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

Írta és fényképezte:
Kámán Z.

RóZsAüNNEp
Kőszeg és Nyitragerencsér polgármes-
tere Szent György-napján írta alá a 
testvértelepülési szerződés első pél-
dányát. A másodikat október 3-án, a 
Rózsaünnepen, a szlovákiai magyar 
faluban, ahol a „Gerencséri utca, végig 
piros rózsa” kezdetű, Kodály-gyűjte-
ményből származó népdal hagyomá-
nyát ünneppé formálták. A magyarság 
megőrzését szolgálja a testvértelepülési 
szerződés, és a Nyitragerencsér Fő ut-
cáján Huber László polgármester által 
elültetett vörös rózsa. A délutáni prog-
ramok után a kultúrházban erősítet-
te meg a két település vezetője a 24 
éves kapcsolatot. Az aláírás előtt Anna 
Vrábel Nyitragerencsér polgármestere 
visszaemlékezett a negyedszázad ese-
ményeire. Huber László polgármester 
Kőszeg történelméről tartott ismertetőt. 
A Hajnalcsillag lányai népdalokat éne-
keltek, és tették ünnepélyessé az aláírás 
eseményét. Anna Vrábel a fogyatkozó 
magyarság öntudatának megőrzését 
látja a népdalban és a néptáncban. A 
Hajnalcsillag együttes az első találko-
zásnál is ott volt a faluban. „A baráti, a 
testvértelepülési kapcsolatok ápolásért” 
oklevelet kapott a táncegyüttes, annak 
két vezetője, Dvorák László és Dvorákné 
Kővári Anikó, valamint Básthy Tamás. A 
találkozó kiemelt eseménye volt Németh 
János festőművész-tanár alkotásának az 
átadása. A festmény középpontjában áll 
– a kőszegi városháza falán lévő – Ma-
gyarok Nagyasszonya, Pártfogója kép 
másolata. (Az átadást követő héten ün-
nepelték szlovákiai honfitársaink a Ma-
gyarok Nagyasszonya ünnepét.)  A fest-
mény bal oldalán a Jurisics-vár tekint a 
nézőre, a másik oldalon Nyitragerencsér 
temploma. A háttérben magasodik a 
Zobor-hegy, amelynek a lábánál zajlott 
a honfoglalók egyik győztes csatája. A 
millennium időpontjában a magyarok 
itt emeltek emlékművet, amelyet a „na-
cionalizmus” lerombolt.

Kámán Zoltán
Fényképezte: Dvorák László

kőszeg – NYITRAgeReNCsÉR
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www.sopronbank.huf

Hitelfelvétel akár fordítói költségek nélkül A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül 
ajánlattételnek. A részletes szerződési feltéte-
leket és kondíciókat a hitelszerződés, a Bank 
mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), 
az Általános Üzletszabályzat és általános 
szerződési feltételek, valamint a Fogyasztói 
Hitelezési Üzletszabályzat tartalmazza. A bank 
a változtatás jogát fenntartja, a bankot jelen 
tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására 
és hitelnyújtásra. Az akció visszavonásig érvé-
nyes. További részletekről Bankunk honlapján 
(www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájé-
kozódhat.

Határtalan 
jövedelem
Dolgozzon vagy éljen bárhol,
nálunk igényei otthonra találnak.
Külföldi jövedelem esetén az út 
a Sopron Bankhoz vezet.

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

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 6230 példányban

Fogadóórák időpontjai
HUBER LásZLó polgármester: november 4.
DR. ZALáN GáBOR jegyző: október 14.

BásTHY BÉLA alpolgármester: október 21.
DR. NAGY EDINA aljegyző: október 28.

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

KApY FERENC az 1. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
október 15-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között,

KIss pÉTER a 6. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
október 19-én (hétfőn) 16 – 17 óra között,

TóTH GáBOR önkormányzati képviselő
október 19-én (hétfőn) 17 – 18 óra között, 

sAs NORBERT a 7. sz. választókörzet önkormányzati képviselője 
október 21-én (szerdán) 17 – 18 óra között,

KIss ZOLTáN a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője
október 29-én (csütörtökön) 16 – 17 óra között,

RáBA KáLMáN önkormányzati képviselő
november 4-én (szerdán) 17 – 18 óra között

(a képviselő elérhető: a 0630/4199502 telefonszámon és
a raba.kalman@jobbik.hu e-mail címen is),

pLECHL TIBOR önkormányzati képviselő
november 5-én (csütörtökön) 17 – 18 óra között fogadóórát tart.
A képviselői fogadóórák helyszíne: a Városháza tanácskozó terme.

HUBER LásZLó a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője 
november 4-én (szerdán) 17 – 19 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
A képviselők szeretettel várják a választópolgárokat a fogadóórákra.

Rövid hírek
Szeptember 10-én Veszprémben 
tárgyalt Huber László polgármes-
ter a Pannon Egyetem gazdasági 
vezetőivel. A tárgyalások központi 
témája volt a KRAFT projekt kap-
csán az önkormányzat és az egye-
tem együttműködése. A Pannon 
Egyetem kiemelt szerepet vállal a 
projektben, és már létesített egy 
bejegyzett kőszegi telephelyet is. 
Szeptember 9-én a Miniszterel-
nökség Kulturális Örökségvédelmi 
államtitkársága tett látogatást 
Kőszegen. A főosztályvezető asz-
szony arról tájékoztatta a városve-
zetést, hogy a Jurisics-vár bekerült 
a kormány várprogramjába. Huber 

László polgármester szeptember 
24-én a testületi ülésen elmondta, 
hogy várhatóan 2017-ben lesznek 
újabb fejlesztések a Jurisics-várban. 
A kormány várakat megújító prog-
ramja szigorú feltételeket határoz 
meg a pályázati pénzek elnye-

réséhez, kimutatható gazdasági, 
turisztikai eredményeket követel 
meg. Az államtitkárság látogatá-
sának részeként megtekintették a 
KRAFT projekthez tartozó épülete-
ket. A tárgyalások során beszéltek 
a Kodolányi-hagyatékról, amelyet 
a Zwinger udvarán tároltak évekig 
egy korábbi kiállítás részeként. 
Keszei Balázs szeptember 24-én 
a testületi ülésen beszámolt arról, 
hogy a Humánerőforrás Bizottság 

megtárgyalta a sportkoncepciót, és 
megfogalmazta javaslatát, misze-
rint az önkormányzat vonja vissza 
a 88/2014 számú határozatát, az 
abban szereplő sportmenedzseri 
állás létesítését.
Szeptember 21-én egy francia 
forgatócsoport járt a kőszegi ha-
tárátkelőnél. Korábban is forgattak 
filmet a vasfüggönyről, a mostani 
érkezésük az elmúlt évtizedekben 
megtörtént változásokat rögzíti.  

közvilágítási hibabejelentés
A közvilágítás karbantartását 2015. július 1-től a Vasi Lux Kft. végzi. Az 
észlelt hiba bejelenthető közvetlenül a karbantartó részére a kozvill@
vasiluxkft.hu e-mail címen, vagy munkaidőben a 94/563-287-es telefon-
számon, illetve a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztályán a varosf@koszeg.hu e-mail címen vagy munka-
időben a 94/562-527-es telefonszámon.



 XXV I I I . ÉVFOLYAM, 10 . SZáM   2015 . OKTóBER  13 .  KŐSZEG  ÉS  V IDÉKE  

3

Vá
R

O
SH

áZ
A

Őszi Strauss Napok
2015. október 15–17.

* Abroncs szett ajánlatunk a készlet erejéig és 2015. december 31-ig regisztrált új Ford személygépkocsi vásárlása esetén érvényes. Az akcióban résztvevő modellek: Ford Fiesta, Ford B-Max,
Ford Focus, Ford C-Max, Ford Kuga. A jelen hírdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon Ford márkakereskedőjéhez!
További információ ás részletek a márkakereskedésekben, a www.ford.hu oldalon és a Ford vonalon (06 1 7777 555). A képen látható autó illusztráció.

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

Szalonautóinkra 

EXTRA 

KEDVEZMÉNYEK 

és ajándék 

téligumi-garnitúra!*

A miniszter döntött
Szeptember 23-án érkezett meg 
az önkormányzathoz az a levél, 
amely tanúsítja, hogy a „Jurisics 
Miklós Ipari Park” pályázat pozitív 
elbírálásban részesült. 
Varga Mihály miniszter aláírásá-
val dokumentált levél szerint a 
Horvátzsidány felé Kőszegről kive-
zető út melletti terület „Ipari park” 
címet kapott. Huber László polgár-
mester egy korábbi megfogalma-
zása szerint a város célja, hogy a 
cím birtokában az önkormányzat 
részt tudjon venni az EU 2014 – 
2020 időszakában iparfejlesztést 
célzó fejlesztési beruházásokban.  
A média „szótlanul” fogadta a 
szeptember 24-én Huber László 
polgármester által tett bejelentést. 
Viszont országos visszhangot ka-
pott a feljelentés alapján – a rend-
őrség által kötelezően – ismeretlen 
tettes ellen megindított nyomozás. 
A „bűncselekmény hiányában” 
megszüntetett nyomozásról is ke-
vés információt kaptak a sajtóhírek 
olvasói.
Az ipari parkra vonatkozó pályáza-

tot június 25-én tárgyalta a kép-
viselő-testület, megelőzően pedig 
a szakbizottság. A szakbizottsági 
ülés után, a testületi ülés előtt tör-
tént meg a rendőrségi feljelentés. 
A téma testület által történő meg-
tárgyalását indokolta, hogy az erre 
vonatkozó első testületi döntést 
követően bőven eltelt az egy év, és 
a – feladat elvégzésével megbízott 
– Nemzeti Ipari Park Fejlesztő Zrt. 
nem tudta bemutatni az Ipari park 
cím elnyerését bizonyító dokumen-
tumot. 
Dr. Zalán Gábor jegyző szeptem-
ber 24-én megtartott testületi 
ülésen elmondta, hogy az ipari 
park pályázattal kapcsolatban 
belső vizsgálatot rendelt el, ame-
lyet mostanra elvégeztek. Iratke-
zelési hiányosságot állapítottak 
meg, az érintett személy ellen 
fegyelmi eljárás indult. A megho-
zott döntés szerint az évek óta a 
hivatalban dolgozó személy már 
nem tartozik az alkalmazottak 
állományába.

KZ

Rövid hírek
Szeptember 10-én a Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsola-
tokért Felelős Osztály képviseletében 
Kiss János járt Kőszegen. A látogatás 
– az ostromévforduló záróünnepsé-
gének szónoka – dr. Tőll László ez-
redes megbízása alapján valósult 
meg. A látogatás keretében megbe-
szélések történtek a temetőben lévő 
I. világháborús katonasírok méltó és 
hatékony rendezése érdekében. A 
minisztérium kifejezte a támogató 
hozzáállását. Ha megvalósul a közös 
síremlék létesítése, akkor a teme-
tőben sírhelyek válnak szabaddá a 
koporsós temetések céljára.
Közel egy éve működik az ingye-
nes helyi közlekedés Kőszegen, a 
Vasi Volánnal kötött megállapodá-

sok alapján veheti igénybe a la-
kosság a szolgáltatást. A buszjárat 
lehetővé teszi az új egészségház 
elérését, illetve megállója van a 
TESCO áruháznál is. (Menetrend 
a 14. oldalon – orvosi rendelések 
időpontjai a  12. oldalon.)  Keszei  
Balázs fogadóóráján egy hölgy 
amiatt panaszkodott, hogy a me-
netrend nem illeszkedik a vonatok 
indulásához. Huber László pol-
gármester szeptember 24-én, a 
testületi ülésen elmondta, hogy az 
ilyen igényeket várhatóan csak az 
intermodális közlekedési csomó-
pont kialakítása után lehet meg-
valósítani. A GYESEV ebben nem-
csak partnere a városnak, hanem 
kiemelt szerepet is magára vállal. 
Ilyen csomópont épülhet meg a 
vasútállomáson, ahonnét a buszok 
indulhatnak és megérkeznek. 

