igazgatónak és Klaus-Dieter 
Schenk tulajdonostársnak, a falu 
két lakójának, hogy Lukácsházát 
választották a beruházás helyszí-
néül. Mindezt azzal is hangsúlyoz-
ta, hogy átadta Marosits József: 
„Kiscsömötei utcarészlet” című 
alkotását. A polgármester elmond-
ta, hogy a településnek szüksége 
van jól működő cégekre, amelyek 

munkahelyekkel és adóforintokkal 
segítik a fejlesztések megvalósu-
lását. A falu részéről korrekt part-
neri viszonyt ígért a jól prosperáló 
cégnek, amely távoli vidékeken is 
ismertté teszi Lukácsháza nevét. 
Kovács Ferenc a megyei önkor-
mányzat elnöke fejlesztési lehető-
ségeket ígért a vállalkozásoknak. 
Majd arról beszélt, hogy a Suxess 
Logistic Hungary Kft. jól választotta 
meg a helyszínt, mert néhány év 
múlva a cég mögötti területen új út 
épül. A most átadott épületkomple-
xust megtekintve azt kívánta min-
den munkavállalónak, hogy ilyen 
körülmények között dolgozhasson. 
Ágh Péter országgyűlési képviselőt 
az átadási ünnepség előtti napon 

szólította el a hivatali kötelessége 
azért, hogy „a választókörzete szá-
mára maradandó dolgokat” tudjon 
alkotni. Levelében arról írt, hogy 
1962-ben ugyanezen a napon 
lőtték fel az USA-ban az első táv-
közlési műholdat. A kommunikáció 
azóta felgyorsult. A logisztikában a 
gyorsaság különösen sokat számít, 
amit jól tudnak a kft. munkatársai 
is, és évek óta eredményesen mű-
ködtetik a vállalkozást. Virág János 
polgármester vágta át a nemzeti 
színű szalagot. Egy-egy darabkát 
átadott a fejlesztés tulajdonosa-
inak, egyet magával is vitt, hogy 
az önkormányzat gyűjteményében 
szaporodjanak az átadó ünnepsé-
gek emlékei.  
A jelenlévők megtekintették a 
logisztikai központot. Az épület 
irodai blokkját a már korábban is 
meglévő épület korszerűsítésével 
alakították ki. A fiatal munkatársak 
tették a dolgukat, angolul, németül 
beszéltek a telefon túloldalán lévő 
partnereikkel. Az idegenvezetést 
vállaló Polák-Koltai Eszter elmond-
ta, hogy a Suxess Logistic Hungary 
Kft. a 2004-en alapított osztrák 
Suxess Logistic cégcsoport tagja. A 
cég magyar tagvállalata már kilenc 
éve működik. 
A felavatott telephelyen jobb kö-
rülményeket tudnak biztosítani az 

expressz és standard csomagkül-
déshez, ugyanígy a nemzetközi 
szállítás, valamint a raktározási és 
komissiózási feladatok megvalósí-
tásához. Speciális szolgáltatásuk a 
Same-Day (aznapi) kézbesítés az 
EU-n belül, valamint a vásári kiál-
lítások lebonyolítása, és az ezekhez 
szükséges szállítások elvégzése. 
Saját gépjármű flottával, valamint 
neves speditőrökkel történik a rak-
lapok célba juttatása. Mindezek 
működését szolgálják az elektroni-
kus, a számítógépes rendszerek.
Az eredetileg meglévő épületet há-
rom különböző magasságú blokkal 
bővítették. A földszinti részben ala-
kították ki az árufogadást, mellette 
építették meg az irodarészt, majd 
egy 224 m2-es, magasított terű 
raktározásra alkalmas csarnokot.  
Kialakították a kamionok fogadá-
sára alkalmas külső infrastruktúrát. 
A környezettudatosság jegyében 
megújuló energiákkal is hűtik és 
fűtik a helyiségeket. Az impozáns 
épület felkelti a 87-es úton autó-
zók figyelmét.
A beruházás értéke 123,2 millió fo-
rint. Az építésre kiírt pályázat nyer-
tese, a Kőszegi Címerpajzs Plusz 
Kft. 2013. augusztus 26-án kezdte 
el a munkát, amit kiváló minőség-
ben fejezett be.

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

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

Házhoz visszük a pékárut!

Technikai okokból az útvonal változtatás jogát fenntartjuk!

Szombat kivételével naponta!

A m
ozgó árusító

 autót 

folyamatosan fri
ss p

ékáruval

töltjü
k fel!

Wolfi a győztes
Pusztacsó: Június 22-én megtelt 
a falu a visszatérő vendégekkel, 
amikor harmadszor rendezték meg 
a Malacfesztivált. Délután a tele-
pülésre vezető bekötő út közepéig 
parkoltak az autók. A kitartó számo-
lás és becslések alapján a rendez-
vényre három és félezren érkeztek. 
A déli órákban még családias volt 
a hangulat ugyanúgy, mint előző 
este, amikor a tábortűznél sütötték 
a falu lakói a szalonnát. Fényt adtak 
a BE-JÓ (tűz)táncosai, és másnap is 
a színpadi produkcióval.
A fesztivál reggelén nyársra húzták 
a hét elején bepácolt 11 malacot, 
amiből négyet a vendégcsapatok 
sütöttek, a többit pedig a helybeli-
ek. A sütésért járó első díjat érde-
melte ki Árvai Gábor, aki az összes 
malacot egymaga húzta nyárs-

ra. A délben tartott 
megnyitón Kollarits 
Kornél polgármester 
köszönetét fejezte ki 
Szárnyas Jánosnak és 
csapatának a segítsé-
gért. Elmondta, hogy a 
programok megvalósí-
tását az UTIRO Leader 
Egyesület pályázati támogatása tet-
te lehetővé. Értékes segítséget nyúj-
tott a GSD PIG Kft. a nyársra húzott 
malacok átadásával, valamint a 
Fruit Holding Hungary Kft. az ebéd 
elkészítésével. A falu lakossága az 
összefogással maradandóan letette 
a névjegyét. A faluvezető köszönetet 
mondott minden segítségért. 
A kőszegi tűzoltók habpartijára be-
neveztek a felnőttek is, akik alap-
vetően – a világon talán egyetlen 

– malacszépségverseny lebonyolítá-
sában jeleskedtek. A verseny során 
tülekedtek is a nézők, mert mindent 
akartak látni, és a sikítozásuk hang-
erejével szavaztak. A decibelek mé-
rése más értéket, sorrendet mutatott 
a jelenlévők megérzéséhez képest. 
A támogatói jegyekre írt szavazatok 
egyértelműen a Szárnyas család ál-
tal bohócnak öltöztetett Wolfit hoz-
ták ki győztesnek. A taps győztesnek 
minősítette az operett slágereket 
tartalmazó műsort is, de sikerben 
mindent felülmúlt az Alma-együttes.
A másfél nap alatt közel harminc 
műsor, esemény kötötte le a jelenlé-
vők figyelmét. A véradók is kitettek 
magukért. Arról nem tudunk, hogy 
a büntetés-végrehajtásnak mennyi 
új munkatársat sikerült toborozni a 
felszabadultan szórakozók közül. A 
harmadik Malacfesztivál bizonyí-
totta: összefogással lehet értéket 
létrehozni. A szervezők szerint jö-
vőre lesz folytatás. 

Kámán Z

Kapcsolat
Kőszegfalva: Francia és osztrák 
kapcsolatokat ápol a Kőszegfalvi 
Baráti Kör. Május 30-án a 
Lyon mellett lévő Meyerieu les 
Etangs városból 45 fő érkezett 
Kőszegfalvára az osztrák baráti 
település, Piringsdorf érintésével. 
A vendéglátók a bucsui határát-
kelőnél fogadták a vendégeket, 
majd megtekintették Szombathely 
nevezetességeit. Délután pálinkás 
fogadást tartottak Kőszegfalván, 
este sváb ételt szolgáltak fel. 
Az asszonykórus kitett magáért, 
színpadias műsorral lepték meg 
a vendégeket. Kedves színfolt 
volt az óvodások műsora. Az est 
táncos éjszakával folytatódott, 
majd a franciák visszautaztak 
Piringsdorfba, a szálláshelyük-
re. Másnap reggel közös imával 
folytatódott a hármas találkozó. A 
változatos programok része volt a 
kölcsönös ajándékozás. A franciák 
éjfélkor indultak hazafelé, miután 
minden nemzet elénekelte a saját 
dalát. Kőszegfalva és a franciák 
kapcsolata 2008-ban kezdődött, 
a közös baráti falu, Piringsdorf 
közreműködésével. Azóta kétéves 
ciklusokban látogatják egymást. A 
találkozás költségeit megosztják, 
a Kőszegfalvi Baráti Kör is fizeti a 
saját részét.

KZ

VID
ÉK
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Azoktól … akikért…
Lukácsháza: Július 12-én, délben 
nyolc kondérban főtt finom falatok-
kal várták a Falunapra érkezőket. 
Külön köszöntötték Albert Csaba 
egykori polgármestert és Porpáczy 
József esperes-plébánost, a falu két 
díszpolgárát. Tizenöt időponthoz 
kötött programot, illetve folyama-
tosan zajló eseményeket kínáltak a 
résztvevőknek. Ezek közé tartozott 
a focipályán délelőtt megrendezett 
„helyi” futball-világbajnokság az 
utcákból verbuválódott focicsapa-
tok részvételével.  Az aranyérmet a 
junioroknál Kiscsömöte, senioroknál  
Szombathelyi út érdemelte ki. Vi-
rág János polgármester fél kettő-
kor nyitotta meg a rendezvényt a 
Közösségi Ház udvarán felállított 
hatalmas sátorban. Az önkormány-
zat céljaként említette az olyan 
közösségi programok megvalósí-
tását, amelyeknél a falu lakossága 
még erősebb csapatot alkothat. A 
„csapat” megvan, különösen a civil 

szervezetek révén, és 
így „nagyon messzire 
is el lehet jutni”. A 
faluvezető mindenki-
nek megköszönte a 
rendezvényhez nyúj-
tott segítséget. Ezt 
követően bejelentet-
te: a 2010-ben meg-
választott képviselők-
kel együtt elindul az 
őszi önkormányzati 
választásokon. Virág 
János polgármester 
nemes feladatként 
említette, a faluért 
dolgozók kitünte-
tésének átadását, 
amiről a képviselő-
testület döntött júli-
us első hetében.
Németh Lászlóné 
„Lukácsháza Közsé-
gért” kitüntetést ve-
hetett át. A nyugdí-

jas klub vezetője, 
Joli néni, aki 20 
éve él a faluban, 
a közösségi élet 
meghatározó sze-
mélyisége. Aktív 
tagja a Borbarát 
Hölgyek Egyesü-
letének és a Szent 
Márton Plébánia-
templom kórusá-
nak. Keze nyomán 
születtek a szüreti 
felvonulásra készí-

tett bábuk, adventi gyertyagyújtásra 
a Betlehem. Ötlete nyomán éledt 
újjá a faluban a színjátszás. Jó kedé-
lye magával ragadja a közösséget.
„Lukácsháza Községért” 
kitüntetést érdemelt 
ki Tóth János címzetes 
főjegyző, aki 1990-től 
öt, 2013-tól nyolc falu 
körjegyzőjeként látja el 
a közigazgatási felada-
tokat. Munkáját felké-
szülten végzi, követi a 
törvényi változásokat. 
Az általa vezetett hi-
vatal ügyfélbarát, a 
munkatársaival korrekt 
kapcsolatot alakított ki. 

Jelentős szerepet vállalt a település 
fejlesztési feladatainak megvalósí-
tásában. Az átadást követően Tóth 
János így fogalmazott: „A kitüntetés 
azért értékes, mert azoktól kaptam, 
akikért dolgoztam.” 
Az átadási ünnepség után a Dr. 
Tolnay Sándor Általános Iskola egy-
kori és jelenlegi diákjai –  Hajnal 
Edit tanárnő által betanított – tánc-
produkciót mutattak be a nézők 
tapsának kíséretében. Szeifer Diána 
valódi meglepetésként lépett a kö-
zönség elé Hunor nevű kutyájával. 
A négyéves nevelés eredményét 
mutatta be látványosan, amellyel ki-
érdemelte a közönség tapsát.  A bor-
hölgyek meghirdették a falu borának 

megválasztását. Az 
érdeklődő poharat 
kapott, majd a vö-
rös-, a fehér-,  a 
rozébor 29 fajtáját 
kóstolhatta, és sza-
vazhatott. A leg-
jobb vörösbor Sze-
mes Balázs  kék-
frankosa, a legjobb 
fehérbor Mészáros 
István vegyesfehér 
bora lett.  