Tapossa laposra!
A szelektív hulladékgyűjtést szolgáló sárga zsákokba he-
lyezett műanyag és fém flakonokat tapossa laposra, és 
előtte mossa ki alaposan! 

köszönjük!!!!
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Iskolák – kiváló – be kell avatkozni
„Az eredményeik alapján a Jurisics 
Miklós Gimnázium országos szinten 
is a kiemeltek közé tartozik, amely 
hatékony és tudatos oktatást fel-
tételez” – fogalmazta meg Háromi 
Jenő tankerületi igazgató szep-
tember 24-én a képviselő-testület 
ülésén. Kiegészítésként hozzáfűzte, 
hogy az oktatás színvonalával lehet 
kompenzálni a gyermeklétszám 
csökkenését, amely jelentős problé-
mákat vet fel egyes iskolákban. Így 
a Bersek iskola Kőszegszerdahelyen 
működő tagiskolájában, ahol mos-
tanra nyilvánvalóvá vált, hogy a 
következő tanévben beavatkozásra 
lesz szükség.
A tankerület igazgatója kifejtet-
te, hogy a Dr. Nagy László EGYMI 
országos jelentőségű, az oktatási 
tevékenysége elismert és hiány-
pótló, és ebben az intézményben 
legnagyobb a pedagógusok be 
és kilépésének az aránya. Az új 
munkatárs személyéről mindig az 

igazgató dönt.  Kiemelt jelentőségű 
az a tény, hogy minden iskolában 
egy-egy tárgyat szakos tanárok 
tanítanak, és rendelkezésre állnak 
az oktatáshoz szükséges eszközök. 
Mindezt az is segíti, hogy az intéz-
mények megragadnak minden pá-
lyázati lehetőséget. Az idei nyáron 
újdonságnak számított a diákok 
tengerparti nyaralása, amelynek 
folytatását tervezik.
Keszei Balázs a – döntően peda-
gógusok alkotta – Humánerőforrás 
szakbizottság vezetőjeként elmond-
ta, hogy egyhangúan megszavazták 
a tankerület elmúlt évi munkájáról 
szóló beszámolót. Megállapították 
azt is, hogy a KLIK egy mamutszer-
vezet, a döntési folyamata hosz-
szadalmas. A képviselőtársak által 
felvetett nyomtató papír és kazet-
ta hiányát a pályáztatási rendszer 
lassúsága okozza. Problémaként 
említette, hogy a tankerületben 
ezen a nyáron csak két osztály-

termet újítottak fel. Ha az iskolák 
nem tudnak lépést tartani a tech-
nikai fejlődéssel, akkor lemaradnak 
a beiskolázási létszámokban. A 
szülők okkal küldik a jól felszerelt 
iskolákba gyermekeiket, amelyre 
példa a Szombathelyen idén át-
adott új egyházi iskola. Keszei Ba-
lázs képviselőként és a gimnázium 
igazgatójaként is elmondta, hogy 
a megyei oktatási koncepcióban a 
vidéki városok közül egyedül Kő-
szegen lesz gimnáziumi oktatás. 
Rába Kálmán azt kérte a tankerü-
let igazgatójától, hogy az általános 
iskolák kapjanak tájékoztatást a 
nyolcadikosok számára szükséges 
középiskolai oktatás lehetőségeiről, 
mert a tanárok között általános az 
információ hiánya. Básthy Béla al-
polgármester azt kérte, hogy a kö-
vetkező évtől az egyházi iskolákban 
végzett munkáról is tájékozódhas-
sanak a képviselők. 

KZ

„Ismét jó hírt kapott Kőszeg” – 
jelentette be október elején ágh 
Péter országgyűlési képviselő. A 
kormány döntése alapján a tele-
pülés biztonságos működése érde-
kében 60 millió forint támogatást 
kap az önkormányzat. A forrást 

az óvodai feladatok, a szociális 
alapellátás, a gyermekétkeztetés 
és a városüzemeltetés számláinak 
kiegyenlítésére lehet fordítani a 
város zavartalan működése érde-
kében. A támogatás a városveze-
tés és az országgyűlési képviselő 

közös munkájának az eredménye. 
Egy hónappal ezelőtt a Központi 
Művészei óvoda és Bölcsőde 30 
millió Ft pályázati támogatásáról 
adtunk hírt. A képviselő szavai sze-
rint a kormány támogatására lehet 
számítani. Az összesített adatok 
alapján az elmúlt másfél évben fél 
milliárd forint támogatás érkezett 
Kőszeg önkormányzatához. 

60 millió Ft támogatás

„első kézből!”
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Úgy gondolom, talán egyetértenek 
velem abban, hogy a 2015-ös év 
az átadások, a megújulás éve lett 
Kőszegen. Hisz februárban adtuk 
át városunk jelképének is számító 
Jurisics-várat, márciusban vehette 

használatba a lakosság az új egész-
ségügyi központot, mellyel évtize-
des problémákat szüntettünk meg 
az egészségügyben, elkezdődött 
a Bencés rendház nagy felújítása, 
a közelmúltban került átadásra a 
megújított Zwinger (öreg) torony 
és elkészült a Chernel utca teljes 
rekonstrukciója is, melynek ünne-
pélyes átadása november 6-án, a 
Királyi Városnapon lesz. Különle-
ges véletlen – vagy talán nem is 
annyira véletlen –, hogy Chernel 
István, városunk legismertebb ter-
mészettudósa, születésének 200. 
évfordulójára készült el a róla elne-
vezett (volt Úri) utca teljes felújítá-
sa. Ehhez kellett a KRAFT program, 
melynek „O.” fázisának részeként 
kerülhetett megvalósításra ez a 
fejlesztés. A Kormány döntését kö-
vetően, bő egy évvel ezelőtt írtuk 
alá azt a megállapodást a Belügy-
miniszterrel, mely szerint az önkor-
mányzat 2015. november 15-ig 
elvégzi a kapott támogatásból a 
beruházást. Ahhoz, hogy ez így is 
legyen, nagyon jól összehangolt, fe-
szített tempójú munkára volt szük-
ség. Ezt tudva és átérezve minden 
közreműködő „odatette magát”, 
melynek meg is lett a szép ered-
ménye. Aki még nem látta, kérem, 
győződjön meg róla maga is! Külön 
elismerés illeti a fővállalkozó kivi-
telező BIT-ÉP Kft. és a VASIVÍZ Zrt. 
pozitív, konstruktív hozzáállását.

Huber László
polgármester
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A nemzeti gyásznapon
Október 6-án az aradi vértanúkra 
emlékeztünk a városi temető rava-
talozójánál. Beszédet Huber László 
polgármester úr mondott. 
Deák Ferencet megidézve hangsú-
lyozta: Ez a nap „Aradot nemzetünk 
golgotájává tette.” „Nincs az az erő, 
az a hatalom, amely az 1848. 
március 15-én megfogalma-
zott törekvéseinknek útjába 
állhatna. És nincs az az erő és 
hatalom, amely képes volna 
feltartóztatni a saját útját jár-
ni akaró, a saját lehetőségeit 
valóra váltani kívánó Magyar-
ország békés törekvéseit!”
Ezeknek a gondolatoknak 
a jelentősége máig nem 

változott. A Deák Ferenc által ül-
tetett tizenhárom fáról beszélt, de 
üzenete a mának is szólt. „Csak az 
anyaföldbe kapaszkodó erős gyö-
kerek tarthatják meg a fákat, és a 
szülőföldjébe kapaszkodó gyökerei 
tarthatják meg az embert.”

Tegyük fel magunknak a kérdést, 
mondta. Mennyit lennénk képesek 
feláldozni a Hazáért? Ki tudnánk-e 
kapcsolni mobiltelefonjainkat, le-
állítani számítógépeinket, lemon-
danánk-e kényelmünkről, a sok 
kacatról, ha a magyar szabadság 
megvédéséről lenne szó. „Egyál-
talán meghallanánk-e a Haza se-
gélykiáltását?”

Azt kívánta, hogy legyen erőnk 
nekünk is példásan helytállni 
forrongó világunk fegyelmet és 
öntudatosságot igénylő min-
dennapjaiban!
A megemlékezés irodalmi mű-
sorral idézte meg a kor hangu-
latát. A Bersek József általános 
Iskola tanulóit dr. Bíró Zoltánné 
és Horváth Márta készítette fel.

TáF.

Azt kívánta, hogy legyen erőnk 
nekünk is példásan helytállni 
forrongó világunk fegyelmet és 
öntudatosságot igénylő min-
dennapjaiban!
A megemlékezés irodalmi mű-
sorral idézte meg a kor hangu-

és Horváth Márta készítette fel.

A Kőszegi Városüzemeltető Kft. 
és a Vas Megyei Kormányhiva-
tal Szombathelyi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály Kőszegi 
Munkaerő-piaci Pont között évek 

óta erős az együttműködés. Ennek 
eredményeként a kft.-nél október-
ben 29 fő közfoglalkoztatott dol-
gozik. A férfiak és nők alapvetően 
a Hulladékudvarban és a köztisz-

közfoglalkoztatottak

Árvácskák
A városgondnokság megkezdte 
a kétnyári virágok kiültetését. A 
közfoglalkoztatottak közreműkö-
désével 4500 árvácskát helyeznek 
el az ágyásokban. A látványuk üde 
színfoltot hoz a borongós őszi na-
pokon. A kertészek abban bíznak, 
hogy a növények átvészelik a telet, 
és megússzák a gondatlan embe-
rek által történő kitaposást, így ta-
vasszal szebbé teszik a város tereit. 

 
Kőszeg Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. 
(II.2.) önkormányzati rendelet alapján liciteljárás útján érté-
kesíti az alábbi ingatlan értékesítését:
Építési telek: Kőszeg, 2975/101 hrsz. (Egészségház melletti 
fejlesztési terület) induló vételár: nettó 8,2 M Forint+Áfa. 
Üzlethelyiség: Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. (volt Ciao Amico) in-
duló vételár 32.898.000,-Ft. Lakás: Kőszeg, Kálvária u. 16. 
tetőtér 8. induló vételár: 4.620.000,-Ft.
További információ a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
faliújságján, Kőszeg város honlapján, valamint Németh Ildi-
kó ügyintézőnél (Tel: 94/562-529).

taságban végeznek hasznos mun-
kát. Begyűjtik, válogatják a kom-
munális hulladékot, takarítják az 
utcákat, folyókákat. Részt vesznek 
a parkfenntartásban, fűnyírásban, 
a virágok gondozásában. A mű-
szaki csoportnál szakmunkásként 
dolgoznak.
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rozatának. Ebben az osztrák, horvát, szlo-
vén és magyar történészek négy-ötévenként 
mindig Kőszegre tértek vissza, legutóbb 
2014-ben. 1983–2012 között az ausztriai 
Stadtschlainingban (Szalónakon) évente 
megrendezett nemzetközi történészkonfe-
rencia rendszeres előadója, majd magyar de-
legációvezetője lett. Kinyílt előtte a délnyu-
gat-európai régió, ahol mindvégig Kőszeget 

képviselte. Mindketten „gyüttmentként” 
vertünk gyökeret az akkor még nagyon is 
elzárt kisvárosban. Ismeretségünk nem mai 
keletű, a Rigó utcai felsőfokú nyelvvizsgára 
is ő készített fel a 80-as évek elején. Éveken 
át a MV balatonkenesei gyermeküdülőjében 
angol és német, ha kellett orosz, lengyel, 
olasz, francia nyelvről tolmácsolt a vendé-
gek és vendéglátók között.
– Egyszer mesélted, hogy a kezdetek kezde-
tén dolgoztál a Savaria Nyári Egyetemen is. 
– 1969 nyarán gimnáziumi elődöm, Lévay 
Gyula tanár úr ajánlott be német szinkrontol-
mácsnak a Savaria Nyári Egyetemre. Ott volt 
többek között dr. Harald Prickler, Burgenland 
kitűnő történésze: „Gratulálok, Pista, a kőszegi 
levéltárhoz!” – mondta. Köpni-nyelni nem tud-
tam a meglepetésről. Akkor tudtam meg, hogy 
dr. Horváth Ferenc megyei levéltár-igazgató 
neki már elmondta, hogy én leszek a jelöltje. 
„Mi túl magasra tettük dr. Bariska Mihályt” 
– nyilatkozta 1968-ban valahol Erdélyi Béla, az 
akkori megyei elnökhelyettes édesapámról, az 
országosan ismert tanár-tankönyíróról. Az egész 