Kámán Z

Kezdés
Gyöngyösfalu: Július 19. után el-
kezdődik a tornacsarnok mellett a 
játszótér építése. Az elképzelések 
korábbi kezdésről szóltak. Ugyanígy 
késésben van a sportpálya, illetve a 
plébániatemplom környékének a 
rendbetétele. Mindhárom terület 

pályázati pénzekből újul meg. Az 
építés kezdése – a kapacitás hiá-
nya miatt – folyamatosan tolódott, 
viszont most van remény az őszi 
befejezésre. Az önkormányzat el-
végeztette a kispálya aszfaltozását, 
megújult a Ludadi-kápolnánál lévő 
hősi emlékmű. A mellette álló em-
lékoszlop magánpénzből kapott új 
külsőt.

Kápolnafülke
A Felső Gyöngyös-híd melletti 
Nepomuki Szent János-kápolna-
fülke felújítására 5,3 millió Ft-ot 
nyert az önkormányzat az NKA 
Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiumához benyújtott pályáza-
ton. Július 8-án 
kezdődött meg 
a műemléki fel-
újítás. A szobrot 
restaurátor vette 
kézbe. A kápol-
nafülke faláról 
leverték a vako-
latot. A felvéte-
len is láthatóak 
a kőből készült 

faragások repedései, a felettük 
lévő fagerenda pedig korhadt. 
Statikus szakvéleménye alapján 
végzik el a javításokat. A két osz-
lopot is elveszik a helyéről, majd új 
alapokat építve helyezik vissza. A 
jelentős szaktudást igénylő munka 
befejezésének időpontja még nem 
ismert. 
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Pizzák Kicsi 22 cm Nagy 32 cm Extra 42 cm
1. Pizzakenyér (Tejföllel, fokhagymával) 690 Ft 890 Ft 1390 Ft
2. Margherita (Paradicsomszósz, oregano, mozzarella, olivabogyó) 850 Ft 1050 Ft 1950 Ft
3. Funghi (Paradicsomszósz, oregano, gomba, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
4. Cornelius kedvence (Paradicsomszósz, oregano, kukorica, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
5. Salame (Paradicsomszósz, oregano, csemege szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
6. Salame Picante (Paradicsomszósz, oregano, csípős szalámi, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
7. Prosciutto (Paradicsomszósz, oregano, sonka, mozzarella) 950 Ft 1050 Ft 2150 Ft
8. Capricciosa (Paradicsomszósz, oregano, sonka, gomba, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft
9. Corno (Paradicsomszósz, oregano, sonka, kukorica, mozzarella) 1000 Ft 1100 Ft 2200 Ft

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

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

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

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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120 évesek
A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let június 21-én ünnepelte fennál-
lása 120. évfordulóját. Rostás Sán-
dor SVD atya mutatta be a hálaadó 
szentmisét. Elmondta, hogy az elő-
dök és az utódok kölcsönösen büsz-
kék lehetnek egymásra az elvégzett 
tevékenységük okán. Seper András a 
katasztrófavédelem igazgatóhelyet-
tese az első látogatásának felidézé-
sével köszöntötte az ünnepelteket. 
Lakatár Gábor őrnagy, Göncz Sza-

bolcs alezredes, Schwahofer Károly 
tűzoltóparancsnok, majd Kovács 
András a Vas Megyei Szent Flórián 
Tűzoltószövetség elnöke a velemi 
önkéntesek tevékenységének fon-
tosságáról beszélt, majd átadták a 
kitüntetéseket. Szél Józsefné pol-
gármester és Rába Ákos képviselő 
a lakosság nevében emlékplakettet 
adott át Putyora Roland parancs-
noknak, aki tíz éve vezeti a helyi 
tűzoltókat. Az ebédet a bozsoki, a 
cáki, a kőszegszerdahelyi, a velemi 
és a kőszegi polgárőrök főzték meg. 
Délután tartották a tűzoltóversenyt 

a szombathelyi, illetve a hegyaljai 
falvak csapatainak a részvételével. 
A verseny fénypontja volt a „4296. 
számú Lenin Úttörőcsapat Velemi 
Réti Virágok raj” szerelési bemuta-
tója. Azok a velemi hölgyek verse-
nyeztek, akik ifiként, és még most 
is a helyiek aktív segítségei. A nap 
folyamán a gyerekek is megtalál-
ták a nekik tetsző programokat. 
Vacsora után az élőzene vette át a 
főszerepet. Az önkormányzat és az 
önkéntesek köszönetet mondanak 
minden segítségért.

Fotó: Császár István

András a Vas Megyei Szent Flórián 

Meggie koncert
Július 19-én, szombaton tartják a 
Falunapot. Délelőtt 9 órakor öku-
menikus istentisztelet lesz a falu-
házban, majd a gyermekeknek tar-
tanak játékos programokat. Délben 
a falu lakosságát és a vendégeket 
finom ebéddel várja az önkor-
mányzat. Kisebb pihenőt követően, 
13 órakor habparti szórakoztatja 
az érdeklődőket, majd 14 órakor a 
kőszegi fúvósok és a BE-JÓ tánc-
együttes végigvonul a falun, és fel-
hívja a figyelmet a félóránként vál-
takozó kulturális műsorokra. Elő-
ször a Kőszegdoroszlói Színjátszó 
Kör lép a színpadra, őket követik a 
kőszegszerdahelyiek. A Zora horvát 
énekegyüttes előtt a BE-JÓ tánco-
sai szórakoztatják a nagyérdeműt. 
Este 20 órától, a faluhoz kötődő 
Meggie négy órás műsort ad a ze-

nei kínálatából. Éjféltől kifulladásig 
a Dinamit együttes zenél. Minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Sportnap
Június 21-én tartották meg a 
hagyományok szerinti „Pogány-
hegy – Pince kupa” sportnapot. 
A futballtornán a környező fal-
vakból verbuválódott hat csapat 
vett részt. Az aranyérmet – a több 
falut képviselő – „Karcsi és ba-
rátai” érdemelték ki. A második 
helyezést a vendéglátók csapata 
szerezte meg. A Petrovits Istvánné 
által készített finom ebédet az ön-
kormányzat finanszírozta. A dél-
után baráti beszélgetéssel folyta-
tódott. A sportnap megszervezése 
Mihácsi István érdeme, aki évek 
óta vállalja elkötelezett aktivista 
szerepét.

Kőszegdoroszló

Gyöngyösfalu
Július 19-én rendezik meg a Fa-
lunapot a tornacsarnok mellett. A 
labdarúgó mérkőzések reggel nyolc 
órakor kezdődnek. A tornán való 
részvételre jelentkezni lehet Kiss 
Tibor és Bokor Attila szervezőknél. 
Több kondérban készülő gulyást 
13 órától kínálják a lakosságnak 
és a vendégeknek, majd 15 óra-
kor zászlófelvonással nyitják meg 

a rendezvényt. Ezt követően szín-
padra lépnek a Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola diákjai, majd a 
Szent Márton Kórus énekel. Fél 
hatkor hirdetik ki a labdarúgó torna 
eredményeit, utána a BE-JÓ tánco-
sai szórakoztatják a nagyérdeműt. 
Biztosan sikeres lesz a 19 órakor 
kezdődő operettsláger műsorblokk. 
Este kilenckor startol a szabadtéri 
mulatság az UNIKUM együttes ze-
néjére, amely várhatóan belenyúlik 
az éjszakába.

Velem: Október 11 – 12-én ren-
dezik meg a Gesztenyenapokat. 
A kirakodó vásáron népi iparmű-
vészek, kézművesek, amatőr mű-
vészeti csoportok bemutatóival, 
hagyományőrző programokkal vár-
ják az érdeklődőket. A rendezvény 

Gesztenyenapok
fővédnöke dr. Hende Csaba honvé-
delmi miniszter. A felnőtt belépője-
gyek ára 900 Ft, a gyermek, diák, 
nyugdíjas jegy ára 650 Ft lesz. 
Családi belépőt 2100 Ft-ért lehet 
váltani. Hat éves kor alatt ingyenes 
a belépés. 

Megköszönte
Kőszegszerdahely: Július 5-én 
tartották a Falunapot. A sikeres ren-
dezést egy SMS-író megköszönte a 
szervezőknek. A hagyomány szerint 
elsőként tábori misét tartottak. Az 
érkező felhők ellenére megtartot-
ták a focipályán a sportrendezvé-
nyeket. A délben megérkező eső 
elállt a 14 órai műsorkezdésre. A 
gyerekeknek rendezett habpartit is 
kegyeibe fogadta az ég, mert akkor 
kisütött a nap. Meglepetésként a 
Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület utánpótláscsapata 
tartott egy oltási bemutatót. Na-

gyon ügyesek voltak a tűzoltással 
ismerkedők. A nap folyamán közép-
pontba kerültek a gyerekek, arcfes-
tés, körhinta, és különféle ügyességi 
játékok álltak a rendelkezésükre. 
Az apróságok simogathatták a Pol-
gár család egyhónapos kiscsikóját. 
Ezúttal sem maradt el a falubeliek 
bőséges felajánlása. Jutott a süte-
ményből és a borból, délidőben pe-
dig az önkormányzat által finanszí-
rozott gulyásból a vendégeknek is. 
A „szomszéd vár” jegyében léptek 
a közönség elé a Kőszegdoroszlói 
Színjátszók. Meghódították a kö-
zönséget a Kaméleon Színjátszókör 
tagjai az óvodai helyzeteket feldol-
gozó produkciójukkal. A helyi férfi 

énekkar változatosan összeállított 
dalcsokorral hívta fel magára a fi-
gyelmet. A mindig megújulni képes 
Juli néni az aktuális témát, a labda-
rúgó-világbajnokságot elemezte a 
humor oldaláról. Hat éve működik 
a faluban a Henina tánccsoport. A 

négy lány az önmaguk által meg-
alkotott koreográfia szerinti táncot 
mutatták be. Az esti bál hajnalig 
tartott.
A szervezők ezúton is köszönik a 
támogatást, a segítséget! 

KZ
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Az első
Cák: Június 21-én első alkalom-
mal rendezték meg a „Múzeumok 
éjszakája” programot a pinceso-
ron. Már délután várták a látoga-
tókat, este hat órára elkészült pin-
cepörkölttel kínálták az érkezőket. 

Ízletes volt a helyi asszonyok sü-
teménye, az indító hangulatot a 
Stefanich Pincészet borkóstolója 
adta meg. A gyermekek népi fa-
játékokkal játszhattak, mindenki 
kipróbálhatta festői képességét, 
íjászkodó kedvű „harcosok” pe-
dig gyakorolhattak a céltáblánál. 
Hangulatos látványt varázsoltak 

A harc 
Tervek, megvalósulatlan álmok. 
Manapság csak ennyire futja az 
aprófalvaknak. Az aprófalvaknak 
is szüksége van (lenne) arra, hogy 
néha megmutathassák magukat, 
érezhessék: fontosak ebben az or-
szágban. Az aprófalvak költségve-
tési megszorításában első helyen 
szerepel a kultúra és szabadidős 
programok kivétele. Marad tehát 
az egyetlen esély: pályázni ezek 
megvalósítása érdekében. Ez egy 
lottójáték. Csupán csak az esély kap 
más értelmet a pályázatoknál. Iga-
zán nem is az a meglepetés, hogy 
nem nyertél, hanem az elosztása a 
javaknak, ami pedig úgy fest, hogy 
egy település három rendezvényre 
is kap milliókat, a kis falvak pedig 
egyre sem. Akkor hogy is van ez? 
A pályázatok beadási határideje 
nagyon rövid, a feltételek sokrétű-

ek, a kidolgozásuk nem kis feladat. 
Aztán, ha mégis valami szerencse 
folytán sikerül elkapni a fonalat, ak-
kor az egész lebonyolítása is gondo-
kat okozhat. Földi halandó mindezt 
hajhullás nélkül nem vészeli át.
Aztán kiderül, hogy e sok szenve-
dés árán csak a projektmenedzser 
nyert. Tanulság: legyél inkább pro-
jektmenedzser, mintsem egy kis 
falu polgármestere! Pénz nélkül 
ugyanis nem élet az élet még fa-
lun sem. A kultúráról meg végleg le 
kell mondani.
E pillanatban ez a „fájdalom” nem 
érezhető, de hosszú távra nézve 
mélységesen szomorú és elgondol-
kodtató. Szeretnénk felhívni az „el-
osztó pályán” töprengők figyelmét 
arra, hogy erősebben gondozzák a 
kis falvak sorsát, amit lehetne a pá-
lyázatok igazságosabb elosztásával 
támogatni.

Paukovics Józsefné
Cák polgármestere

Június 19-én a kőszegi városi 
könyvtárban nyílt meg Bogdán Fe-
renc fotókiállítása. A mostani volt 
a második, a képei láthatók voltak 
Perenyén és Szombathelyen. Álla-
mi gondoskodásban, a Dr. Nagy 
László EGYMI Gyermekotthonában 
nőtt fel a 18 éves fiatalember. Több 
országos versenyen szerepelt, első 
helyezést nyert el idén a Speciális 
Szakiskolák Művészeti Szemléjén 
versmondásban, hátrányos hely-
zetű fiatalok tehetségkutató verse-
nyén harmadik helyezést ért el.
A fotózást egy kompakt géppel 
kezdte. Később saját pénzén vásá-
rolt profi fényképezőgépet, kitartó-
an fotózott. Kőszegen gyakran lehet 
látni fotózás közben, a kiállított 
képei is döntően a városról szól-

nak. Egy pályázat, melyet Perenye 
Önkormányzata nyert, adott lehető-
séget arra, hogy szakemberektől ta-
nulja meg az alapvető ismereteket, 
technikákat. Munkáit többen látták, 
bíztatták a folytatásra. Kőszegen a 
Parádi család sok segítséget, moti-
vációt adott a kitartó munkára. Az 
iskolájában, a gyermekotthonban 
sok inspirációt kapott.

KZ

Az ifjú fotós

Találkozók
A Jurisich Miklós Gimnáziumban 
érettségiztünk 1959-ben, egyedi 
módon ünnepeltük meg az 55. év-
fordulónkat. Elkészítettük az idén 
érvényes osztálytablónkat, ame-
lyet régi osztályunkban az eredeti 
tabló mellé tettünk. Jeleztük: ezek 
voltunk mi; ezekké váltunk az élet 
viharai és csendesebb időszakai so-
rán. Tilos volt korábbi, kedvezőbb-
nek tűnő képeket feltenni; ezáltal 
egyféle szociológiai képet is nyújt a 
két tabló egymás mellett. Hogy ez 
kedvező, vagy lesújtó képet nyújt-e 
az elmúlt fél évszázadról, ítéljék 
meg az utódok. Aki elmegy a tablók 
előtt, fogadja őket szeretettel.

Haklits Iván

1949 júniusában harminc friss 
diplomás lépett ki a „nagybetűs 
életbe”. Most, 65 év elteltével 
tízen jöttünk össze egy meghitt 
találkozóra. Elbeszélgettünk az 
elmúlt öt évben történtekről, hálá-
val gondoltunk vissza tanárainkra, 
szomorúan emlékeztünk az eltávo-
zott osztálytársainkra. Beléptünk a 
kedves zárdakápolnába, ahol imá-
val, énekszóval köszöntük meg a 
Teremtőnek, hogy megérhettük ezt 
a szét napot. 
Herman Ottó írta: „A pedagógus 
egy zsarátnokot /parazsat/ kap, 
rajta áll, hogy hamu vagy fáklya 
lesz belőle.” Reméljük – a Szent 
Domonkos nővérek nevelésének 
köszönhetően –, mi az utóbbit 
tudtuk megvalósítani. 

Csehné Kövesdi Etelka

a mécsesekkel megvilágított pin-
cék. Itt-ott a sejtelmes fényben 
felcsendültek a régi népdalok is. 
Fotókiállítás mutatta be a falu 
hétköznapjait. Éjszaka szabad-
téri filmvetítéssel idézték fel a 
pincék történetét. A nézők pedig 
szénabálákból készült „fotelekből” 
élvezték a rendhagyó előadást. 
Amikor már csak a szentjános-
bogarak csillogtak a sötétben, 
elindult az éjszakai túra. A cél a 
velemi Szent Vid-kápolna … lett 

volna, de a sötétben nem találtak 
oda a vállalkozó kedvű túrázók. 
Hajnali három körül megtalálták 
a pincesornál elrejtett borosüve-
geket. A rendezvényt értékelve 
Paukovics Józsefné polgármester 
a következőképpen fogalmazott:
– A jó hangulatú éjszaka arra inspi-
rál bennünket, hogy meg kell ismé-
telni az ilyen vagy ehhez hasonló 
találkozókat. A vártnál kevesebb 
volt az érdeklődő, de aki itt volt, az 
jól érezte magát. 

Július 5-én 60 éves érettségi talál-
kozóra gyülekeztünk a Jurisich Miklós 
Gimnáziumban. Tizennyolc évesen 
47-en voltunk, most 11 társunkkal 
érkeztünk meg, közülük hárman 
élünk Kőszegen. Hárman már nem 
tudnak eljönni a találkozókra, 29 
barátunk végleg eltávozott. Olyanok 
is vannak, akik elszakadtak tőlünk. 

Angliából és Franciaországból egy-
egy osztálytársunk hazaérkezett 
azért, hogy együtt tölthessünk el 
néhány órát. Visszaemlékeztünk az 
ifjúságunkra. Köszönöm az osztály-
társaimnak, hogy a délutáni órákat 
már lakásunkban töltötték el. Öt év 
múlva találkozunk! 

Takács László

AKTU
ÁLIS
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Színjátszás imával
Nagy esemény tanúi lehettünk jú-
nius 21-én. Az Árpád-házi iskola 
színpada számos egykori színielő-
adásról mesélhetne, ha beszélni 
tudna. (Lásd még a Történelmi és 
Művészeti Antológia /TÉMA 1996-
os kötetét!) És most: az Árpád-házi 
Szent Margit Színjátszó Közösség 
visszaadta az emelvény valódi 
funkcióját.  

A száműzött herceg című mesejá-
ték nem szerepelt ugyan a kőszegi 
nyári színház plakátjain, jelentősé-
ge mégis nagy. Felcsillan a remény, 
hogy egy újabb művészeti ág nyer 
újra létjogosultságot Kőszegen.
A színjátszás ötlete a szülők köré-
ben fogalmazódott meg. Kiskéri 
László – aki családjával egy éve 
költözött Kőszegre, és az előző la-

kóhelyén művelődési házat 
vezetett – felkarolta a kez-
deményezést, hozzá csatla-
kozott Polnischné Petrovics 
Krisztina. 
– Ők ketten kerestek föl 
és hívtak, hogy szálljak be 
az alakuló csapatba, ír-
jak darabot, rendezzek, és 
hogy természetesen biz-
tosítsam a lelki hátteret a 

felnőtt színjátszók 
számára. Nagyon 
fontos alapnak 
tekintették, te-
kintettük, hogy 
a közösségépítés 
mellett Istenre tá-
maszkodjunk, az Ő 
kegyelmét kérjük 
a szándékunkhoz 
– tudtuk meg Ve-
ronika nővértől.
A januári hívó szóra szülők és pe-
dagógusok is jelentkeztek. Az öku-
menikus színjátszó kör felnőttekből 
áll, de az iskolához tartozó műhely-
lyé vált. 
A művet 2009-ben írta Tóth Kriszti-
na Veronika nővér, de most új jele-
netekkel énekkel, tánccal egészítet-
te ki. A keretes történet az azonos 
című Bruno Ferrero-történetből 
született. A főszereplő egy elkényez-
tetett, goromba, kegyetlen herceg, 

akit az apja száműz. Sok kalandon 
megpróbáltatáson esik át, míg vé-
gül nagyon jó király válik belőle. 
A kör számos segítőre talált. A jel-
mezekhez segítséget a művelődési 
központból, a díszlethez a Gurisatti 
Faiskolától kapták… A próbák 
során összekovácsolódott a társa-
ság, többen közülük először álltak 
színpadon. A siker után a kérdés 
sokakban felvetődött: „Mikor lesz 
a folytatás?”

Tóthárpád F.

kóhelyén művelődési házat 
vezetett – felkarolta a kez-
deményezést, hozzá csatla-
kozott Polnischné Petrovics 
Krisztina. 
– Ők ketten kerestek föl 
és hívtak, hogy szálljak be 
az alakuló csapatba, ír-
jak darabot, rendezzek, és 
hogy természetesen biz-
tosítsam a lelki hátteret a 

Lélekmentés
Ez év februárjában tizennégy fővel 
jegyezték be a kőszegi Lélekmentő 
Állat- és Természetvédő Egyesüle-
tet. A maroknyi csoport azonban 
nem most kezdte tevékenységét.  
Több mint tíz éve végzik önként 
vállalt munkájukat. Menedéket 
adnak a „kidobott” háziállatok-
nak, gazdát keresnek számukra, 
de ivartalanítással, parazitamen-
tesítéssel is foglalkoznak, illetve 
saját költségen elvégeztetik azt; a 
kutyákat, ha a koruk megengedi, 
chippel látják el…
„Kőszeg és környéke bajban lévő 
állataiért élünk és dolgozunk” ol-
vasható a FB-oldalukon. Az elnök 
Jahn Viktóriát kérdeztük minderről:
– Tragikus a kőszegi állatok hely-
zete, de ezt az átlagemberek nem 
igazán látják át, mert ők nem jár-
nak olyan eldugott helyeken, ahol 

mi, ahol húszasával ugrálnak elénk 
az éhező, beteg, vadonba született 
macskák, mi pedig csak állunk ott, 
hogy most mi a fenét csináljuk, 
hogy oldjuk meg ezt már megint: 
üres zsebből. 
Jelenleg hozzávetőlegesen nyolc-
van állatról gondoskodnak, de 
számosan várnak segítségre Kő-
szegen, és a környező falvakban. 
Az egyesület elérhetőségei megta-
lálhatók a honlapjukon is (http://
lelekmento1.webnode.hu/). A cso-
port munkájáról bizonyára hallunk 
még, közvetítésükkel talán több 
magányos kutyus, cicus talál szere-
tő gazdára. A képen látható kiscica 
is ebben reménykedik.

TáF.

mi, ahol húszasával ugrálnak elénk 

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

Nyitva H-P: 8.00–17.00

Kertészeti Kisgépszaküzlet és Szervíz
Stihl, Husqvarna, Einhell, Alko, Makita, Partner, McCulloch, 
Jonsered, MTD, Solo, Honda, Stiga, Alpina tipusú motoros 
kasza, motorfűrész gyors, szakszerű javítása garanciával.

Az összes kínai motoros kaszához, motorfűrészhez
alkatrész forgalmazása. 

Szombathely, 11-es Huszár út 196.

Nyaraljon a tengerparton!
A horvátzsidányi horvát nemzetiségi önkormányzat szervezé-
sében: Nyaralás Horvátországban: 5 nap/ 4 éjszaka – 2014. 
augusztus 16-tól 20-ig /szombat–szerda/            
Részvételi költség 60 000 Ft. Ez az összeg az autóbusz, a szállás, a 
kirándulások (kivéve a Cseppkőbarlang belépője és a hajókirándulás, 
a kettő együtt 200 kuna), valamint a félpanziós ellátás: /svédasztalos 
reggeli és vacsora/ árát tartalmazza. (Első nap vacsorától utolsó nap 
reggeliig.)

A hotel Pag szigetén a Vlašići nevű faluban található. Strandja apró 
kavicsos-homokos, lassan mélyülő. (Pici gyerekekkel is ideális.) A ho-
telben 2-3 ágyas szobák vannak. A szobákban hűtőszekrény van, klíma 
nincs. (Klímás szoba is van, de azzal drágább.)  
A programról:
–  indulás 04.00-kor, Horvátzsidány, majd 04.15 Kőszeg autóbusz ál-

lomás, 04.35  Szombathely Ady tér, Petőfi utcai buszmegálló. Meg-
beszélés alapján más megállók is lehetségesek: Lövőtől Kőszeg felé. 
Érkezés után strandolás!!!

Napközben strand, esténként közeli városnézések: Zadar, Nin, 
Posedarje, Pag.
– 5. nap: reggeli után bepakolás a buszba, és indulás 09.00-kor haza-

felé. Útközben egy cseppkőbarlang megtekintése Zágráb mellett.
Jelentkezés: horvatorszag2013@gmail.com email-címen lehet. 
További információk: Szabó Lajosné, Marinál a 06/302887749-
es számon, az esti órákban.