KáVÉSZÜ
N

ET

kávészünet Bariska István nyugalmazott főlevéltárossal
 Jövőre lesz ötven éve, nem így tervezte

Hazai és nemzetközi ismertsége szakmai 
körökben nem kérdéses. Nem elefántcsont-
toronyba zárkózott tudós típus. Hosszú 
ideje töröm a fejem azon is, hogy van-e a 
városban és a környékén valaki, aki őt ne 
ismerné. Van-e család, akinek az őseit ne 
azonosította volna be, ne tudná a család-
fáját. Kíváncsisága bizonyára nem tanult 
tulajdonság, veleszületett képesség a ku-
takodás. E sorok írója még 1966 tavaszán 
a szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumban, 
mint gyakorló német tanárt ismerte meg 
őt. A fiatal magyar-német szakos tanárt 
pedig ősszel már a kőszegi gimnáziumban 
találtuk. Tavasszal még édesapja, a híres, 
szombathelyi nyelvtanár és tankönyvíró 
mutatta be dr. Kovács Ferenc akkori igaz-
gatónak. Szombathelyi születésűként meg-
szokta, hogy a vonatokon Celldömölk után 
igazoltatnak mindenkit, de Kőszeg zártsá-
ga mégis megdöbbentette. Az első tanítási 
napon körbesétálta a gimnázium épületét. 
Aztán eljutott az egykori missziósházig, 
amely akkor határőrlaktanya volt. Fegyver-
rel őrzött épületbe ütközött. Pár év múl-
va két kisfiával a Nagygesztenyefa körül 
megint géppisztolyos katonák tartóztatták 
fel, s ugyanez történt a Kálvárián is. Telje-
sen bekerítve érezte magát: „Innen ki kell 
törni” – gondolta.
Mindennek jövőre már ötven éve lesz, nem 
így tervezte, de nem bánta meg. Főhivatá-
sú, tanári évei 1966–1970 közé esnek. Há-
rom osztállyal ma is tartja a kapcsolatot, de 
csak most mesélte el a tanítványainak, mi-
ért kellett a tanév kellős közepén otthagyni 
a katedrát. 1968-ban megszületett István, 
1969-ben Zsolt fia. Felesége, Vasi Alíz elő-
ször könyvtáros, majd a gyógypedagógia 
intézet tanára lett. 
Az 1968-as Párizs, továbbá Prága évében 
kicsinyes, politikai hajsza középpontjába 
került, amibe titokban gimnáziumi osztálya 
egy részét is belerángatták. Amikor 1970-
ben meghívták a frissen alapított levéltár 
élére, azonnal elfogadta. A tanév kellős 
közepén, februárban kapta meg a kineve-
zését. Kemény munka következett, 1974-
ben levéltáros diploma, 1976-ban Kőszeg 
16. századi történetéből doktori fokozat 
Budapesten, majd 2002-ben PhD fokozat 
Debrecenben. Két konferenciasorozat ke-
retében fokozatosan feltárultak az akkor 
még elképzelhetetlennek tűnő nemzetkö-
zi kapcsolatok is. 1971-től résztvevője, 
többször pedig előadója lett a Mogersdorf 
Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion so-

ügy tehát nem velem kezdődött, de Kőszegen 
folytatódott. Ma már tudjuk, kik álltak mindezek 
mögött. „Ilyen könnyen össze lehet törni egy 
fiatal pedagógust?” – olvasom az egykori nap-
lóbejegyzéseimet.  
–  Nem fordultál magadba, megírtad a doktori 
értekezésedet.
– Újra fel kellett építeni magam. 1975 tavaszán 
Sinkovics István professzornak benyújtottam 
a doktori értekezés első fejezetét. Egyszerűen 
kidobott vele. Csaknem összeomlottam. Három 
év posztgraduális, levéltáros képzés, a kőszegi 
intézmény felállítása és beindítása után újabb 
nagy pofont kaptam. Aztán bevillant, hogy a 
téma idevágó forrásait a bécsi és kőszegi levél-
tárak őrzik. Lehet, hogy a professzor nem ismerte 
őket? Igen, nagyon is lehetséges. Újra beadtam 
az anyagot, méghozzá változtatás nélkül. Teljes 
sikert aratott, ráadásul a soproni származású 
germanista professzorom, Mollay Károly is mel-
lém állt. Amikor 1976. május 27-én kiléptem a 
szigorlatozó teremből, már tudtam, hogy ezen a 
pályán maradok.
– Szerencse, álhatatosság, céltudatosság is 
kellett a fennmaradáshoz.  
– A szerencse mindig jó barát. 1970–2006 
között a megyei levéltári rendszer fényko-
rában dolgozhattam a kőszegi levéltár élén. 
Miután nyugdíjba mentem, igazgatóm, dr. 
Tilcsik György 2007-ben megjelentette a Deb-
recenben megvédett PhD disszertációmat. Ez 
már Nyugat-Magyarország 1447–1647 közti 
históriájáról szólt. Harmincöt év tapasztalata 
halmozódott fel benne. 1972–2012 között a 
külföldi konferenciákon összesen 30 előadást 
tartottam, 27 alkalommal Kőszegről. 
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Magyarán: sikerült bekapcsolni 
Kőszeget a nemzetközi fórumokba 
is: ez nagy, minőségi ugrásnak szá-
mított.
– A levéltárba is betört az elektro-
nika, a számítástechnika. 
– 1999-től Söptei Imre kollé-
gámmal feltártuk Kőszeg művé-
szettörténeti topográfiája forrá-
sait. Itt kezdődött a számítógépes 
adatbázisépítésünk Kőszegről. A 
kötetek szerkesztése – kollégám 
mellett – kitűnő budapesti szakér-
tőkkel, így Benkhard Lilla régész-
szel, Ivicsics Péter építésmérnökkel 
és Mentényi Klára művészettörté-
nésszel jelenleg is folyik. Több mint 
harminc éves összefogás eredmé-
nye ez. Nekem azonban több mint 
harmincöt évre volt szükségem, 
hogy 2010–2015 között – az eu-
rópai és a hazai várostörténeti at-
laszsorozat részeként – összefoglal-
hassam Kőszeg történeti földrajzát. 
Rettenetesen féltem a feladattól, 
mint ahogy a pályakezdéskor min-
dentől. A térképészetben éppen a 
fent említett kollégák segítettek a 
legtöbbet. Hála Isten, kész vagyok 
vele! Ma már külön meghajtón is 
elérhető a teljes anyag. Megjelené-

se magyar és angol nyelven várha-
tó. Ezzel a két országos projekttel 
Kőszeget szervesen bekapcsoltuk 
az egyetemek és az akadémiai 
intézetek vérkeringésébe. A kitö-
rés úgy is sikerült, hogy Kőszegen 
maradtam.  
– Négy unokád, fiaid, menyeid itt 
vannak körötted, belakták a Ki-
rályvölgyet. 
– Mára minden megváltozott. A ha-
tárok kinyíltak. A dimenziók minden 
irányban kitágultak. Czeizel Endre 
orvosprofesszor szerint a minta na-
gyon erős tényező. Mindkét fiú PhD 
fokozatot szerzett. István junior ma 
Ausztriában tanít. Lényegében apai 
nagyapját folytatja. Zsolt most köl-
tözött haza családjával Szentend-
réről. Nemzetközi rangú, budapesti, 
kereskedelmi cégét részben innen 
irányítja. Mindkét család otthona 
a Királyvölgy lett, így az unokáké 
Szilárdé, Zitáé, Fruzsináé és Lilláé, 
s persze édesanyjuké: Beáé és Kin-
gáé is. Ebben a fiúk tudatos válasz-
tása érezhető. Mindez persze édes-
anyjuk érdeme is, akinek szerepe 
elévülhetetlen. Így alakult, s most 
már nagyon örülök neki.
  Kiss János

Október második csütörtökén van 
minden évben a látás világnapja. 
Ilyenkor sokszorosan aktuális a kér-
dés, vajon mit tehetünk mi magunk 
látásunk épségének megőrzéséért.  
Azt, hogy a szem milyen fontos 
érzékszervünk – talán valamennyi 
között a legfontosabb – már nem 
is szükséges ismételgetni, hiszen 
a körülöttünk lévő világ alapvető-
en a vizualitásra épül. Szemünk, 
e rendkívül precíz optikai műszer 
sok „munkának” van kitéve az élet 
során, éppen ezért fokozott gondo-
zást, odafigyelést igényel már egé-
szen kicsi gyermekkortól. Kötelező 
szűrés sajnos nincs a gyermekeknél 
– az esetleges fejlődési rendelle-
nességeket leginkább a gyermek-
gondozók és a szülők veszik észre. 
Megfelelő vizsgálattal szinte vala-
mennyi szembetegség felismerhető 
kisgyermekkorban a színtévesztéstől 
a rövidlátási és különböző fejlődési 
rendellenessé-
gekig. A gondos 
szülő akkor cse-
lekszik helyesen, 
ha elviszi szű-
résre a gyere-
ket, főként, ha 
valami „gyanús” 
jelet vesz észre. 
Ha például a két 
szem nem egy-

forma, nem irányba néz, hunyorog, 
túl közel hajol bizonyos tárgyakhoz, 
esetleg gyakran fáj a feje. Ugyan-
csak szűrést igényel a napjainkban 
nem a csodák kategóriáját képvi-
selő, sokkal inkább a napi valósá-
got tükröző szürke hályog, mely a 
szemlencse elszürkülését jelenti 
vagy a látóideg pusztulását és akár 
vakságot okozó zöld hályog. Ne 
feledkezzünk meg a cukorbete-
gekről sem, hiszen az Ő esetükben 
szinte az első figyelmeztető jel a 
szem romlása, ezért akik e kórban 
szenvednek, évente tanácsos felke-
resniük a szemorvost. A fiatalabb 
generációt pedig leginkább a szem 
fénytörési hibái veszélyeztetik, rö-
vid és túllátás formájában. Ezek 
nagy része szemüveggel, kontakt-
lencsével vagy korrekciós műtéttel 

helyreállítható. Mivel a 
szembetegségek közül 
több nem okoz azonnali 
panaszt, csak megfelelő 
szűrés esetén, szakember 
ismeri fel. Ezért elenged-
hetetlen, hogy 45 éves 
kor után 2-3 évenként az 
is elmenjen a szemészetre, 
akinek nincs panasza.
Kőhalmi-Szalay Mónika

több nem okoz azonnali 

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

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

A látás világnapja

Rövid hírek
Szeptember 24-én módosították 
a képviselők a helyi adókról szóló 
rendeletet törvényi kötelezettség 
okán, illetve a kormányhivatal el-
lenőrzése következtében. A módo-
sítás lényege, hogy a telekadó il-
letve az építményadó tekintetében 
mikor nem alkalmazható az adó-
mentesség, illetve adókedvezmény. 
A meghatározott esetekben a ked-
vezmény vagy mentesség nem jár, 
„ha az adótárgy vonatkozásában 
az adóalany a vállalkozó, és ez az 
adótárgy üzleti célt szolgál”.

A városfejlesztési bizottság el-
rendelte a Kőszeg, Munkácsy M. 
u. 7. fszt. 4. szám alatti 48 m2–es 
ingatlan liciteljárás útján történő 
értékesítését 936 000 Ft induló 
vételáron. 
A szociális bizottság szeptembe-
ri ülésén kijelölte a Meskó u. 13. I. 
10., az Írottkő u. 13/B. I. 3. és az 
árpád tér 23. I. 4. üres lakások új 
bérlőit. 
Az igazgatási osztály a polgár-
mester nevében augusztus 27. és 
szeptember 23. között összesen 
78 települési támogatást, továbbá 
hat lakhatási támogatást állapított 
meg.
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kraftosodás
A kormány támogatásával 2014 
januárjában indulhatott el a kő-
szegi Kraft program. Szeptember 
18-án, a KRAFT – Kreatív város, 
fenntartható vidék Közép-Euró-
pában nemzetközi konferencián 
pedig – részben – már azt ünne-
peltük, hogy „a nyolc elemből álló 
belvárosi épületegyüttesből kettőt 
sikerült úgy rekonstruálni, restau-
rálni, revitalizálni, hogy a legma-
gasabb szintű oktatási, kutatási 
és kulturális céloknak, és közös-

ségi térként való használatnak is 
megfeleljen” – mondta Miszlivetz 
Ferenc. 
Hallhattuk, hogy az elkövetkezen-
dőkben megindulhat a folyamatos 
„inter, multi és transz diszcipliná-
ris” (kölcsönös, összetett, több tu-
dományágat tartalmazó – a szerk.) 
kutatás, és ezután már nem kell 
különböző pályázati szakaszokhoz 
igazodni. Megtudtuk, hogy a mi-
nőségi munka mellett várhatóan 
nagy hangsúlyt fektetnek a prob-
lémamegoldó kutatásokra is, és 
hogy a tevékenységet ki szeretnék 
nyitni a való világ felé.

zwinger 
„Olyan erőt és tisztaságot sugároz, 
amit talán egyik épület sem” – 
mondta prof. Dr. Miszlivetz Ferenc 
október 5-én a Zwinger, az Öreg-
torony átadó ünnepségén. A sűrűn 
elhelyezett széksorok megteltek 
érdeklődőkkel. Felemelő pillanatot 
jelentett a belépés a jelenlévők-
nek, ugyanígy a professzornak, aki 
megköszönte a felújításban részt-
vevők munkáját. Szavai szerint egy 
funkció nélküli műemlékből rövid 
idő alatt, kevés pénzből sikerült a 
tudásközpont számára fontos épü-
letet használhatóvá alakítani. A 
tudásközpont számára a Zwinger 
és az Európa Ház egymáshoz van 
rendelve. A professzor arról beszélt, 
hogy Kőszeg régi üzenetének meg-

újuló gyökerein elindult az „együtt 
teremtés”.  A kreatív város gondo-
latának megszületésekor léteztek a 
visszatartó vélemények, de mos-
tanra egyre több a pozitív üzenet.  

Megfogalmazta, hogy a város ak-
kor jut előbbre, ha az itt élők meg-
kérdezik: „Miben segíthetek?”
Básthy Béla alpolgármester arról 
beszélt, hogy a város 100%-ban 

www.kastelykertlakopark.hu
+36 70 681 1168

Új kertvárosi lakások eladók kőszegen!

„Ezzel a programmal a város óriá-
si lehetőséget kap” – hangsúlyozta 
Huber László polgármester úr, ágh 
Péter országgyűlési képviselő pe-
dig – a többi mellett – reményét 
fejezte ki, hogy a közös munka 
eredményeként „egyre több em-
bernek lesz e város a szíve csücs-
ke”. A programról megállapította, 
hogy „látható, az álom szépen, 
lassan valósággá érik”: Kőszeg, 
mint tudásközpont teljesedik ki, és 
megvalósul egy olyan város reha-
bilitáció, amelyet „nagyon megér-
demel ez a település”!
Felszólalt Vitályos Eszter államtit-

kiáll a tudásközpont létrehozása 
mellett. Kőszeg iskolaváros, több 
utcájának nevét a városban élt 
és dolgozott tudósokról kapta. Az 
alpolgármester a „mindenki, min-
denhol tehet még valamit” megál-
lapítással jelezte, hogy az összefo-
gás viszi előre a várost.
A zenei programokkal tűzdelt meg-
nyitó ünnepség része volt több 
szakmai előadás is. Bokányi Péter 
a Pannon régió irodalmáról beszélt. 
Megállapítása szerint a magyar iro-
dalom a régiók irodalmából épül 
fel. Mátay Mónika „Beszélő házak” 
címmel a Fő téri házak egykori la-
kóinak életkörülményeit dolgozta 
fel a doktorandusz diákok közre-
működésével, amelynek eredmé-
nyei több nyelven a honlapon ol-
vashatóak.

KZ

kár asszony – ahogyan Miszlivetz 
Ferenc nevezte: a projekt őran-
gyala – is, aki gratulált az eddi-
gi munkához. Megtudtuk, hogy 
a 2007/13-as uniós ciklusban 
Magyarország 8200 milliárd Ft 
lehívására kapott lehetőséget. A 
2014/20-as források szerint pe-
dig több mint 12 000 milliárd Ft 
a lehívható összeg. „Mi vagyunk 
az uniós költségvetési ciklus egyik 
legnagyobb nyertese”, és vele Kő-
szeg, amely – reményeink szerint 
– példája lehet más városok ha-
sonló sikeres projektjeinek is.

Tóthárpád F.
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A zwinger történelméről
Ilon Gábor régész Kőszegen él a csa-
ládjával. Élete párja Nagy Marcella 
a Savaria Múzeum Régészeti osztá-
lyának vezetője, aki munkatársaival 
feltárásokat végzett a KRAFT projekt 
három objektumán, és a Jurisics-vár 
belső udvarán is. Ilon Gábor a KÖSZ 
Regionális Irodájának vezetőjeként 
a vár földszintjén, korábban pedig 
a Fő tér átépítése előtt zajló régé-
szeti munkákat Benkhard Lillával 
vezette. Jelenleg a budapesti szék-
helyű Forster Gyula Örökségvédel-
mi Központ munkatársa. Október 
4-én a Zwinger átadó ünnepségén 
tartott rövid előadást az épületről. 
Ezt követően tettük fel neki a kér-
déseinket. 
– Mi a Zwinger szó jelentése?
– Kettős falszoros, az annak végé-
ben található erődítés. Az Öregto-
rony név is elterjedt, amely azonban 
nem „életkort” jelent, hanem a nagy, 
a legnagyobb, a terjedelmes érte-
lemben alkalmazandó kifejezés. A 
falszorost lezáró bástya, a Zwinger a 
vártól délre épült meg.  A külső vár 
része, annak délnyugati részén lévő 
háromszintes tornya. ágyúpadjait 
ismeretlen időpontban elbontották, 
lőréseit ablakká alakították, vagy 
befalazták. A hajdani tűzerejét – az 
1575. évi Musterregister szerint – 
egy kerekes ágyú és 26 szakállas 
puska szolgálta. Az építmény sza-
bálytalan alaprajzú, 9 oldallal ren-
delkező, kőből és téglából épített, 
átlag két méter vastag falakkal ren-
delkező védmű. Két egységből áll: 
az egyik nagyjából négyszögletes, 
a másik egy nyújtott hatszögletes. 
A négyszögletes traktus északi fala 
nincs szerves kötésben a déli város-
fallal, ellenben az északi fal nyugati 
vége össze van kötve a Zwinger 
belső falával. A mai főbejárata az 
északi oldalon van, egy másik pedig 
a kis udvar felől.
– Milyen szerepet játszott az ost-
rom során?
– 1532-ben a két kaputorony 
(Alsó- és Bécsi kapu) bizonyosan 

állt. A kutatók egyik része sze-
rint további kettő, másik ré-
szük szerint öt torony létezett 
az ostrom időpontjában. Az 
összes (8) torony 1551-re ké-
szült el. Az ostromforrások (lásd 
Bariska István remek könyvét) 
egyike sem említ sem tornyot, 
sem pedig bástyát név szerint. 
Tudnunk kell, hogy a Zwinger te-
rületén sem komoly régészeti, sem 
műemléki kutatás soha nem volt. A 
várat ásató Holl Imre 1962-ben itt 
csak egy rövid kutatóárkot húzott, 
majd 1963/64-ben csak műemléki 
helyreállítás volt. Így az Öregtorony 
megépítésének idejére csak hipo-
tézisek, feltételezések vannak. Ezt 
az erődítési pontot Bakay Kornél 
1980-as évekbeli ásatási program-
ja sem érintette.
– Melyek ezek?
– Az egyik feltételezés, hogy a 14. 
században már állt, hiszen az épü-
let környékén 13. századi edénytö-
redékek kerültek elő. Idáig azonban 
a váralja település elhúzódhatott, 
amelynek létezéséről a Fő tér 
legújabb kialakítását megelőző 
feltárásból tudunk. Ezt a munkát 
Benkhard Lilla munkatársammal 
együtt volt szerencsém vezetni. 
Még annyit tudunk, hogy a Jurisics 
tér déli része hozzá tartozott, hiszen 
ennek részleteit Pap Ildikó Katalin 
feltárása – a tér rekonstrukciójával 
párhuzamosan – hozta felszínre. A 
Chernel utca mostani felújításakor 
nem kerültek, nem is kerülhettek 
elő erre utaló leletek. A másik fel-
tételezés az, hogy legkorábban Hu-
nyadi Mátyás király uralkodása, az 
ő kőszegi birtoklása idején (1483. 
január – 1490. október), vagy va-
lamikor 1531–1549 között épült.
– Ön melyik álláspontot képviseli?
– Én azt gondolom, hogy építésnek 
két fő periódusa lehetett, amely 
által a két feltételezést képviselő 
kutatók (Bakay Kornél, Bariska 
István, Benkhard Lilla, Holl Imre) 
véleménye kompromisszumosan 

összekapcsolható. Először egy kis 
alapterületű torony létezett, amely 
még nem állt a (vár)városárokban, 
és a nyugati városfal belső falával 
egybe van építve. Valószínűleg a 
15. században, de mindenképpen 
az 1532. évi ostrom előtt már állt. 
Bejárata logikus módon északi ol-
dalról, a városból nyílt. Nagyobb 
ágyú befogadására nem volt alkal-
mas. Ehhez – az ostromot követő-
en – hozzátoldottak egy nagyobb 
alapterületű épületrészt, amely 
az előbbi előtt, és a vizesárokban 
áll és már ágyúk befogadására is 
alkalmas. A 16. századi építését 
hengertagos, festett főpárkánya is 
megerősíti. 
A fenti kérdések eldöntése egy kö-
vetkező kutató generáció feladata 
lesz, és kell, hogy legyen. Az elkép-
zelésem helyessége vagy tarthatat-
lansága csak régészeti feltárással 
összekapcsolt műemléki kutatás-
sal dönthető el. A mi feladatunk 
most és a közeljövőben csupán 
csak annyi, hogy a védművet jó 

állapotban megőrizzük. A 
jelenlegi beruházással és 
a tervezett használattal 
ez – véleményem szerint 
– biztosított.
– Milyen funkciókat ka-
pott az öregtorony a 17. 
századtól?
– Ezt a témakört na-
gyobb részt Söptei Imre 
levéltáros jóvoltából tu-
dom, és Chernel Kálmán 

várostörténeti monográfiája is tar-
talmaz fontos információkat. Egy 
1688-as adat szerint a polgárőrség 
gyakorló lövöldéje a déli városfal 
előtt a bástyáig tartott. Leégett 
vagy megsérült 1777-ben, és el-
képzelhető, hogy 1790–91-ben is. 
Rendelkezünk 1791-es novemberi 
adatokkal, miszerint a város tulaj-
donát képező épületet kijavították. 
Talán ennek a javításnak az emléke 
lehet az alsó szint boltozatára fes-
tett 1792-es dátum. A 18–19. szá-
zadban elsősorban raktárként bor 
tárolására használták, a vármegye 
is igénybe vette, itt adott helyet 
a katonaság „hadiszereinek”. Az 
1840-es években egy helyi tár-
saság színháznak szemelte ki, de 
nem tudták a 100 db 10 forintos 
részvényt értékesíteni, így tőke hi-
ányában a mai várszínház elődje 
nem születhetett meg. Az 1960-as 
években állítólag vendéglátóhely-
ként használták.
– Köszönöm a beszélgetést.