Anna-bál
A Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel vár mindenkit a 
július 27. és 28-án 19 órai kezdéssel  a kultúrházban a bucsui bálra! 
Zenél a Dancing Duo!  Vasárnap délelőtt szentmisén a nagyszülőket 
köszöntik, délután 16 órakor a  faluvégek csapatai futballoznak.   

Bozsok ÖTE
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Szombathely, 11-es Huszár út 196.

Az összes kínai motoros kaszához, motorfűrészhez
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Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉSEK
Bozsok: Kercselics Szabolcs és Haramia Nóra fia: Botond. 
Gyöngyösfalu: Bokor Attila  és Bolfán Lívia fia: Attila; Takács Richárd  
és  Horváth Tímea fia: Rafael Richárd. Kőszeg: Kiss Zoltán Miksa és 
Szűcs Zsuzsanna fia: Benjamin Döme; Faller Ferenc és Dr. Heckenast 
Dóra fia: Márton; Kulcsár Nimród és Pántos Nóra lánya: Dorottya;  
Krály András és Berki Andrea Henrietta lánya: Eszter; Nemes Szabolcs 
és Kőhegyes Krisztina lánya: Regina; Szőlősi Ferenc és Székely Má-
ria lánya: Dóra; Győri Péter és Faragó Fruzsina lánya: Szófia; Perger 
Tamás és Juhász Eszter fia: Dávid; Vadász Barnabás és Ravadits Edi-
na lánya: Zoé; Szabados Tamás és Horváth Klaudia Éva fia: Lorenzo 
Dilen; Kőhegyi Zsolt és Schäffer Gabriella fia: Zsolt Kilián,  Héra Péter 
és Neválovits Enikő fia: Szabolcs Sándor. Nemescsó: Bánó Ádám és 
Döbrösi Réka lánya: Bíborka Zója. Velem: Katona Viktor és Abért Gert-
rúd fia: Levente.

HÁZASSÁG: Zantleitner Rita – Németh Gábor Attila, Preininger 
Katalin Margit – Domnánovich Krisztián, Bodorkós Cecilia – Oukali 
Abdelkader, Kiss Hajnalka Katalin – Maier Róbert Kornél, Németh Tí-
mea – Katona Tamás, Preininger Szilvia – Maier Richárd Dániel, Szalai 
Barbara – Linter Sándor Antal, Szepesi Erzsébet – Preisz Roland. 
HALÁLOZÁS: Bősze Istvánné szül. Kiss Margit, Milos Józsefné szül. 
Koroknai Erzsébet, Varga Ilona Mária, Holdosi Gyuláné szül. Horváth 
Terézia.

Toronyélmény
Már öt évvel ezelőtt megfogalma-
zódtak a Kőszegi Evangélikus Egy-
házközség elképzelései, amelyek 
most talán valóra válhatnak. A ha-
rangtorony kívülről már megújult, a 
belső hasznosítást célzó vágyak és 
tervek pedig amolyan toronymúze-
um kialakításáról szólnak. 
A legújabb hírek arról tudósítanak, 
hogy a „Kőszegi toronyélmény” 
belátható időn belül mindannyiunk 
számára elérhető lesz. A „Kreatív 
város – fenntartható vidék” terve-
zet első fázisának másfél milliárdos 
összege bizakodással tölti el a terv 

A zsidóság Kőszegen
Az Európa Ház Egyesület soron 
következő rendezvényén a kőszegi 
zsidóság 18. századi életével is-
merkedhettek meg a meghívottak 
a Sgrafittós házban június 18-án. 
Sötpei Imre újabb adatokkal ki-
egészített, diaképekkel illusztrált 
előadása sok érdekességet muta-
tott be. A többi között: 1746-ban 
kimondta Kőszeg Város Tanácsa, 
hogy a zsidókat tovább nem tűrik 
meg Kőszegen, de még szállást 
sem kaphatnak. (Ezt megelőzően is 
csak egy zsidó családról tudunk.) 
Negyven év után elsőként, 1786-
ban Schey Izrael jelent meg Kősze-
gen, mint házaló kereskedő. Tette 
ezt annak ellenére, hogy e tevé-
kenységet tiltották. Később azon-
ban már üzletet is nyithatott, hiszen 
1783-tól szabad lakhatást kaptak 
a zsidó származásúak is. Izraelnek 
nem volt Kőszegen született gyer-

Újabb ékszerrel gazdagodott váro-
sunk. Mint kiemelt történelmi em-
lékhelyet megjelölve, sztélét (fa-
ragott, vésett emléktábla, oszlop) 
állítottak a Jurisics-vár külső hídja 
mellett. A kulturális örökség vé-
delméről szóló törvény értelmében 
olyan kiemelkedő jelentőségű épí-
tett vagy természeti helyszín része-
sülhet eme elismerésben, „amely 
nemzetünk vagy valamely hazánk-
ban élő nemzetiség történelmében 

meghatározó jelentőséggel bír, 
így erősíti nemzeti identitásun-
kat, összetartozásunkat”. Ezeket a 
szempontokat figyelembe véve, a 
kormány döntését végrehajtva, a 
Nemzeti Örökség Intézet által az 
ország negyvenöt helyszíne, köztük 
a kőszegi vár, mint történelmi em-
lékhely kapott emlékoszlopot. 
A Zsigmond Attila tervei alapján, 
és Fáskerti István (a képen) által 
kivitelezett sztélé június 24-e óta 

Újabb városi ékszer

meke, de fiának, Mózesnek igen. 
A hat gyermek apjuk nyomdokain 
haladva mind kereskedővé vált. 
Egyikük volt Fülöp, akit adakozá-
sainak köszönhetően leginkább 
megőrzött a közemlékezet, és aki 
osztrák bárói rangot is kapott.  
A hitközség 1851-ben alakult. 
Létszáma ekkorra meghaladta a 
százötvenet. A zsinagógát 1859. 
december 24-én avatták fel. 
Számos érdekességet hallhatott 
még a jelenlévő társaság. Az elő-
adás anyaga, más ismeretekkel 
együtt, megtalálható a városi 
könyvtárban. A téma iránt beha-
tóbban érdeklődők számára nélkü-
lözhetetlen forrás lehet.
A találkozó Boros Ferenc, Horváth 
Zoltán és Koma Gábor Napfény-
ember című, Spiegler Elemér életét 
bemutató film vetítésével zárult.

TáF

dédelgetőit. A nagyszabású, 
több épületet érintő projekt 
nyomán egy új kulturális köz-
pont alakulhat ki.
„A megvalósításhoz helyi szin-
ten is rendelkezünk szellemi 
kapacitással, valamint az Or-
szágos Evangélikus Múzeum, és 
a város vezetése is támogatja 
elképzelésünket” – tudatta la-
punkkal Baranyay Csaba ev. 
lelkész.
A toronymúzeumot a reformáció 
2017-es jubileumi évéig szeret-
nék felavatni. A földszinten „az 
evangélium felfedezésével” kez-
dődne a bemutató.  Itt állítanák 
ki a Római levél idevonatkozó 

VÁR
O

SVÉD
Ő

eredeti részleteit. Látható volna az 
1574-ben kiadott, és 2010-ben 
restaurált Luther-Biblia is. A fel-
sőbb szinten ismerkedhetnénk meg 
a mai Jurisics téren álló két temp-
lom építésének a történetével, és a 
nemescsói száműzetés időszakával. 
A következő stáció a türelmi rende-
let szövegét, a rendelet következ-
tében született helyzetet, a temp-
lomépítés dokumentumait mutatná 
be. Még feljebb haladva kerülne 
kiállításra a gyülekezeti iskola és a 
szeretetszolgálat története. A torony 
legfelső szintjén, a „csúcson” pedig 
a város panorámájának élménye 
várná a szemlélődőket.

Tóthárpád F.
                                                             

látható a külső várkapu hídja 
mellett. Bronzba „vésve” ma-
gyarul és angolul olvasható 
rajta az 1532-es események 
rövid leírása. „A városban a 
11 órai harangszó emlékeztet 
a vár sikeres megvédésére” – 
hirdeti a felirat.
Az elmúlt évben – egységes 
formában – a tizenegy nem-
zeti emlékhelyet jelöltek meg 
hasonló módon, most a tör-
ténelmi emlékhelyek kaptak 
kiemelt figyelmet.

Tóthárpád F.
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Dio pomagačev, ki oltare već redovito načinjaju

Tijelova u Kisegu
Hrvati već 12 ljet postavljaju svoj šator na Tijelovu

Tijelova je katolički svetak Presvetoga Tijela i 
Krvi Kristušove. Svečuje se deveti četvrtak po 
Vazmi. Za katoličku crikvu ov svetak je spomen 
na ustanovljenje Euharistije na Veliki 
četvrtak. Prijavi se 13. stoljeća, a na ci-
jelo zapadno Kršćanstvo proširi ga papa 
Ivan XXII. u 14. stoljeću. Svetak u Ugar-
skoj svečuje se u nedilju, jer četvrtak je 
djelatni dan. 
Običaj je da izvan crikve ljudi (društva, 
civilne udruge, vjerske grupe…) nači-
nju četire oltare. (Nekada su ov posao 
i pojedine familije naprik zele, da Božji 
aldov doprimu i u svoje ognjište) Pri-
roda na ov termin već cvate u svojoj 
najlipšoj protulićnoj lipoti, tako da su 
oltari nakinčeni kiticami, a divičice si 
naberu latice od kitic i posipaju je pri 
procesiji na putu. Uz cestu mimihoda 
ljudi zabodu grančice hrastovoga stabla 
ili drugoga kića, s kim se i svečani šatori 
pokru, kinču.
Slično je to bilo 22-oga junija u Kisegu kade 
su ljudi na 9.30 skupa došli na svetačnu mašu 
u crikvu „Srce Jezuševo”. Glavni celebrant svete 

maše bio je velečasni Vilmoš Harangozó, ki je s 
presvetim oltarskim sakramentom peljao vjer-
sku povorku. Tepih od šarenih kitic je ulipšavao 

put. Kod pojedinih štacija čitalo se evandjeje, a 
farnik je dilio vjerki aldov na četire strane svita. 
Skupno jačenje, veliko mnoštvo ljudi, lipo vrime 
je posebnu svečanu atmosferu nudilo vjernikom. 

Med šatori je treći bio šator hrvatske zajedni-
ce, koga već 12 ljet postavu mjesni Hrvati pod 
peljačtvom Veronke Dóra. Ukusno razredjene i 
postavljene kitice na prelipi bijeli stolnjaki su lip 
okvir dali oltarskomu kipu – raspetomu Jezušu 
Kristušu. Umjetničko djelo Petra Borsosa iz drve-
ta i kože je u modernom obliku pokazalo muku 
Jezuševu. Cijela četa hrvatske zajednice bila je 

na pomoć u stvaranju ovoga lipoga ol-
tara. Kornelija Dóra, Katica Schneider, 
Šandor Petković, Lojzi Feher, Matija 
Štefanich, Ivan Nickl, Andrija Poropa-
tich, Jožef Horvat, Karol Mersich, Ivan 
Kraly, Jožef Mersich i Matija Koledich 
su redovito temeljni pomagači ovoga 
vjerskoga djela. Na kraju maše su si 
ljudi odlomili grančice iz oltarskoga 
kića, da si čuvaju s njim svoj dom, 
svoje imanje od zloćudnosti, od bole-
sti i od  prirodne nesriće.

Marija Fülöp Huljev 

Úrnapján a kőszegi horvát nemzeti-
ség már 12. alkalommal kapcsoló-
dott a városi katolikus szertartáshoz 
– Úrnapi sátor építésével is. A ka-

tolikus hitükhöz hű horvátok Dóra Lászlóné 
irányításával csapatmunkában készítették el 
az ünnepi oltárt. A fából és bőrből készült ol-
tárkép Borsos Péter alkotása.

„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”
„Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat.” 
6 évvel ezelőtt a német önkormányzat létreho-
zott egy díjat „A német anyanyelv ápolásáért”, 
melyet azok a tanulók kapnak meg, akik már 
első osztályos koruktól kezdve a német nemze-
tiségi regionális vagy országos versenyeken szép 
eredményt érnek el, kiemelkedően szerepelnek.
A Balog iskola évzáróján Kaiser Benedek 8. a 
osztályos végzős diák kaphatta meg  a 10 000 
Ft-os könyvutalványt. Wir gratulieren Ihn!