Kámán Z

állapotban megőrizzük. A 
jelenlegi beruházással és 
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pott az öregtorony a 17. 
századtól?
– Ezt a témakört na-
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Babati Füstölt-f tt 
Kolozsvári szalonna
vf. vagy Füstölt-f tt 
Császárszalonna
(Babati és Társa Kft.)

Kunsági Éden
étolaj
100%, 1 l (Nt Kft.)

Anni Panni
ESL Tej
2,8%, 1 l (Alföldi Tej Kft.)

 Finomliszt
1 kg (Szatmári Malom Kft.,
Co-op Hungary Zrt.)

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

Pápai
Darált Sertéshús
400 g, 572,50Ft/kg
(Pápai Hús Kft.)

Burgonya
10 kg, I.o., 89,-Ft/kg

Vöröshagyma
5 kg, I.o., 149,80Ft/kg

Krizantém
14 cm cserépben
Vegyes Színben
(Floranet Hungary Kft.)

Fornetti Csoki Csemege
(Fornetti Kft.)

 Frissföl Vödrös
20%, 900 g, 443,33Ft/kg
(Friss Élelmiszer Kft., Co-op Hungary Zrt.)

* Csirkecomb
egész, el h tött vagy fagyasztott
(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

2222220015. okttóber 

A kép illusztráció!

Vöö örö hshaggymmmymaaaa
5 kg, I.o., 149,80Ft/kg
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Babati Füstölt f ttt

2249
Ft/kg

749
Ft/cs

599
Ft/kg

1099
Ft/kg 399

Ft/db

Krizantém
4 cm cserépben

399
Ft/db

Burgonya

890
Ft/cs
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ÁNTsz jelenti
Az elmúlt évben Kőszeg lakosság-
száma néhány fővel változott a 
megelőző évekhez képest. A szüle-
tések száma 77 fő, amely mintegy 
húszfős csökkenést jelent az ötéves 
átlaghoz képest. A statisztikai ada-
tok szerint 2014-ben 160 fő fejezte 
be életútját. Ezekről az adatokról 
számolt be szeptember 24-én a 
testületi ülésen Dr. Gyánó Gabriella 
járási tisztifőorvos. Elhangzott, hogy 
a keringési zavarok a halálozások 
legfőbb okai, amelyek mostanra 
leginkább a nőket veszélyeztetik. 
Ugyanakkor az 55 év feletti nők ará-
nya lényegesen nagyobb. Kiugróan 
magas a különbség a 65–69 éves 
korosztályban, amelyhez tavaly 273 

férfi és 368 nő tartozott. A népesség 
struktúrájára jellemző az öregedés, 
nincs különbség az országos illetve 
európai adatokhoz viszonyítva. 
A Baleseti Szakrendelésen 21 fő kő-
szegi sérült jelentkezett, a balesetet 
19 főnél a kutyák, két személynél 
a macskák harapása okozta. A ve-
szettségre gyanús, oltatlan, nem 
megfigyelhető állat esetén a sérül-
tek védőoltást kaptak. Az elhangzott 
adatok szerint Kőszeg napi ivóvíz 
igénye 2000 m3, amely nagyrészt 
Perenyéből érkezik csővezetéken. 
A József-forrás és a 3. számú Kövi-
dűlői nagyátmérőjű ásott kút vize 
továbbra sem hasznosítható ivó-
vízként, mert a védőterületen lévő 
ingatlanokon keletkező szennyvíz 
a talajban kerül elszikkasztásra, 
amely potenciális veszélyt jelent 

a kutak bakteriális vízminőségére. 
A Rőti-völgyi vízműtelep kútjai-
ból kitermelt vizet vastalanítják, 
és csak biztonsági fertőtlenítést 
követően kerülhet a lakossághoz. 
A vízkezelési technológiája el-
avult, a korszerűsítésével, vagy a 
Szombathelyi ivóvízbázisra történő 
csatlakozással lenne megoldható a 
biztonságos vízellátás. A Rőti-völgyi 
vízműtelepet többször, egy-egy hó-
napra le kellett zárni, mert a Gyön-
gyös-patak vize a vízműtelep belső 
védőterületére lépett. Az áNTSZ 
javaslata szerint, amely egyezik az 
önkormányzat szándékával, illetve 
a Vasivíz Zrt. terveivel, Kőszeg vá-
ros ivóvíz ellátásának biztonságát 
növelné, ha Perenyétől megépülne 
a tartalékvezeték. 
A járási tisztifőorvos arról is be-

szélt, hogy a településen keletkező 
szennyvíz elvezetése és Szombat-
hely Regionális szennyvíztisztító 
telepen történő tisztítása nagyobb 
részt megoldott. Jelentős problémát 
vet fel a szennyvízcsatorna helyen-
kénti hiánya, ezért szorgalmazni kell 
a közműhálózat kiépítését. A telepü-
lési folyékony hulladék szennyvíz-
gyűjtő aknákban történő gyűjtése, 
a szippantott szennyvíz elhelyezése 
több esetben is kifogásolt.
Dr. Gyánó Gabriella beszámolója  
nem adott új ismeretet, amikor ar-
ról beszélt, hogy a temetőben „új 
sírhely kijelölésére minimális a le-
hetőség, csak hamvak elhelyezése 
és rátemetés, valamint a megvál-
tott kettős sírhelybe történő mellé-
temetkezés lehetséges”.

KZ

Nem születtek meg
A terhesség-megszakítást mérlege-
lő várandós anyáknak két alkalom-
mal kell részt venni tanácsadáson. 
Az első, úgynevezett „A” tanács-
adáson meghallgatásra, megnyug-
tatásra, támogatásra, informáci-
óra számíthatnak a válsághelyzet 
megoldására. Az első tanácsadáson 
anonim módon is részt vehet a ké-
relmező. 
A második „B” tanácsadásra három 
nap múlva kerül sor. A kérelmező 
itt megerősíti terhesség-megsza-
kítási szándékát. Megkapja a tájé-
koztatást a korai és a késői szövőd-
ményekről, a műtét menetéről, és 
arról, hogy a döntését az utolsó 
pillanatig megváltoztathatja. 
2014-ben a megszakítást kérők 
közül kőszegi lakos 31 fő volt, 6 
kérelmezővel kevesebb, mint 2013-
ban. A megszakítást kérők 100%-a 

súlyos válsághelyzetre hivatkozott. 
Anyagi, párkapcsolati, egészségi 
okokat fogalmaztak meg. 
A kérelmezők közül 2014-ben 
ketten vállalták gyermeküket. 
A terhesség-megszakítást kérő kő-
szegi lakosok korcsoportos ösz-
szetétele a következő: 15-19 éves 
3 fő • 20–29 éves kor közötti 13 
fő • 30–39 év közötti 13 fő • 40 
év feletti korosztályból 2 fő. A ké-
relmezők közel 30 % -a  az  első 
terhességét szakíttatta meg. Ki-
lenc kérelmezőnek nincs gyermeke, 
hét főnek van egy gyermeke, tizen-
egy főnek kettő gyermeke, három 
főnek három gyermeke, illetve egy 
főnek hat gyermeke van.

KZ
(Dr. Gyánó Gabriella járási 
tisztifőorvos a képviselő-testület-
nek adott beszámolója alapján.) 

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

WWW.CSOK.TAKAREK.HU

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI 
KEDVEZMÉNYE

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

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

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

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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Felnőtt háziorvosi rendelés:
Dr. Pusztai  Szilveszter (94/363-767) Hétfő, Szerda, Péntek: 7.30–12.00; 
Kedd, Csütörtök: 12.30–17.00 
Foglalkozás egészségügyi rendelés, foglalkozás egészségügyi szak-
rendelés: Hétfő: 12.00–14.00 óra, Kedd 8.00–10.00 óra (telefonos 
egyeztetés alapján)
Dr. Nedeczky Veronika (94/360-178) Hétfő, Szerda, Péntek: 7.30–12.00; 
Kedd, Csütörtök: 12.30–17.00 
Dr. Prugberger János (94/656-106) Hétfő, Szerda, Péntek: 12.30–17.00; 
Kedd, Csütörtök: 7.30–12.00
Dr. Bakács ákos (94/360-287) Hétfő, Szerda, Péntek: 12.30–17.00; 
Kedd, Csütörtök: 7.30–12.00 
Gyermekorvosi rendelés:
Dr. ágoston Zsuzsanna (94/360-148) Hétfő, Szerda: 8.00–11.00; Kedd, 
Csütörtök: 14.00–17.00; Péntek: Páros hét: 14.00–17.00; Páratlan hét: 
8.00–11.00  Tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 12.30–14.00
Kőszegfalvi rendelés és tanácsadás: Szerda: 11.00–13.00
A tanácsadás előzetes időpont-egyeztetés alapján történik a védőnőknél.
Dr. Kiss Gabriella (94/360-191) Hétfő, Szerda: 14.00–17.00; Kedd, 
Csütörtök: 7.30–11.00; Péntek: Páros hét: 8.00–11.00;  Páratlan hét: 
14.00–17.00  Tanácsadás: Hétfő, Szerda: 12.30–14.00
A tanácsadás előzetes időpont-egyeztetés alapján történik a védőnőknél. 
Betegrendelésre időpont előző nap kérhető, egyébként érkezés szerinti 
sorrendben történik az ellátás.
Védőnői szolgálat: Rendelkezésre állási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csü-
törtök: 8.00–16.00, Péntek: 8.00–13.30

Pálóczi Ildikó  1. körzet  30/828-6057
Müller Szilvia  2. körzet  30/828-6068

egészségház – rendelési idő Auer Helga  3. körzet  30/828-6091
Farkas Viktória  4. körzet  30/337-5113