Christi Himmelfahrt
Úrnapján immár több éve hagyományunk, hogy 
a katolikus körmenet első oltárát (sátrát) a né-
met közösség készíti el. Erre mindig nagy izga-
lommal készülünk. Jó érzés a szépen előkészített 
oltár előtt imádkozni, és örömünkre ebben az 
évben az eső sem mosta el a körmenetet.    

Deutscher Tageslager 
A Német Önkormányzat Chernel utcai irodájában 
a balogos alsósoknak szerveztünk német nap-
közis tábort, melynek során dalokat, játékokat 
ismertek meg németül is a kicsik. Csapatokat 
alakítva barkácsoltunk, kirándultunk Velembe 
és Novákfalvára, akadályversenyt szerveztünk a 
Látogatóközpont környékén, és a büki Napsugár 

játszóházban töltöttünk el egy fél napot. Meg-
néztük a Tábornokház „mesterségek” kiállítását 
is. A szerzett ismeretekről a csoportok naplót 
készítettek emlékül. Talán a legizgalmasabb 
programnak az ebéd számított, hiszen minden 
nap étteremben ebédeltünk és mindig nagyon 
kíváncsian várták, mi lesz a napi menü. A tábort 
két pedagógus vezette, és népszerűségét mutat-
ja, hogy ebben az évben is 40 fő jelentkezett. 
A szülők nagyon örültek, hogy gyerekük a nyári 
szünidőt jó helyen, szép programokkal töltik el. 

Anyagilag Kőszeg városa és a Kőszegi Német 
Önkormányzat támogatta a tábort.   

Nemsokára (2014. július közepén) lezárul a 
német nemzetiségi névjegyzékre való fel-
iratkozás határideje. Feliratkozni személyesen, 
a német képviselőknél vagy online is lehet.
Minden feliratkozónak köszönjük a Kőszegi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat támogatását.

Kőszegfalvi Ágnes
az NNÖ elnöke   

Dio pomagačev, ki oltare već redovito načinjaju

na pomoć u stvaranju ovoga lipoga ol-
tara. Kornelija Dóra, Katica Schneider, 
Šandor Petković, Lojzi Feher, Matija 
Štefanich, Ivan Nickl, Andrija Poropa-
tich, Jožef Horvat, Karol Mersich, Ivan 
Kraly, Jožef Mersich i Matija Koledich 
su redovito temeljni pomagači ovoga 
vjerskoga djela. Na kraju maše su si 
ljudi odlomili grančice iz oltarskoga 
kića, da si čuvaju s njim svoj dom, 
svoje imanje od zloćudnosti, od bole-
sti i od  prirodne nesriće.

Úrnapján a kőszegi horvát nemzeti-
ség már 12. alkalommal kapcsoló-
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Hol lehet? Játékra hívom kedves Olvasóinkat. 
A képen látható, mindannyiunk által jól ismert 
– 1739-ben készült – Mária-szobor a Jurisics 
tér egyik ékessége. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy a csavart oszlop mellett egykor három 
szent kőbe faragott alakja állt.

Szent Joachim, Szent Anna és Szent József szob-
rát az 1912-es felújításkor távolították el. Azóta 
nyomuk veszett. Jó volna, ha visszakerülhetné-
nek eredeti helyükre. Velük újra teljes lehetne a 
kompozíció. Keressük együtt az elveszett szentek 
szobrait! Talán még előkerülhetnek egy kert vagy 
egy udvar… rejtekéből.

Kőszegen vendégeskedik július 26-ig a Balaton 
Art Alkotóközösség. Kiállításuk az Írottkő Hotel-
ban látható. A vonyarcvashegyi, huszonhárom 
tagot számláló csoport a Csók István Művészkör 
meghívására érkezett Kőszegre. A két alkotókör 
kapcsolata a múlt évben kezdődött egy festő-
táborban.

A tizenöt éves Balaton Art vezetője Börner Ildi-
kó, alapítója Major Lajos fafaragó, de a csoport-
ban tevékenykednek festők, szövők, grafikusok 
és fotósok is.  

„Varázslat” jegyében megrendezett progra-
mokkal várta a Városi Múzeum a látogatókat a 
Múzeumok Éjszakáján. A három kiállítóhelyen, 
hosszított nyitva tartással várták a vendégeket. 
Sokan érkeztek vidékről. Az élményeket színesí-
tette a kézműves foglalkozás, az amulett készítés 
és gyöngyfűzés, a tánc, valamint a múlt és jövő 
titkaiba való betekintés lehetősége; ízesítette 
a fűszeres- és a forralt bor, a varázslimonádé, 
valamint egy igazi különlegesség, a kőszegi sze-
relmi bájital. Az elbűvölő éjszakán mintegy 600 
látogatót jár múzeumainkban.

Újabb elismerésekkel büszkélkedhet a Bersek 
József Általános iskola. Kiss Lajos Csaba tanár 
a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság 
érdekében végzett lelkiismeretes és eredményes 
munkájának elismeréseként „Eötvös József Em-
lékérem” kitüntetésben részesült 2014. június 
6-án, a tanévzáró ünnepélyen pedig „Bersek 
József Általános Iskoláért” Emlékplakett kitünte-
tést kapott Vilits Katalin tanárnő. 
Az „Alapítvány a Bersek József Általános Iskolá-
ért” díjban részesült Bak Hanna, Zsigmond Bar-
bara (8.a) és Tóth Dorina (8.b.). „Bersek József 
Általános Iskoláért” Emlékérem kitüntetésben 
részesült Zsigmond Barbara (8.a) és Farkas 
Thyra (8.b).

Zsumbera Árpád a Kommentár Alapítvány 
kuratóriumi elnöke levélben köszönte meg a 
korábbi évek együttműködését, és tudatta, hogy 
– sokak várakozásával ellentétben – ebben az 
évben nem rendezik meg a Tranzit – Fesztivál a 
határon elnevezésű programsorozatot.

Vadalma címmel – korlátozott példányban – 
jelent meg Tóthárpád Ferenc évek óta fiókban 
pihenő drámája. A hét képben megelevenedő 
történet, az 1997 januárjában „elveszejtett” Kő-
szegi Virág szomorú történetét meséli el: Az utca 
kövére rakott le valaki egy újszülött kislányt „a 
város szociális gondozójának kapujában. A cse-
csemőt kivérzett és félig kihűlt állapotban szál-

lították a szombathelyi Markusovszky Kórházba, 
életét azonban már nem tudták megmenteni az 
orvosok.” 

A mödlingi gasztronómiai fesztivál ven-
dége volt június 28-án a Concordia-Barátság 
Énekegyesület. A kórust jól ismerik a városban, 
barátként, finom ebéddel várták érkezésüket. A 
csoport – Szilágyi Miklós karnagy vezényletével 
– három alkalommal is fellépett a kisvárosban. 

Az esti vendéglátás alkalmával, a helyi Waldorf 
iskolában is, önmagukat nem meghazudtolva 
dallal köszönték meg a szívélyes fogadtatást, és 
köszöntek el barátaiktól. „Az út jelentősége – a 
fesztivál jellegéből adódóan – ezúttal inkább a 
csapatépítés, egy jó hangulatú kirándulás, az 
élményekkel való feltöltődés volt” – fogalmazta 
meg Szilágyi Miklós.

Összeállította: TáF.

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

• KISEGÍTŐT, TAKARÍTÓT keresünk 
kőszegi étterembe.
Tel.: 06/30-916-6660
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Kristóf Ágota
Kiss János segítségével Kristóf 
Ágotára (1935–2011) emlékeztek 
a megjelentek június 12-én az ün-
nepi könyvhét nyitónapján a városi 
könyvtárban. A világhírű alkotó 
három éve, július 27-én hunyt el. 
Csak kevesen vannak (köztük e so-
rok írója), akik az írónő bizalmával 
büszkélkedhettek, és akiknek már 
akkor alkalmuk volt megismerked-
ni, odafigyelni rá, amikor em-
lékeit feleleveníteni járt Kősze-
gen, és bár már számos nyelvre 
lefordították A nagy füzetet, kis 
túlzással: idehaza szinte tudo-
mást sem vett róla senki.  Halá-
la (2011) után fokozott figyelem 
irányult munkásságára. Egykori 
szombathelyi iskolájának falán 
felavatták emléktábláját, egész 
napos konferencián méltatták 
életútját…
A Kossuth-díjas írónővel történt 
találkozásait ott is felelevenítet-
te munkatársunk, Kiss János, aki 
egy szerencsés megkeresés kap-
csán többször is bepillanthatott 
Kristóf Ágota kőszegi napjaiba.
A könyvtárba megint eljöttek az 
egykori iskolatársak, többen olya-
nok, akik ott voltak 1994-ben és 

1997-ben is, amikor a Svájcban 
élő, franciául író alkotó – ugyan-
csak a könyvtárban –, bemutatta 
műveit. A diaképes előadás, a kő-
szegen felvett portréfilmek forgatá-
si napjainak történéseit mondta el 
kiegészülve a fontos életrajzi ada-
tokkal, eseményekkel – melyekhez 
Eric Bergkraut svájci filmrendező is 
sok segítséget adott az előadónak.   

Kristóf Ágota végakarata szerint 
Kőszegen nyugszik, itt, a „világ 
legszebb városában”!

Tóthárpád F.

Nyári egyetem
Neves professzorok, szakemberek 
és több mint harminc diák részvé-
telével rendezték meg Kőszegen 
a 19. Nemzetközi Nyári Egyete-
met június 22. és július 4. között.
A rendezvény alapgondolata a 
tudományterületek közti határok 
lebontása, és az együttműködés 
lehetőségeinek megtalálása volt, 
amelynek keretein belül bemu-
tatkoztak a formálódó kutató-

központ, az Új Közép Európa ösz-
töndíj kutatói. Kiemelt témaként 
került megvitatásra a kőszegi 
kreatív város és fenntartható ré-
gió témakör, amely Kőszeg közel-
jövőben megvalósuló fejlesztései 
mentén tartott előadások sorát 
tartalmazta.
A fórumokon hazai és külföldi 

előadók mellett a gazdasági élet 
szakemberei is szót kaptak. A 
programok között kiemelt helyen 
szerepelt Ilan Mor, Izrael Állam 
magyarországi nagykövetének 
előadása, mely „Az Európai Unió 
és Izrael kapcsolatai” témakört 
járta körül, de a nyári egyetem 
vendége volt Navracsics Tibor kül-
gazdasági és külügyminiszter úr is.
Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is 

Mélange fesztivál néven – a nyári 
egyetem kísérőrendezvényeként 
– hangversenyek és előadóestek 
kerültek megrendezésre. A prog-
ramok a legkülönfélébb kulturális 
kikapcsolódást biztosították a zenei 
élménytől az irodalmi esten keresz-
tül a fotókiállításig. 

TáF.

Kristóf Ágota nyomában a La Croix újságírójával
Két napon át járt Kristóf Ágota 
gyermekkora helyszínein Marianne 
Meunier párizsi újságíró, a La Croix 
(A kereszt) munkatársa. Arra volt kí-
váncsi a Párizsból érkezett riporter-
nő: hogy honnan indult el a világhír 
felé – miközben országot, nyelvet, 
kultúrát váltott – a francia nyelv-
területen kezdettől rendkívül nép-
szerű írónő, akinek magyarországi 
felfedezése csak nemrég kezdődött. 
Kristóf Ágota, Kőszeg díszpolgára, a 
„világ legszebb városának” temető-
jében nyugszik. Szombathelyen ma 
már emléktáblája is van. Egykori 
iskolájában, a Kanizsai Dorottya 
Gimnáziumban a márciusi tábla-
avatás alkalmával sikeres irodalmi 
konferenciát is rendeztek annak 
emlékezetére, hogy a világhírű író 
itt érettségizett 60 évvel ezelőtt. A 
nyomkeresés Kőszegen folytatódott, 
Németh Lászlónéval (Schwahofer 

Vilma) és Gráf Lászlónéval (Árbócz 
Györgyi) is találkozott, akik gyer-
mekkori iskola- és játszótársai vol-
tak Ágotának. Meglátogattuk egy-
kori lakóházát az Árpád tér 12-ben.
(A képen: az Árpád téri ház udva-
rán  Gáldi Éva tolmács, a budapesti 
francia nagykövetség munkatársa, 
Marianne Meunier párizsi újságíró 
és dr. Czetter Ibolya intézetigaz-
gató.) Végigjártuk 
A nagy füzet című 
világhírű regénye 
vélt és valós hely-
színeit. (Ezeket még 
az 1997-es portréfil 
forgatásakor (ARTE 
filmcsatorna, Erich 
Bergkraut rendező, 
Zürich.) magával 
Kristóf Ágotával 
kerestük fel. Pócza 
Zoltán a Jurisics-vár 

Művelődési Központ és Várszínház 
igazgatója elmondta, hogy az írónő 
emlékének őrzése céljából készül 
a Kristóf Ágota nyomában című 
irodalmi séta programja. Másnap 
Csíkvándra ment a delegáció, Ágota 
szülőfalujába. Elkísérte a gimnázium 
(KDG) igazgatója Módos Tibor és a 
konferencia szervezője dr. Czetter 
Ibolya intézetigazgató (NymE SEK), 

Mayer Rudolf, az Agora kulturális 
központ mozgókép szakági vezetője 
és Kiss János. Megálltak a szülőháza 
előtt. Látták az egykori evangélikus 
iskola épületét, ahol a három Kristóf 
gyerek is tanult, édesapjuk Kristóf 
Kálmán igazgató-tanító irányítása 
mellett. Beszélgettek osztálytár-
saival, akik igen nagy szeretettel 
emlékeznek a családra.  Kiss Já-

nosnak a márciusi 
konferencián és a 
Kőszegi Könyvtár 
ünnepi könyvhe-
tének megnyítóján 
elhangzott Találko-
zásaim Kristóf Ágo-
tával című előadá-
sa, sok új dokumen-
tummal és értékes 
visszaemlékezéssel 
egészült ki.

Fotó és szöveg: 
Kiss J.



JÚLIUS 17-
AUGUSZTUS 20.

Jurisics vár, lovagterem
megnyitó: 18.00 órakor

EL KAZOVSZKIJ Kossuth-díjas festőművész kiállítása

JÚLIUS 15-16. 
(ESŐNAP JÚL. 17.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft
WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN 
A Kőszegi Várszínház előadása

JÚLIUS 18-19-20. 
(ESŐNAP JÚL. 21.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft
WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN 
A Kőszegi Várszínház előadása

JÚLIUS 23. 
(ESŐNAP JÚL. 24.)

20.30 óra • Jurisics vár 2500,- Ft
AGOTA KRISTOF: A NAGY FÜZET 
(A Szkéné Színház és a Forte Társulat közös előadása.)

JÚLIUS 25.
19.00 óra • Jurisics vár 
Lovagterem

1500,- Ft 
GYERTYAFÉNYES KAMARAZENEI KONCERT 
(Balaton Kamarazenekar)

JÚLIUS 26. 
(ESŐNAP JÚLIUS 27.)

20.30 óra • Jurisics vár 4000,- Ft
HEGEDŰS A HÁZTETŐN 
(A Pannon Várszínház előadása)

JÚLIUS 28. 
(ESŐNAP JÚLIUS 29.)

20.30 óra • Jurisics vár 3000,- Ft
MARC CAMOLETTI: NÉGY FÉRFI GATYÁBAN 
(Fogi Színház)

JÚLIUS 30. 
(ESŐNAP JÚLIUS 31.)

20.30 óra • Jurisics vár 2500,- Ft OPERETT ÉS MUSICAL GÁLA

JÚLIUS 31. 
Művészetek Háza
(Chernel u. 18.)

„A TÖRÖK IPARMŰVÉSZET REMEKEI” CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

AUG. 29-30. 
(ESŐNAP AUG. 31.)

20.30 óra • Jurisics vár 2000,- Ft OSTROMOPERA – KŐSZEG 1532.

JÚLIUS 17-
AUGUSZTUS 20.

Jurisics várJurJurisicsics várár, lovagterem,, lovaovagteremrrr
megnyitó: 18.00 órmegnegnyityitó: 1818.00 00 órakorakakor

EL KAZOVSZKIJ Kossuth-díjas festőművész kiállításalítása

JÚLIUS 15-16.
(ESŐNAP JÚL. 17.)

20.30 óra • Jurisics vár20.30.30 óróra • J Jurisisics vávár 3000,- Ft
WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT, VTT AGY BÁNOM IS ÉNVV
A Kőszegi Várszínház előadása

20
14 KŐSZEGI

VÁRSZÍNHÁZ

Amennyiben az előadás kezdetekor (20.30 óra) esik az eső, a kezdéssel az eső megszűntéig 
(max. 1 óra) várunk. Ha a második felvonást meg kell szakítani az eső miatt, úgy az előadást a 

Szabadtéri Színházak szabályai értelmében megtartottnak tekintjük.
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Információ, jegyrendelés: JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ
Iroda: 9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. (Jurisics vár külső udvara)

Tel.: 06 94 360 113 • e-mail: info@koszegivarszinhaz.hu • Honlap: www.koszegivarszinhaz.hu
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Zseniális
William Shakespeare születésének 
450. évfordulója adta az apropót 
az idei várszínház nagyszínpadi be-
mutatójának. Nádasdy Ádám fordí-
tásában került színre a Vízkereszt 
vagy bánom is én (Twelfth Night, 
Or What You Will) című darab. Ha 
Shakespeare láthatná a kőszegi 
előadást, bizonyára nem volna el-
lenére egy új cím, amely lehetne 
csak ennyi: Zseniális. 

Hogy a végén kezdjem: „Most vé-
get ért e kis darab, Hölgyek-urak, 
tapsoljatok!” – csendült fel dalban 
a zárómondat. Bíztatásra azonban 
nincs nagy szükség. 
„Shakespeare fergeteges, írt egy 
drámát, ami szinte népmesei, 
ami már majdnem olyan, mint a 
Szentivánéji álom” – mondta a 
bemutatót megelőzően Znamenák 
István, aki a Vízkeresztet, különle-
ges zenei világba helyezte. S hogy 
ma is élvezhető a darab, az nagy-
ban köszönhető Nádasdy Ádám 
szövegének is, és persze – ahogyan 
emlegetik a rendezőt – „Znami” 
teljes csapatának. 
Különleges térhatást kelt a néző-

tér felé jeltő és állítható színpad 
(díszlet). A nyelvi meglepetéssel, 
leleménnyel teli szöveg minden 
lehetőségét kiaknázzák a művé-
szek. A muzsikus-színészek végig 
jelen vannak, általuk újra és újra 
kiléphetünk a térből, magából 
a színdarabból, hogy újabb és 
újabb „humorsíkok” dolgoztat-
hassák nevetőizmainkat.
A szereplők, a színészek bemu-
tatásához nem találhatnánk 
jobb szavakat, mint Feste (Epres 
Attila) felvezető sorait. Az elő-

adás felejthe-
tetlenné tette 
a folyamatosan 
r emény te l en 
szerelemben élő 
Orsino (Kelemen 
József), a vágy 
titokzatos tárgya, 
Olivia (a gyönyörű 
Hámori Gabriella), 
a nemeslány, Vi-
ola, aki átöltözve 
Cesairo (a szépsé-
ges Trokán Nóra) 
és a testvére, az 
igéző Sebastian 
(Takács Géza), 
a mindig delíri-
umban lévő Tóbi 
(Gazsó György), a 
kisebbségi komp-
lexussal küzdő 
Fonnyadi  (Kovács 

Zsolt), Mária a társalkodónő (a 
belevaló Szilágyi Csenge), a túl-
érzékeny Malvolio (Pál András), 
Antonio a tengerésztiszt (Sarkadi 
Kiss Sándor), Viola megmentője, 
(Sebesi Tamás), a kettős szerepben 
színpadra lépő Major Zsolt, a rend-
őrök, Kósi Gábor és Szilasi Attila; 
Olivia háznépének tagja Fábián: 
a zenekar szíve (Némedi Árpád), 
és négy kitűnő muzsikus: Bárány 
Tamás, Csíkvár Gábor, György-Hor-
váth László (Curio), Sebesi Tamás. 
A cselekmény Illíriában játszódik, 
ott, ahol a vágyak, mint vérengző 
ebek is megmutatkozhatnak, ott, 
ahol dús a szerelmi éden, ahol az 
etikett halála az okoskodás; ott, 

ahol, ha „nem működnek a dolgok”, 
akkor is van megoldás: „Beszélges-
sünk, majd benedvesedik!” Azon 
(ezen) a vidéken a szerelem el-
kapható, mint a pestis, a szépségre 
pedig úgy tekintenek, mint nyíló vi-
rágra. Ezen a vidéken a zöldessárga 
melankóliával gyötrődő szerelem, a 
hiú remény sem ritka. Természete-
sen Shakespeare tudta a receptet, 
és a történet végére kiegyenesedett 
a görbe, tisztázódtak a viszonyok, 
győzedelmeskedett a szerelem.

Szórakoztató bemutatók tanúi le-
hettünk az elmúlt években is, de 
ezzel az előadással valóban visz-
szatért a VÁRSZÍNHÁZ az ódon 
falak közé, és minden bizonnyal 
újabb színházkedvelőket vonz majd 
a Jurisics-vár nézőtere. Znamenák 
István már a próbák közben meg-
ígérte, hogy a közönség nagyon jól 
fog szórakozni. Tartja a szavát, de 
azért – feltétlenül – győződjenek 
meg róla személyesen is!

Tóthárpád F.

adás felejthe-
tetlenné tette 
a folyamatosan 
r emény te l en 
szerelemben élő 
Orsino (Kelemen 
József), a vágy 
titokzatos tárgya, 
Olivia (a gyönyörű 
Hámori Gabriella), 
a nemeslány, Vi-
ola, aki átöltözve 
Cesairo (a szépsé-
ges Trokán Nóra) 
és a testvére, az 
igéző Sebastian 
(Takács Géza), 
a mindig delíri-
umban lévő Tóbi 
(Gazsó György), a 
kisebbségi komp-
lexussal küzdő 
Fonnyadi  (Kovács 



 KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE   XXV I I . ÉVFOLYAM, 7 . S ZÁM   2014 . JÚL IUS  15 .   

28

KÁVÉSZÜ
N

ET
IR

ÁN
YTŰ

Programajánló
SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT A KŐSZEGI VÁRSZÍNHÁZ! 
A részletes program a 26. oldalon található!

Július 17.  18.00 EL Kazovszkij, orosz származású, Kossuth-
díjas festőművész Dzsan panoptikumok című  ki-
állításának a megnyitója, és vetített képes előadás 
a Jurisics-várban. Látogatható aug. 20-ig hétfő 
kivételével. 

Július 19. Körút az Alpokaljára – kerékpártúra. Útvonal: 
Szombathely – Sé – Bucsu – Bozsok – Velem – 
Kőszegszerdahely – Lukácsháza – Gencsapáti 
– Szombathely. Túravezető: Rábai Péter (70/240-
9687) 

Július 19.  10.00 Városnéző séta. Találkozó a Tourinform 
irodánál (Fő tér 2.) Részvételi díj: 600 Ft/fő.

Július 19.  Falunap Gyöngyösfalun. Inf.: Tar János  (70/313-
7960).

Július 19.  Falunap Kőszegdoroszlón. Inf.: Joó Tamás  
(20/529-9066).

Július 26. 11.00 – 17.00 Hétforrás piknik. A májusi vi-
harkárok miatt a rendezvény helyszíne az 
Alpannonia Szabadidő Központ (Kőszeg, Aradi 
vértanúk parkja) lesz.

Július 26-28.  Bozsoki napok. Inf.: Darabos Béla (30/235-
2490).

Július 27.  8.00 Kerékpártúra a Vasvörösvári kastélyhoz. 
Táv: 70 km. Találkozó a Csónakázótónál. 

Július 27.  Négy évszak - Négy túra Csepregen. Inf.:  www.
csepreg.hu

Augusztus 1–3. OSTROMNAPOK
Augusztus 16. Kelet Varázsa Nyugaton Fesztivál. Napközben 

gyermek- és szakmai programok hastáncosoknak, 
este pedig az orientális táncfesztivál részesei lehe-
tünk. Részletek: http://keletvarazsa.weebly.com/

Garas Kálmán fotókiállítása július 28-ig még megtekinthető az Eu-
rópa Házban.