Iskola-Egészségügyi Szolgálat: Iskolaorvos: Dr. Szalók Imre 70/387-
3132 Hétfő: 14.00–15.00; Szerda: 13.00–14.00
Iskolavédőnők: 
Sulyokné Rusznyák Éva 30/590-2134 Tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 
12.30–14.30 
Ellátott iskolák: Bersek József általános Iskola; árpád-házi Szt. Margit ál-
talános Iskola 6/a, 7, 8. osztály, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Naiszné Ignácz Magdolna 30/453-0301 Tanácsadás: Hétfő, Szerda: 
12.30–14.30
Ellátott iskolák: árpád-házi Szent Margit általános Iskola 4, 5, 6/b osztály; 
Béri Balog ádám általános Iskola; Evangélikus Mezőgazdasági, Kereske-
delmi, Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium.
sZAKRENDELÉs:
A szakrendelések folyamatos, zavartalan működése érdekében előjegyzé-
si időpontadásra, felvilágosításra, illetve információ kérésére a 94/360-
482-es telefonszámon a következő időpontokban van lehetőség: Hétfőtől- 
Csütörtökig 7.00–9.00; 12.00–13.00
Szemészeti szakrendelés: Dr. Kovács Eszter szemész szakorvos Hétfő, 
Péntek: 7.30–12.30. A szakrendelés beutaló nélkül, előjegyzéssel vehető 
igénybe. A TAJ kártya beadása 12.00 óráig lehetséges.
Fül-orr-gége szakrendelés: Dr. Németh János főorvos Kedd, Péntek: 
10.00–13.00. A szakrendelés beutaló és előjegyzés nélkül vehető igény-
be. 12.00 óráig TAJ kártyát beadó beteg ellátását tudjuk biztosítani.
Vérvétel: Kedd, Csütörtök: 7.00–8.30, Szerda: 7.00–9.00. A háziorvos-
tól kapott beutalóval érkező beteg lelete a háziorvoshoz, a szakorvostól 
illetve más intézményben kapott beutalóval érkező beteg lelete a kérő 
orvoshoz érkezik vissza.
Belgyógyászati szakrendelés: Dr. Komáromy Anette belgyógyász szak-
orvos Hétfő, Kedd: 13.00–15.00. A szakrendelés házi(orvosi) beutalóval , 
előjegyzéssel vehető igénybe.
Reuma szakrendelés: Dr. Horváth Péter reumatológus szakorvos. Csü-
törtök: 13.00–16.00. A szakrendelés házi(orvosi) beutalóval, előjegyzés-
sel vehető igénybe.
Nőgyógyászati szakrendelés: 
Dr. Bencsik László nőgyógyász szakorvos: Kedd: 7.30–13.30
Dr. Leiner Frigyes nőgyógyász szakorvos: Szerda: 7.30–13.30
A szakrendelés beutaló nélkül, előjegyzéssel vehető igénybe. Az előjegyzés 
a 94/360–482-es telefonszámon kérhető.
UH szakrendelés: Dr. Firisz Borbála, Dr. Orbán Zsuzsanna. Szerda: 
14.00-15.30. Házi(orvosi) beutalóval, előjegyzéssel vehető igénybe.
Pszichiátriai szakrendelés és gondozó: Dr. Hajdú ágnes Kedd, Csütör-
tök: 7.30–13.30. Előjegyzés a 94/360-481-es telefonszámon kizárólag 
rendelési időben kérhető.
Fizioterápiai szakrendelés várhatóan 2016. januártól indul be.
Az üGYELET (Rákóczi u. 19.) telefonszáma: 94/317-000.

IngatlanIroda nyílt!
Kőszeg, Várkör 69. 

Eladó, KIadó ingatlanokat
keresünk.

a nyilvántartásbavétel ingyenes.
nyitva: munkanapokon 9 – 17 óra között

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

telefon: 06 30/908-2079
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zártkertekkse – kFC
A Kőszegi Sportegyesület 2015. áp-
rilis 11-én megtartott közgyűlésén 
egyhangú szavazással döntött, hogy 
a jövőben két különböző egyesület-
re válva folytatják a tevékenységü-
ket. Ennek jegyében a labdarúgók 
kiváltak a KSE-ből, és megkezdő-
dött a Kőszegi Futball Club létre-
hozása, amelynek jogerős bírósági 
bejegyzése 2015. szeptember 15-
én történt meg. A Szombathelyi 
Törvényszék megállapította, hogy 
„jóváhagyja és elrendeli az egyesü-
let szétválásának bírósági nyilván-
tartásba vételét” A fennmaradó jogi 
személy a KSE, a kiválással létrejö-
vő jogi személy a KFC.
Szeptember 24-én – Neudl Gá-
bor, a KFC elnökének kérésére – a 
képviselők arról döntöttek, hogy a 
labdarúgók egyesületének székhe-
lye Kőszeg, Petőfi tér 14/A., vagyis 
a sportpálya helyszíne. Az októ-
beri testületi ülésig megtörténik a 
sporttelep használatára vonatkozó 
szerződés előkészítése.
A döntés előtt Kiss Péter a szétválás 
okairól érdeklődött. Kenyeri András 
a KSE elnöke elmondta, hogy a kez-
deményezés a labdarúgók részéről 

érkezett, az önállóság javíthatja a 
pénzügyi elszámolások rendszerét, 
jobban biztosítja a pályázati lehe-
tőségeket. Tóth Gábor kérdésére dr. 
Zalán Gábor jegyző elmondta, hogy 
az önkormányzat csak jogerősen 
bejegyzett egyesülettel köt szerző-
dést, a KSE elnöke pedig kifejezte, 
hogy az utánpótlás labdarúgók díj-
mentesen használhatják a pályát.
Neudl Gábor KFC elnök szavai sze-
rint az a vágyuk, hogy a kőszegi 
labdarúgás normálisan működjön. 
Az első időszakban számítanak 
az utánpótlás csapat játékosaira, 
később elkezdik felépíteni saját 
labdarúgó bázisukat a fiatalokból. 
Kenyeri András elmondta: a kivá-
lási szerződés tartalmazza, hogy 
a KSE nem indít újabb labdarúgó 
szakosztályt a KFC engedélye nél-
kül, amely visszatérhet a KSE-be, 
ha az önállóság nem működne.
Básthy Béla alpolgármester példa-
ként említette, hogy az ökölvívóknál 
jól működik az önállóság. A KSE lab-
darúgóinak életében voltak „varga-
betűk”, amikor alig tudtak elindulni 
a bajnokságban. Tényként közölte, 
hogy Kőszeg önkormányzata elkö-
telezett a sport iránt, tiszteli a nagy 
múltú egyesület hagyományait.

KZ

Az önkormányzat célul tűzte ki a 
Kőszegen lévő zártkerti területek 
elhanyagolt részeinek rendbeté-
telét. A Kálvária-hegyen számos 
elhanyagolt ingatlan található. Az 
egybefüggő, áthatolhatatlan bozó-
tos területekre már „életvitelszerű-
en” beköltöztek a vaddisznók is, és 
komoly károkat okoznak a rende-
zett kertekben. Tájképi, turisztikai, 
és mezőgazdasági szempontból is 
kívánatos a rendezett állapot visz-
szaállítása.
A hivatal munkatársai a helyszíni 
bejárást követően idén januárban 
25 telektulajdonost szólítottak fel 
a területek rendbetételére, egyben 
felajánlották a segítséget a terület-
tisztítással foglalkozó cégek felke-
resésével, esetleges eladási, bérbe-
adási szándékuk közvetítésével.
Az akció keretében az ingatlanok 

megtisztítása – erre szakosodott 
vállalkozók bevonásával – meg-
történt. A terület közel egyharmada 
gazdát cserélt, illetve bérbeadásra 
került sor, biztosítva ezzel a gyü-
mölcsösök hasznosítását. Újabb 
szőlőtelepítések is várhatóak.
Az önkormányzat újabb területeket 
von ellenőrzés alá, nem cél a bün-
tetés, hanem az együttműködés.
Kérjük, ha az ingatlanjának értéke-
sítésén, bérbeadásán gondolkodik, 
illetve a terület kitisztításában kér 
szakmai segítséget, adja meg elér-
hetőségeit a városfejlesztési osztály 
ügyintézőjénél (Schlögl Krisztián: 
94/562-529; schloglkrisztian@
koszeg.hu)! A területtisztítás a 
modern technikai megoldások 
következtében már igen kedvező 
áron elvégeztethető. Érdemes már 
a felszólító levél kézhezvétele előtt 
igénybe venni a hivatal és a vállal-
kozók szolgáltatásait.

Városfejlesztési osztály

Fakivágás
Ez év tavaszán az Kőszegi Városüze-
meltető Kft. megbízásából Kőszeg 
közterületein lévő védett fasorok 
műszeres vizsgálatát, egészségi 
állapotfelmérését végezte Kungli 
József okleveles erdőmérnök. A 
vizsgálat 67 darab fára terjedt ki. A 
FAKOPP műszer a hang fában tör-
ténő terjedési idejét méri a fa ron-
csolása nélkül. A mérések alapján 
18 fa kivágása indokolt. A Petőfi 
téren (1., 5., 10. jelű – fa tövén 
sárga szám), a Hunyadi úton (6., 
9., 10., 13.), a Várkörön (2., 3.) és 
a Felső körúton (3., 10., 18., 20., 
27., 30., 33., 35., 36.) álló hárs-

fákról van szó. A veszélyes fák vá-
gására szakosodott vállalkozótól a 
városüzemeltető árajánlatot kért az 
elvégzendő munkára. Egyidejűleg 
kivágásra kerül egy japánakác a 
Rákóczi úton, egy juhar a Rohonci 
úton, egy vadgesztenye a Szent 
Imre herceg utcában, egy égerfa a 
„Lupi” gyalogos útnál. A Liszt Fe-
renc utcában 5 hársfát visszacson-
kolunk. Az árajánlat birtokában az 
önkormányzat megrendelését kö-
vetően a favágások várhatóan még 
ebben az évben megtörténnek. A 
kivágott fák helyett facsemetéket 
ültetünk 2016-ban.

Markovics Emőke
kertész üzemmérnök, csop. vez. 

Kőszegi Városüzemeltető Kft.

Jövőkép
„Kőszeg hagyományos térségköz-
pont szerepének megújítása, új 
értelmet nyerhet a korábbi, csak 
a városhálózati együttműködés 
fontosságát hangsúlyozó, a to-
vábbiakban pedig a várostérségi 
együttműködést is kiemelő új fej-
lesztési irányelvek nyomán.”
A fenti mondatot Kőszeg Város hosz-
szútávra szóló Településfejlesztési 
Koncepciója és 2014–2020-ra szóló 
Integrált Településfejlesztési Stratégi-
ája (ITS) fogalmazta meg. A Belügy-
minisztérium által megbízott Pro Via 
’91 Kft. készített tanulmányt 42 ol-
dalon, amely Kőszeg adottságait, és 
a fejlesztési irányelveket tartalmazza. 
A tervezés során a lakossággal, a civil 
és a gazdasági szereplőkkel együtt-
működve, széles körű párbeszéd 
alapján készítették el az ITS-t. Ezt 
tárgyalták és fogadták el egyhangú 
szavazással a képviselők szeptember 
24-én. Rába Kálmán szerint a terv-

nek politikai haszonszerzés a célja, 
amit be lehet mutatni.
Rosivall ágnes településtervező ki-
fejtette, hogy nem politikai, hanem 
gazdasági haszonszerzés a cél. A 
tanulmány reklám a településnek, 
az EU 2014–2020 időszakában 
a pénzek megszerzéséért folyik a 
harc. A terveket, a koncepciót be 
kell mutatnia a településeknek. 
Huber László polgármester arról 
beszélt, hogy az ITS-sel rendel-
keznie kell a városnak, amelynek 
a elkészítéséért az önkormányzat 
a Belügyminisztériumtól kért se-
gítséget. A városvezető bizonyosra 
vette, hogy a koncepció túlmutat 
a 2020-as esztendőn, de a terve-
ket integráltan, egymásra épülve 
fogalmazza meg, és kapcsolódik a 
KRAFT projekthez, amely pótolja a 
város gyenge önerejét. Básthy Béla 
alpolgármester szerint az ITS töb-
bet tartalmaz a megvalósíthatónál, 
de egy megfelelő útvonalterv, amit 
kézbe kapott az önkormányzat.

KZ

Horgászok
A Kőszegi Sporthorgász Egyesület 
tagsága a Csónakázótó és a Tég-
lagyári-tó, valamint ezek környe-
zetét, összesen 10 hektár területet 
gondoz saját költségén, önkéntes 
munkavégzéssel, amelyben ma-
gánszemélyek, vállalkozások. Az 
ősz beálltával az egyesület szabad-
idős programjai, versenyei lezajlot-
tak, de a tavak környezetét óvják, 
és felkészítik a télre. A munkálatok 

elvégzése érdekében a horgász-
egyesület a Csónakázótónál októ-
ber 17-én, a Téglagyári-tónál pedig 
november 7-én közösségi munkát 
szervez. Szeretettel hívnak min-
den horgászt és nem horgászt 
gereblye, lombseprű, fejsze, 
kerti szerszám kíséretében a 
testmozgással egybekötött jó 
hangulatú délelőttre.  
A horgászok évet záró közgyűlése 
november 29-én lesz, amikor dön-
tenek a horgászrendről és a 2016. 
évi jegyárakról.
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klubvezetők köszöntése
Generációk – nyugdíjasok, óvo-
dások és aktívkorúak – találkoz-
tak október 1-jén a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház 
KÖSZHáZ-ában. Az eseményt 
Básthy Béla alpolgármester, a Kő-
szegi Járási Felzárkózási Kerekasztal 
elnöke nyitotta meg, Huber László 
polgármesterrel közösen emlék-
lapok átadásával köszönték meg 
a városban működő nyugdíjas 
klubok vezetőinek, Wächter Gyu-
lának, Wächter Gyulánénak, Weigl 
Bélának, Weigl Bélánénak, Müller 
Mihálynak, Müller Mihálynénak, 
Kiss Lászlónénak, Hernigl László-

nak és Rácz Antalnénak a hosszú 
éveken át végzett áldozatos mun-
kát. A köszöntések után a Közpon-
ti Művészeti óvoda és Bölcsőde 
óvodásai adtak vidám műsort, sőt, 
a jelen lévő felnőtteket is meg-
táncoltatták, bevonták a játékba. 
Az eltöltött közös időt, a népi já-
tékokat a gyerekek és a felnőttek 
is láthatóan élvezték. A program 
a Kőszeg Város Önkormányzata 
által koordinált „Esélyteremtési 
akcióprogram a Kőszegi Járásban” 
című, áROP-1.A.3-2014-2014-
0019 számú projekt keretében 
valósult meg. 

Október 20-án 18 órakor lesz a 
Jurisics-vár lovagtermében a „Kő-
szegi Krónika 1938–1952 Székely 
László apátplébános feljegyzései.” 
című könyv bemutatója. Köszön-
tőt mond Huber László polgár-
mester. A feljegyzésekhez kötődő 
gondolatait elmondja Harangozó 

Apátplébános könyve
Vilmos esperesplébános. A kötetet 
bemutatja Pál Ferenc levéltáros. 
Az Egyházmegyei Levéltár szer-
kesztésében a Szülőföld Kiadó 
gondozásában jelenik meg a nap-
ló. Előjegyzésre a Fő téren lévő 
egyházi üzletben kedvezménnyel 
megvásárolható.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
Dömötör Renáta esküvőszervező 
november 14-én 13 – 18 óra között 
a Tóth Pincészet Borházában (Kő-
szeg, Rákóczi F. út 6.) megrende-
zésre kerülő Esküvői Nyílt Napon. 
Az esküvői szolgáltatók ingyenesen 
tájékoztatnak minden érdeklődőt a 
lehetőségekről, az esküvőszervezés-

ről és az aktuális kedvezmények-
ről. A részvétel díjtalan, az esküvői 
nyílt napon részt vevő párok között 
20 000 Ft értékű fotózást sorsolnak 
ki. Továbbá plusz egy pár értékes 
meglepetésben részesül. A szerve-
zők célja, hogy közösen tegyék fe-
ledhetetlenné az ifjú párok legszebb 
napját!

esküvői Nyílt Nap

Autóbusz állomásról indul: 
7.30 • 9.30 •11.30 • 13.30 • 
15.30 • 17.10   

MEGáLLóHELYEK M.idő
/perc/

Autóbuszállomás 0
Kulacs vendéglő 1
Mezőgazd. Technikum 2
Felsőgyöngyöshíd 4
Sziget u. 5
Várkör 98. 7
Károlyi Mihály út 10
Velemi u. 4. 12
Kiss János lakótelep 13
Rohonci u. 18. 14
Bútorszövetgyár 15
TESCO 17
Vasútállomás 18

Vasútállomásról indul: 
8.30 • 10.15 • 12.30 • 14.15 • 
16.30 • 17.45

MEGáLLóHELYEK M.idő
/perc/

Vasútállomás 0
TESCO 2
Bútorszövetgyár 3
Autóbuszállomás 5
Kulacs vendéglő 6
Mezőgazd. Technikum 7
Sziget u. 8
Felsőgyöngyöshíd 9
Várkör 98. 12
Károlyi Mihály út 15
Velemi u. 4. 15
Kiss János lakótelep 18
Rohonci u. 18. 19
Autóbuszállomás 21

Autóbusz menetrend

Lakossági apró
RÉGI pÉNZEKET, érmeket, 
kitüntetést, könyvet, régi 
játékokat, vasútmodellt stb. 
háborús témájú és antik tár-
gyakat vásárolnék. 
Tel.: 06/30-3246-357

esett az eső
Október 10 – 11-én tartották 
Velemben a Gesztenyenapokat. 
Autón kívül szinte mindent lehetett 
vásárolni, ingatlant és Nagy Bandó 
könyveket is. A gesztenye volt a 
középpontban, adták nyersen, süt-
ve, süteményként és még házisör is 
készült belőle. A velemi gesztenyés 
palacsintáért sorban álltak, várni 
kellett a nyílt lángon sült finomságra 
is. Feltűnő volt a kisszámú helybéli 
árus, húsznál többen biztosan nem 
voltak. Egyik asszony a vásárlásért 
adott nyugtára mutatva indokolta 
a helyzetet. Neki még a tyúkokat 
is regisztrálni kellett a kereskedői 
igazolványért. A hazaiak bátran in-
dultak neki a kétnapos programnak, 
pedig a magas fákról a szél akkor 
még nem hozta le az ünnep gyü-
mölcsét. Nemcsak a gesztenye mé-
rete kisebb, hanem a termés meny-
nyisége is kevesebb lesz az idén.  
Szombaton 13 órakor kezdődtek 
a falu végén lévő színpadon a jól 
összeállított programok, felléptek 
a térség jelentősebb csoportjai. Az 
estét a kőszegi fúvósok, és a BE-Jó 
tűztáncosai zárták. A műsorszámo-
kat kevesen látták, de a színpadhoz 
feljutni nem volt egyszerű feladat. A 
főutca mindkét odalát árusok fog-
lalták el, középen araszolt a tömeg, 
miközben vásároltak, ettek és ittak. 
Az árakat nézve, teli pénztárcára 
volt szükség. Szombaton kora dél-
utánra a négyezer autónak kijelölt 
parkoló megtelt, de rendelkezésre 

állt tartalék terület is.
Szombat éjszakától esett az eső. A 
vasárnap hajnalban összeült vál-
ságstáb a folytatás mellett döntött, 
és ingyenessé tették a belépést. Az 
eső ellenére az ételt, italt árusítók 
maradtak, a többiek hazamentek. 
Délután összesen két-háromszáz 
elszánt ember volt kíváncsi a zi-
mankós Gesztenyenapra. Este meg-
tartották a Balkan Fanatik együttes 
koncertjét, mintegy száz rajongó 
vállalta az esős, szeles idő megpró-
báltatásait. Erre az estére sok fiatalt 
vártak. A kétnapos ünnep pénzügyi 
egyenlege nulla fölött lesz.

KZ          
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KAMION-, TEHERAUTÓ- ÉS SZEMÉLYAUTÓ 
KOZMETIKA

Bálint Gábor
 Hívásra helyszínre megyünk: 

06 20 488 2337

Lesz értéktár
ólmod: Szeptember 16-án a 
Mersicevi házban tartották a Magyar 
Művelődési Intézet szervezésében a 
„Történelemből a jövőbe” előadás-
sorozat programját. Gyöngyösi Péter 
a környezetről, az erdőről, az élővi-

lágról tartott informatív előadást. 
Nagy Róbert történész színvonalas 
előadása után nehéz volt újat, job-
bat mondani. A közeli falvak egy-
egy képviselője beszélt a településük 
értékeiről. ólmodról Hergovich Vince 
polgármester tartott tájékoztatót, és 
ígéretet tett arra, hogy létrehozzák 
az Értéktár Bizottságot. 

síugrás október 18-án
Október 18-án (vasárnap) 9.30 óra-
kor egy nemzetközi síugró verseny 
és magyar bajnokság keretében 
Kőszegen a Szabóhegy alatt lévő 
síugró pályán.  Ünnepeljük együtt 
a kőszegi síugrók sikereit! Töltsön 

el egy izgalmas délelőttöt és lásson 
élőben repülő embereket! A részvé-
tel kőszegi lakosok és hozzátartozó-
ik számára díjmentes. Várják Önt és 
családját október 18-án az egyetlen 
hazai síugrószakosztály versenyzői. 

görkorcsolyapálya

kiszsidány
pályázaton nyert Kiszsidány ön-
kormányzata 7 990 000 Ft-ot új 
falubusz beszerzésére. A válasz-
tás egy Opel Vivaro 9 személyes 
kisbuszra esett, amelyet október 
közepén vesz át a falugondnoki 
szolgálat. Az új kisbusszal az eddigi 
feladatok mellett már Kőszegre és 
Szombathelyre is szállítjuk iskolá-
sainkat, óvodásainkat. 
Közel 2,5 millió forintot költött 
Kiszsidány Község Önkormányzata 
a legrosszabb állapotban levő utak 
felújítására. Két szakaszon mintegy 
2100  m2-t felület vált alkalmas-
sá a zavartalan közlekedésre. A 
forráshoz vízért érkezők biztosan 
örülnek annak, hogy megszűntek a 
helyenként 20–25 cm mély kátyúk. 
A felújítást a Vasvári Varga és Varga 
Kft. végezte.

Bánó Zoltán

Szeptember 19-én a Kőszeg-Wink 
Padlóhoki SC többszörös Speciális 
Olimpiai Bajnok csapat bemutatót 
tartott Szombathelyen a Pingvin 
Arénában az átadó ünnepségen. A 
közel 60 millió forintos beruházás 
eredményeképpen megvalósult 
görkorcsolyapálya a Szombathe-
lyi Pingvinek büszkesége. A stabil 

beton felületre egy 20x40 méteres 
jégkorong palánkkal körbevett mű-
anyag sportfelület került. Ez a fe-
lület kifejezetten a görkorcsolyával 
űzhető sportokhoz tervezett rend-
szer. A pálya védelmére és az időjá-
rási viszontagságok kiküszöbölésére 
mindezt egy 25x50 méteres sátorral 
fedték be. Érdemes megtekinteni!

Bálint atya
„Isten hozott most ide bennetek...” 
– énekelték a perenyei zarándokok, 
az ősök fogadalmát teljesítve, ami-
kor beléptek a Szent Vid-kápolnába 
szeptember 27-én. 1949-ben a 
szabadságharc utáni kolerajár-
vány megtizedelte a falu népét, a 
lakosság a járvány megszűnésért 
tett fogadalmat. Azóta minden év 
szeptemberében a fájdalmas Szűz-
anya ünnepét követő második va-
sárnapon elzarándokolnak a Szent 
Vid-kápolnába. Akkor is mentek, 
amikor az ávósok álltak sorfalat. 
Idén is gyalogosan érkeztek, a 
kápolnába lépve az ősök szokásai 
szerint énekeltek. 
A szentmise végén az egykori kő-
szegi káplánt, Gombos Tibor Bálint 
atyát, Perenye plébánosát köszön-
tötték pappá szentelésének 10. év-
fordulója alkalmából.

Autó nélkül
Szeptember 18-án sokan megje-
lentek az Autómentes nap rendez-
vényein. A Natúrpark irodája előtt 
élettel teltek meg a padok, a téren 
kerékpárosok próbálhatták ki ügyes-
ségüket. A Fő tér délután öt óráig 
különféle vetélkedők helyszíne volt. 