Augusztus első hétvégéjén, harci öltözéket vesznek magukra Kőszeg 
civiljei. Csatlakoznak hozzájuk a „képzett harcosokból” álló idegen 
egységek. A várfal megtelik aggódó, de ha kell, a vérüket is feláldozó 
védőkkel. A belvárosban tábort vernek a különböző egységek, és a 
„török” sereg is elfoglalja harci állásait.
Várhatóan ebben az évben is nagy érdeklődés kíséri majd a vár (a 
város) ostromát. Eljönnek a harcostársak, de itt lesznek a nézelődő 
turisták is. Találkozzunk a falakon vagy a nézőtéren!

Könyvtári hírek
Nyáron a felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30–17.00 óráig, szombaton 
8.30–12.00 óráig várja látogatóit. A gyermekrészleg keddtől pénte-
kig 13.00–17.00 óráig áll az olvasók rendelkezésére, szombaton zárva 
tart. Délelőtt és szombaton a gyermekrészlegből kölcsönzött könyvek a 
felnőttrészlegben adhatók le. Hétfői napokon mindkét részlegben szünetel 
az olvasók fogadása.
Az olvasótábor ideje alatt, augusztus 11–15-ig a gyermek-
részleg zárva lesz, ezért az onnan kikölcsönzött könyveket a 
felnőttrészlegben lehet visszaadni. 
Az Unaloműző című alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap megfejtéséért 
21 tanuló kapott elismerő oklevelet. Közülük az első tíz versenyző részesült 
könyvjutalomban is: I. Bruckner Zsaklin (Balog, 3.b), II. Mozsár Ale-
xandra (Balog, 4.b), III. Varga Bence (Balog, 3.b), IV. Zsigmond Bog-
lárka (Bersek, 4.a), V. Marton Zsolt, (Árpád-házi, 3.b), VI. Kumánovich 
Alexandra (Balog, 4.a), VII. Maitz Míra (Árpád-házi, 3.b), VIII. Fejes 
Johanna (Bersek, 4.a), IX. Maroskövi Viktória (Beszédjavító, 4.a) és X. 
Horváth Roxána (Balog, 4.b).
A Bogdán Ferenc fotóiból készült fotókiállítás augusztus végéig tekint-
hető meg a gyermekrészleg nyitvatartási idejében.

RENDEZVÉNY
2014. július 24. 18.00 óra: Könyvbemutató és zenés irodalmi est 
a Cáki Zeneudvarban
A Cáki Zeneudvar és a kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár szere-
tettel hívja és várja Gróf Nádasdy Borbála írónő „Úton-útfélen”című 
új könyvének bemutatójára. Beszélgetőtársak Gráf Zsuzsanna karnagy 
és Szőnyi Ferenc fordító, közreműködik Megyesi Schwartz Lúcia opera-
énekes.

Kiállítás
Kisnémeth Ferenc kiállítása te-
kinthető meg augusztus 20-ig a 
Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpontban. A művész 
1955-ben Szombathelyen szü-
letett. Első olajfestményét nyolc 
évesen festette meg, neves művé-
szek tanítványa volt. Alkotásaiban 
azokat a pillanatokat örökíti meg, 

amelyeket a napi rohanásban 
nem veszünk észre. Tevékenységei 
között nemcsak a festészet szere-
pel, hanem a grafika, illusztráció, 
könyvtervezés, fotó, reklámgra-
fika, zene is. A reklámgrafika te-
rületén jelentős eredményeket ért 
el, kétszeres arany és háromszoros 
bronz Pegazus díjazott. 2013-ban 
megkapta az „I. Víz-Jel”  Nem-
zetközi Képzőművészeti Biennálé 
különdíját.
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Bersekesek Crikvenicában
Június 23-án a Kőszegi Tankerület-
ből harmincnyolc tanulóval és tíz 
pedagógussal (Bük, Gyöngyösfalu, 
Kőszeg) indultunk Horvátországba, 
hogy Crikvenicában töltsünk egy 

felejthetetlen hetet a tengerparton. 
Útközben megálltunk Zagrabban 
az állatkertben. Az időjárás is ked-
vezett nekünk, sokat fürödtünk a 
friss tengervízben, napoztunk. A 

Vrbniki hajókirán-
duláson megcsodál-
tuk a dombtetőről a 
kilátást, átmentünk 
Európa legszűkebb 
utcácskáján (43 cm), 
megkóstoltuk a bor-
fagyit. Csodálatos 
látványt nyújtottak 
az Aquarium tengeri 
halai. Az időt játék-
kal, sportolással, 
sétával, fagyizással 
töltöttük. Mindenki 
nagyon jól érezte 
magát. Reméljük, 
hagyománnyá tud-
juk tenni ezt a tá-
bort, és jövőre még 
több gyereknek lesz 
lehetősége kipró-
bálni.

I.J.

Élhetően – Ochoékkal
A sajtó felkapta a hírt, és talán kissé 
ki is forgatta a „szenzáció javára”: A 
Ocho Macho legújabb lemeze a De 
Puta Madre címet kapta, melynek 
szó szerinti fordítása nem mondha-
tó szalonképesnek. Vagy tévedünk? 
Mi volt a szándék? Tudjuk meg a 
legilletékesebbtől, Kirchknopf Ger-
gőtől az együttes frontemberétől!
– Szerintem itt volt már az idő, 
hogy mint színpadi emberek, a 
véleményünket elmondjuk. Igen, 
a lemezünk illetve dalunk má-
sabb, mint amik eddig voltak, bár 
a korábbi CD-ken is volt bőven 
aktualitás! A mi országunk olyan 
gyönyörű, és annyi remek ember él 
itt, s mind csak azt szeretné, hogy 

rendben menjenek a dolgok: „Ez 
itten kérem egy élhető ország!”
A csapat úgy érzi, azt fogalmazza 
meg, hogy emellett tapasztalható 
valami sajátosság, ami azt eredmé-
nyezi, hogy nem úgy működik sem-
mi, ahogy az logikus lenne! „Ahol a 
média csak a címre figyel, de a dal-
szöveget már meg sem hallgatja…”
– Szóval ezért is e cím! Meg azért is, 
mert magyarra fordítva egyes szám 
harmadik személyben egyáltalán 
nem bántó! Ha az ember lát egy jó 
filmet vagy koncertet, akkor is ezt 
mondja: A k….  anyját, de jó volt! 
Akkor mondjuk mi is, és engedjék, 
hogy ilyen országunk legyen!

TáF

Az előzményekről Vilits Katalin osz-
tályfőnök számolt be: 
– Az ismeretség nem új keletű, hi-
szen a két iskola már az előző tan-
évben felvette egymással a kap-
csolatot. A program sikeres megva-
lósításáért köszönet mindazoknak, 
akik segítettek az előkészületekben 
és a végrehajtásban.
A gyerekek eljutottak és Mura holt-
ágához is, ahol környezetvédelmi-

A Határtalanul program keretében 
a Muravidéken vendégeskedett 
a Bersek iskola 7./b. osztálya. A 
lendvai kétnyelvű általános isko-
la diákjaival töltöttek két napot. 
Együtt emlékeztek meg a Nemzeti 
Összetartozás Napján, megismer-
kedtek a helyi iskolai élettel, részt 
vettek magyar nyelvű tanórákon, 
de városnézésre és táncházra is 
jutott idő. 

vízminőségi vizsgálatokat végez-
tek. Dobronakon megtekintették az 
„Orchidea Farmot és Trópusi Ker-
tet”, ellátogattak a Bakonaki tóhoz. 
A hely arról is híres, hogy az ottani 
Szent Vid-kápolna mellett fakadó 

forrást gyógyító erejűnek tartják. 
A programok sora egy barátságos 
labdarúgó mérkőzéssel tért véget. 
A gyerekek a viszontlátás remé-
nyében köszöntek el határon túl élő 
társaiktól.

Bersekesek a Muravidéken
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Bokszhírek

A Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület, a Nyugat Dunántúli Régióközpont, első 
féléve sűrű programmal, sok-sok munkával telt. A régióban 12 verseny 
rendezésében segítettek. Népes mezőnyök léptek ringbe a pofonpartikon, 
csapattalálkozókon, nemzetközi versenyeken, nemzetközi csapattalálko-
zókon. Három edzőtábort szerveztek, alkalmanként 26–30 bokszoló rész-
vételével. Az utolsón, mely lapzártánk hétvégéjére esik, női öklözők, és a 
régió legjobb férfi versenyzői vesznek részt. Az összetartást színesíti a büki 
fürdőbe tervezett egész napos nyilvános edzésprogram, melybe a fürdő-
vendégek is bekapcsolódhatnak. (Rossz idő esetén a helyszín a kőszegi Fő 
tér.). A versenyek, edzőtáborok jól szolgálják a fiatal öklözők fejlődését. Új 
impulzusokat kaphatnak, tudatosabbá, változatosabbá válik a játékuk.
A kőszegiek 6–12 versenyzővel vettek részt. Fiatal és új, kezdő ökölvívók 
is lehetőséget kaptak. A jelentősebb sikerek: Papp Tamás (j63 kg) és Jankó 
Krisztián (j57 kg) 3. lett az erős Bornemissza Emlékversenyen, Németh 
Gábor (f75 kg) és Tóth József (f75 kg) külföldön is jó versenyzéssel győzött. 
A kisfaludi nemzetközi csapattalálkozón, az osztrákok ellen Krajcár Tamás 
(f69 kg), Ódor Attila (i64 kg) és a nagy visszatérő, Horváth Roland (i75 
kg) hagyták el győztesen a szorítót. Horváth válogatott szintű bunyóval 
tért vissza, mellyel a „Nap Mérkőzéséért” járó különdíjat is kiérdemelte. 
Jankó Krisztián és Ódor 
Attila bekerültek a Gla-
diátor Akadémiára.
„Sok az ügyes verseny-
ző a régióban” – vont 
mérleget Varsányi Áron 
edző, szervező, aki a 
Fitt-Bokszos fiatalok 
fejlődéséről is elége-
detten nyilatkozott.
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A Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület, a Nyugat Dunántúli Régióközpont, első 

Labdarúgás
Az elmúlt év nem volt problémáktól, feszültségektől mentes a Kőszegi SK 
labdarúgásában. A várt eredmények is elmaradtak. Az új bajnokságra az 
egyesület egy csapattal nevezett, mely a megyei I. osztályban indul. A 
bajnoki felkészülés július 14-én kezdődik. A csapat edzéseit a Szombat-
helyről érkező Szenti Imre vezeti. Kondics Sándor, a labdarúgó szakosztály 
vezetője jelezte, hogy a csapatba kerüléshez mindenki előtt nyitva áll az 
ajtó, aki vállalja a közös munkát.

Az előző bajnokság számokban
A 2012–13-as bajnokságban bajnoki címet szerző, és az NB III-ért osz-
tályozót játszó Kőszegi SK I. a szezon elején még bízott benne, hogy 
megőrzi helyét a megyei első osztály mezőnyének első felében. Ahogy a 
szezon haladt előre, a célokat sajnos módosítani kellett. A legfontosabbat, 
a megyei első osztályú tagság megőrzését mindenesetre sikerült megvaló-
sítani. A tavasz kissé jobban sikerült, de hiába szereztek több mint kétszer 
annyi pontot, mint az ősszel, a helyezés nem változott.

Adatok a bajnokságból: Tabella: végeredmény 14. KSK 
30/8/4/48/32:77/28, őszi szezon 14. KSK 15/2/3/10/11:43/9, tavaszi 
szezon 15/3/7/5/15:21/14. A góltermelésből legjobban Varga Benjamin, 
Pop-Alin Alexandru és Korényi Rudolf  vette ki leginkább a részét, hét, hat 
illetve öt góllal. További góllövők: Molnár Csaba (3), Horváth Ákos, Fehér 
András 2-2, Táncsics Péter, Pónácz Balázs, Gugcsó Ákos, Weltler Sándor, 
Kovács András és Hock-Sirson Szilárd 1-1 gól. A gyengébb szerepléstől 
a játékosok feszültebbek lettek: 85 sárga lappal, 9 piros kártya mellett 
a sportszerűségi listán a 16. helyen zártak. Molnár Csaba és Molnár Zol-
tán 9-9 sárga lapot gyűjtött, Nyolcszor Horváth Ákosnak is felmutatták a 
figyelmeztető lapot. Érdekes, hogy a piroslap-listát a tapasztalt és sport-
szerű Táncsics András vezeti három kiállítással. Igaz kapusként, utolsó em-
berként neki alapból jár ez a büntetés.
A megyei másodosztályban (szombathelyi csoport) a Kőszeg II. is 
bizakodva vágott neki a magasabb osztálynak. Az első fordulókban úgy 
tűnt nem alaptalan a bizakodás. Partiban voltak ellenfeleikkel, csak a győ-
zelmek maradtak el. Bebizonyosodott: néhány véletlen győzelem többet 
hoz, mint sok bravúr döntetlen. A tavaszi szezonban a Kőszeg II. is kétszer 
annyi pontot gyűjtött, mint az első körben, de ez sem volt elég. Szegény 
embert még az ág is húzza: a Táplánszentkereszt elleni meccs után, jogo-
sulatlan szereplés miatt a mérkőzés eredményét törölték. A három pontot 
3:0-lal az ellenfél kapta, és két büntetőponttal is megterhelték a csapatot, 
így a 16. helyen zárták a bajnokságot.

Adatok a bajnokságból: Tabella: végeredmény 16. KSK II. 
30/4/11/15/22:65/21, ősz 15. KSK II. 15/1/4/10/17::44/7, tavasz 
15/3/7/5/15:21/14. A csapat gólkirálya 11 góllal Slankovits Oszkár. 
További góllövők: Sárdy Milán 5 gól, Komonszky Gábor, Kovács Zsolt 
4-4, Gugcsó Péter, Horváth Norbert 3-3, Táncsics Péter, Horváth Péter, 
Kelemen Tamás 2-2. A „kártyacsatában” a második csapat is jól termelt. 
Tizenkilenc játékos gyűjtötte össze a 75 sárga és 4 piros lapot, mely a 
sportszerűségi verseny 14. helyét eredményezte. Táncsics Péter egymaga 
14 figyelmeztetést gyűjtött be.
A körzetiben (megyei III. osztály Szombathely –Nyugat csoport) a 
Kőszegfalvi SE vérszegény ősz után igazi feltámadást mutatott be a ta-
vasszal. A lista végéről elkerültek, de így is csak a 14 csapatos bajnokság 
10. helyéig léptek előre.

Adatok a bajnokságból: Tabella: végeredmény 10. Kőszegfalvi SE 
26/10/2/14/48:68/32 ősz 13. Kőszegfalvi SE 13/1/2/10/19:41/5, ta-
vasz 13/9/0/4/29:27/27 Gólkirály Nagy Milán 11 góllal. További góllö-
vők: Pukler Péter 8, Horváth Dániel/7, Döbrösi Zoltán 4, Wurst Szabolcs, 
Peresznyei Gábor, Karacs László, Hankó Viktor 3-3, Wurst Zsolt 2, Rába 
István, Máté Szilveszter, Wurst Dávid, Talabér Norbert 1-1.

Utánpótlás foci
U-21 megyei I. osztály 11. KSK I. 28/8/2/18/58:128/26. Sárga-piros 
lap 23-2.
U-21 megyei II. osztály (Szombathely-Nyugat) 14. KSK II. 
30/5/4/21/45:101/19.Lapok 43-9.
Jól szerepelt és bronzérmet szerzett az U 18-as csapat, melynek já-
tékosai, több vasat tartva a tűzben, az U 21-es csapatban is rendszeresen 
pályára léptek.
U-18 megyei (Dél) 3. KSK 18/13/1/4/106:40/40. Lapok 16-0. A baj-
nokság góllövő listáján 4. Réti Milán 27 góllal.
Az U-15 bajnoki címéről legutóbb beszámoltunk. Az adatok teljességéért:
U-15 (megyei Észak) 1. KSK 22/1-/1-2/305:30/58. Lapok 4-0. A baj-
noki góllövőlista dobogóját kibérelték a kőszegiek: 1. Dan Gergő 78, 2. 
Horváth Martin 72, 3. Fricz Barnabás 56.
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Sárközi Dominik ezüstérmes

Három érmet szereztek a Vas megyei diákspor-
tolók az általános iskolás korcsoportok atlétikai 
egyéni és többpróba diákolimpiák országos 
döntőin. Nagy siker, hogy ebből egy ezüstérem 
Kőszeg és a Balog iskola hírnevét öregbítette. A 
IV. korcsoportban Sárközi Dominik, 300 méteres 
síkfutás versenyszámban, 37,16 másodperces 
idővel második lett. Edzője: Lengyák György, 
testnevelője: Noszek Csaba.
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Sportunokák
Tihanyi Tibor életét a sport határozta meg: te-
niszezőként, majd edzőként sportszervezőként 
is központi eleme volt mindennapjainak. Nem 
véletlen, hogy a családban követőkre talált. A 
tenisz, Roland fia számára is több a hobbinál. 
Sőt a fertőzés tovább tart: az unokák Tihanyi 
Luca és Levente) is lépegetnek előre a tenisze-
zővé válás útján.
A kilenc éves Lucát a szintén kőszegi Vágfalvi Si-
monnal felvették a Burgenlandi Tenisz Szövetség 
tehetséggondozó programjába. Levente tervei-
ben is szerepel a programba kerülés. A rendszer 
jól szervezett. Egyértelmű feladatok, jó edzők, jó 
edzések. Lucának jó esélye van a burgenlandi 9 
évesek válogatottjába kerülni. Mindkét fiatal a 
nagypapa kezei alatt pallérozódik, de felkészíté-
sükből az édesapa, Tihanyi Roland és Maitz Pál 
is kiveszi a részét.

Tihanyi Tibor büszke az általa, ausztriai minta 
szerint vezetett tenisziskolára. Nem élversenyző-
ket képeznek, a szakmaiság mellett a játékosok 
értékrendjének kialakítására is hangsúlyt fektet-
nek. Ennek is eredménye, hogy Lucát és Leven-
tét iskolájuk, a Bersek általános iskola, nem csak 
sport, hanem kiváló tanulmányi eredményeik 
miatt is elismeri. A teniszedzések mellett, a jó 
kondíció és futótechnika érdekében, Lengyák 
György atlétika edzéseit is látogatják.
A tudatos munkát a legfrissebb eredmények 
is igazolják. Luca Kőszegen a Kids Cup-on, U 
9-ben első volt, majd délután Eisenstadtban 
U-10-ben szintén első lett. (Nem kis dolog: 12 
eredményes mérkőzés egy napon.) Hartbergben, 
a Steyer Kids Cup-on a 11 évesek közt lett má-
sodik. Levente az idei Országos Diákolimpián a 
Bersek J. Iskola csapatának tagjaként 9. helyen 
végzett. A testvérénél említett kőszegi versenyt 
U-11-ben második, a hartbergi viadalt, U-11-
ben harmadik helyen fejezte be.

Aquatlon a Fertő tónál
Az előre jelzettnél szerencsére sokkal szebb idő 
várta a Kőszegi Úszó és Triatlon Klub versenyzőit 
június 22-én Mörbischben (Fertő tó, Ausztria). A 
TriKids Cup sorozat versenyén a víz szerencsére 
már nem volt kellemetlenül hideg, így a ver-
senyzésen kívül strandolni is tudtak a résztvevők 
(és az őket elkísérő családtagok). A kőszegi csa-
pat egy hét triatlonos edzőtábor fáradtságával is 
szép sikereket ért el. A „B” korcsoportos fiúk ki-
bérelték a dobogót: Schwahofer Balázs, Molnár 
Gábor, Nyul Patrik sorrendben, míg az eggyel 
kisebbeknél Nyul Marcell „a már szokásosnak 
mondható” második, míg Palatkás Anna harma-
dik helyezést szerzett. A triatlonisták két pihenő-
sebb hétvége után versenyekkel hangolódnak a 
korosztályos Triatlon Országos Bajnokságra.

SO Kosárlabda Kőszegen
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 13. alka-
lommal rendezte meg országos kosárlabda ver-
senyét. A kőszegi torna a 2015-ös Los Angelesi 
SO Világjátékok válogató versenye is volt egyben. 
A tizenegy résztvevő csapattal, három divízióban 
folytak a mérkőzések. Korábbi tudósításaink-
ban már írtunk a Speciális Olimpia különleges 
versenyrendszeréről: A verseny első fordulóiban 
kialakult erőviszonyok alapján divíziókat alakí-
tanak, melyekben a hasonló játékerőt képviselő 
csapatok küzdenek egymással. Minden divízióban 
eredményt, győztest hirdetnek. Természetesen a 
legnagyobb siker az első divízió bajnoki címét 
megszerezni. A Kőszeg-Wink PSC sportolói két 
arany és egy ezüstérmet gyűjtöttek, így természe-
tesen többen is a világjátékokra készülő csapat 
tagjai lehetnek. A Pintér István a rendező Kőszeg-

Wink PSC elnöke megköszönte Kőszeg Város Ön-
kormányzatának, a Vas megyei Önkormányzatnak, 
az EPCOS-nak valamint Kaltenecker Lajos vállal-
kozónak, Kenyeri Andrásnak és Táncsics Péternek, 
hogy támogatásuk segítségével idén szeptember-
ben a Kőszeg-Wink egyesített kosárlabdacsapa és 
két edzője képviselheti Magyarországot Antwer-
penben az SO Európa Játékokon. A támogatásra 
a világjátékokon résztvevőknek is szükségük lesz. 
Az egyesület reméli, hogy ezúttal sem maradnak 
magukra a források előteremtésében.

Balogosok a Sportiskolában
A Sport XXI. program célja, hogy a sportági ala-
pok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14–15 
éves korig minél több gyereket bevonjon a rend-
szeres testedzésbe. Egész éven át motivációt és 
versenylehetőséget biztosít. A gyerekek olyan 
versenyszámokkal is megismerkedhetnek, mint 
gát és akadályfutás, gyaloglás, rúd és hármas-
ugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás. A sorozatban 
résztvevő Szombathelyi Sportiskola csapatai-
ban nagy számban szerepeltek a Balog iskola 
tanulói, és jelentős szerepet játszottak az elért 
eredményekben.
Sport XXI. Ügyességi Csapatverseny (Sop-
ron) a 11–12 éveseknél 3. lett a Sportiskola A 
SPORT XXI. Regionális Mezei Bajnokságon 
24 balogos szerepelt. Az U11-es és U13-as kor-
osztályban megnyerték a versenyt. Sport XXI. 
1 pályaversenyen (Zalaegerszeg) az U13-as 
csapat 2. helyezett. 8-ból heten balogosok  A 
Sport XXI. 2. pályaversenyén (Zalaegerszeg) 
Az U 13-as csapat 3. helyen zárt. A felsorolt ér-
mes csapatokon kívül más, értékes helyezéseket 
elérő csapatokban is szép számban szerepeltek 
az iskola tanulói.

Birkózás Győrszentivánban
Győrszentivánon léptek szőnyegre a Kőszegi SK 
birkózói. 26 csapat 228 versenyzője mérkőzött, 
hogy kor és súlycsoportjában ő legyen a győztes. 
A kőszegiek kivették részüket a sikerekből. Há-
rom első, egy-egy második, harmadik és ötödik 
helyezés volt a termés. A KSK csapatban a 9. 
helyen zárta a versenyt.

Eredmények: 1. helyezett Pontyos Boglárka 
(lány 32 kg), Pontyos Gábor diák II. 38 kg és Bo-
kor Máté (serdülő 58 kg). 2. hely Vadász Gergő 
(gyermek +46 kg), 3. hely Kovács Gergő (diák I. 
50 kg), 5. hely Illés Péter (diák I. 38 kg).
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*A tájékoztatás nem teljes körû, 
a hirdetés nem minôsül nyilvános 
ajánlattételnek. A betéti szerzõdés 
feltételeit a Hirdetmény, a Sopron 
Bank Betéti Ügyletekre Vonatko-
zó Üzletszabályzata és a Sopron 
Bank Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A bank a kamatvál-
toztatás jogát fenntartja. Az akció 
visszavonásig érvényes. További 
részletekrõl érdeklõdjön honlapun-
kon (www.sopronbank.hu), vagy 
bankfiókjainkban. Az akciót csak 
természetes személyek vehetik 
igényben, az utalvány a Részvételi 
Szabályzatban foglalt feltételek tel-
jesítése esetén adható ki.

Forint 
betéti akció

EBKM 2,50%
2,50%

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat 
jelenleg: 1,60%, EBKM 1,60%

új megtakarításokra
6 hónapos futamidõvel

kamatláb évi

KÕSZEGI FIÓK
Várkör 6.
Tel: +36 94 5562 030 

f www.sopronbank.hu

3 millió forint feletti 
lekötés esetén 5.000 Ft 

értékû utalvánnyal!*

t 
ti akció
rításokra

lió forint feletti 
Ft