„KRESZ – és drogtotó, kerékpáros 
ügyességi verseny, környezetneve-
lési, bűnmegelőzési és natúrparki 
tesztek, játékos feladatok vártak 
megoldásra a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt., a Vöröskereszt, a Kőszegi 
Rendőrkapitányság, az Írottkő Na-
túrparkért Egyesület és a Vas Megyei 
Bűnmegelőzés standjain” – mondta 
el  Rezner Hajnalka szervező. 
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Fúvószene és jó borok
Esős, szeles – szomorú – időjárás 
fogadta az idei Kőszegi Szüret, 
Nemzetközi Fúvószenei Találkozó 
első két napját. Aztán a mödlingi 
művészek csütörtöki bemutatko-
zása valamint a pénteki sátras ren-
dezvények, a jó borok és az illatozó 
étkek – szombatra – elkergették a 
felhőket, előcsalogatták a jókedvet. 
Nem megszokott, de pénteken még 
bőségesen lehetett szabad parko-
lóhelyet találni a városban, az eső 
miatt a szabadtéri programok el-
maradtak. Szombaton viszont már 
teltházzal fogadta a Fő tér a zene-
karok felvonulását. De ne vágjunk 
a dolgok elébe!  
Négy kitűnő fúvószenész, a Kő-
szegi Tornyosok játéka „hangolta 
be” a rendezvénysátrat csütörtök 
délután. Mint a hétvégét végig-
konferáló Pócza Zoltán mondta: 
felébresztették a szaporodó számú 
érdeklődők lelkesedését. Megszo-
kott forgatókönyv szerint, a fanfá-
rok hangjára lépett Huber László 
polgármester úr a boroshordóhoz, 
hogy bizonyítsa, az elmúlt években 
tökéletesre fejlesztette „csapra verő 
képességét”, s hogy megnyissa a 
mulatságot. Csöppnyi nedű ugyan 
elfolyt, ez azonban nem csoda, hi-
szen csurig volt a hordó. Az Alasz 
Pincészet finom italát, egy 2014-es 
kékfrankost, – ugyancsak a hagyo-
mányoknak megfelelően – bárki 
megkóstolhatta. Hamarosan azt is 
megtudhattuk, hogy Alasz László (a 
képen Huber László polgármester 
úrral) és a fiai dupláztak, hiszen eb-

ben az évben is az ő borukat ítélte a 
legjobbnak a képviselő-testületből 
álló bizottság. „ A 2014-es év gyen-
ge termést adott, arra gondoltunk, 
hogy a meglévő borkészletünkből 
egy küvét kellene készíteni, amely 

megfelelőképpen reprezentálná a 
borászatunkat” – mondta a gazda. 
A Város Bora – a Gála küvé – Kék-
frankos, Blauburger és egy korábbi 
évjáratú Cabernet Sauvignon ele-
gyéből született. 
A kóstoló idejére már szaporodott az 
ízekre és kultúrára szomjazó közön-
ség. Nem csoda, hiszen a színpadon 
Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószeneka-
ra adott koncertet. Meglepetéssel is 
szolgáltak, hiszen – talán mondhat-
juk – karnagyot is avattunk ezen a 
délutánon. Az együttest Szilágyiné 
Gasztonyi Eszter dirigálta. Ami-
kor felcsendült a népszerű Village 
People nóta a YMCA, mindannyian 
kényszert éreztünk, hogy vastaps-
sal köszönjük meg a koncertet. Újra 
bebizonyosodott, milyen tehetsé-
ges utánpótlás-
sal rendelkezik a 
város. 
A zenés felvezetés 
után két ifjú hölgy 
mérte össze a tu-
dását, hogy kide-
rülhessen, kinek 
a fejére kerülhet 
a korona, ki lesz 
Kőszeg 2015/16-
os borkirálynője. 
Bilics Enikő és 
Ebergényi Diána 
(a képen Pataki Edit műsorvezető-
vel) könnyebb és nehezebb, játékos 
és néha komoly erőfeszítést igénylő 
feladattal küzdött meg. A széleskö-
rű lexikális tudást is igénylő ver-
sengésben ezúttal is részt vehetett 

a közönség. (A kö-
zös népdaléneklés 
nem elsősorban a 
hangok rendezett 
egymásutánjának, 
sokkal inkább a 
közösség szeretet-
teljes dalra faka-
dásának köszön-
hetően: nagyszerű 
hangulattal zárta 
a versengést. A 
zsűri (Huber Lász-

ló, Horváth Márta, Mándli Tibor és 
Tóthárpád Ferenc) döntése alapján 
az udvarhölgynek járó elismeré-
seket – nagyon megérdemelten 
– Ebergényi Diána érdemelte ki. 
Diána huszonhét éves, ügyinté-

zőként dolgozik a kőszegi Magyar 
Autóklubban. „Nagy izgalommal 
készültem a borkirálynő választásra 
és úgy éreztem, hogy tudásommal 
megfelelek a követelményeknek.” 
Igaz, hogy nem sikerült nyernie, de 
első udvarhölgyként büszkén vehe-
tett részt a szombati felvonuláson. 
Kőszeg új borkirálynője Bilics Enikő 
lett, akinek első jelenése szintén a 
karneváli felvonuláson volt. 
Az estét a Lord koncertje zárta. 
Több évtized telt el azóta, hogy a 
szombathelyi bandát itthon láthat-
tuk. A rendezvénysátorban meg 
nőtt az egy négyzetméterre jutó 
rajongók száma, és amikor – erős 
kezdés – megszólalt a Kisfiú, egy 
emberként zengett az aréna. Itt kell 
szót ejteni a kitűnő hangzású Hot 
Stuff koncertjéről és az elmaradha-
tatlan Ocho Macho-őrületről is.
A szombat kegyes időjárással és a 

fúvószenekarok felvonulásával kez-
dődött. Huber László és Básthy Béla 
mellett jelen voltak a vendég dele-
gációk tagjai Nyitragerencsérről, 
Szencből, Vaihingenből és 
Mödlingből. Ellátogatott hozzánk 
Janusz Cezary Salamończyk (a 
képen) is, akit városunk a Kőszeg 

Város Európai Kapcsolataiért díjjal 
jutalmazta. 

A 150. éve felé közelgő kőszegi fú-
vószenekar (a képen) sorra köszön-
tötte a bevonuló, csepregi, szent-
gotthárdi, két mosonmagyaróvári, 
pilgersdorfi, körmendi és soproni 
zenészeket. (Az előzetes visszajel-
zések alapján 25 zenekart – ezer 
zenészt – várnak a jövő évi jubi-
leumra.) Fantasztikus látványban 
és hangzásban lehetett részünk. A 
mintegy 330 muzsikus két közös 
művet adott elő. Szilágyi Miklós 
vezényletével Gréts Károly Ünnepi 
indulója, majd a tizenegy órás ha-
rangszó után Szuper Antal Kőszeg 
– szombathelyi vasúti indulója 
töltötte be a Fő teret. 
Ezekben a napokban a fúvósze-
néé volt a főszerep. Városszerte és 
Horvátzsidányban is, számos alka-
lommal hallhatta a közönség ze-
nész kedvenceit. A soproni Juventus 
zenekarban láthattuk dr. Friedrich 
Andrást (a képen), aki több évtize-
de muzsikál, és itt volt 1956-ban 
is. „Soprontól Kőszegig egy régi 
Ikarusszal majd két órát tartott az 
út… Jó barátom volt Gréts Károly, 
nagyon sokat tanultam tőle. Hacsak 
tehetem, azóta is eljövök Kőszegre” 
– mondta.

A délután a karneválé volt. Sajnos 
nincsen mód mind a harminchét 
felvonuló csoportot kiemelni, ezért 
csak hármat említek. Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekarát, amelynek 
tagjai külön dallal is készültek, dek-
larálva, hogy nincs kiút: „inni kell”; 
a Dance Jam kiemelkedő „szelle-
mes” produkcióját; és a sor végén 
kullogó Kőszegi Cefréket, akiktől 
megtudtuk, hogy a tájvédelmi 
körzet újabb oltalmazni való fajjal 
gyarapodott, hiszen „a muslinca a 
mi védett madarunk!”
Azon kívül, hogy Huber László pol-
gármester úr hivatalosan engedélyt 
adott a szüret megkezdésére, ol-
dalakon át lehetne sorolni Kőszeg 
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nem elsősorban a 
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A királynő
Kőszeg új borkirálynője – Bilics 
Enikő – húszéves. Bizonyára még 
sokszor látjuk és hallunk róla. 
Feladata 2015/16-ban Kőszeg 
kultúrájának, ezen belül termé-

szetesen a kőszegi bornak, gaszt-
ronómiának, a helyi értékeknek a 
képviselete. Rövid bemutatkozás-
ra kértük. „Kőszegen élek a szüle-
immel. Két nővérem van, Viktória 
és Dóra. Viktória Pesten tanul, 
biológia szakon, Dóra masszőr-
ként dolgozik. Édesanyám (Csil-
la) idősek otthonában ápolónő, 
Édesapám (Dénes) a Kromberg 
& Schubert Kft. dolgozója, minő-

ségbiztosítási ellenőr. Összetartó 
család vagyunk, a felkészítésem-
ben mindenki segédkezett, hálás 
vagyok nekik, hogy mellettem 
állnak, és a versenyben szurkol-
tak, izgultak értem.” 
Enikő tavaly érettségizett a Jurisich 
Miklós Gimnázium turizmus sza-
kán. Jelenleg Szombathelyen 
dolgozik. Volt már fagylaltárus, de 
kipróbálta az igazi vendéglátást is 
egy kőszegi pizzériában. „Hobbim 
a futás, szeretek a természetben 
sétálni, kirándulni” – mondta. 
Megkérdeztük, miért indult a 
versenyen. „Már régi álmom volt, 
hogy elnyerjem ezt a megtisztelő 
címet, és ezáltal közelebb kerül-
hessek a kőszegi civil élethez, a 
borok világához, és hogy többet 
megtudhassak a borkészítésről. 
Szeretném minél több helyen 
képviselni városunkat. Célom 
az is, hogy a fiatalok körében 
megismertethessem a kulturált 
borfogyasztás örömeit. Remélem, 
jó borkirálynője leszek Kőszeg 
városának, szeretnék méltó lenni 
erre a feladatra!
Sikeres munkát, az elődökhöz és 
a városhoz hű „uralkodást” kívá-
nunk!

TáF.

legnagyobb rendezvényének érde-
kességeit, különlegességeit. Leg-
alább nevükkel, hadd szerepeljenek 
civil büszkeségeinket: Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara, a BE-Jó 
táncosok, a Vaihingen Männerchor, 
a Dance Jam, Meggie és az Epizód, 
a Kőszegi Orientális Táncklub, a 
Génius és Galaxy R & R Club, az 

Ataru Taiko és nem utolsó sorban a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a 
Tulipánt Zenekar.
Még a szomorkás időjárás borúja is 
derűre változott: Köszönjük a szer-
vező intézmény, a Jurisics-vár Műve-
lődési Központ és Várszínház munka-
társainak áldozatos munkáját.

Tóthárpád Ferenc

Aktív testvérvárosok
Megélénkültek Kőszeg testvérvá-
rosi kapcsolatai a szüreti rendez-
vények időszakában. Szembetűnő 
volt Mödling aktivitása. A Kőszegi 
Művészeti Egyesület meghívására 
szeptember 24-én a lovagterem-
ben 11 mödlingi művész kiállítása 
nyílt meg Servus Kőszeg címmel. 
A Mödlinger Künstlerbund  92 éve 
alakult, Ausztria legrégebbi kul-
turális egyesületei közé tartozik. 
A kiállítást Dr. Wolfgang Grogger 
az egyesület elnöke nyitotta meg. 
Mödling város részéről Robert 
Mayer testvérvárosi kapcsolatokért 
felelős képviselő, Kőszeg nevében 

pedig Básthy Béla alpolgármester 
mondott köszöntőt. A kiállítás ok-
tóber 25-ig tekinthető meg.
A szüret szombatján megérke-
zett Mödling hivatalos delegációja 
Hans-Stefan Hintner polgármes-
ter vezetésével. A képviselőkből 
álló kis csoporttal együtt Mödling 
hagyományőrző egyesülete, a 
Schwarzkgoler Néptánccsoport is 
Kőszegre látogatott. A delegáció 
tagjai elragadtatással nyilatkoztak 
a szombat esti Fúvós Show szín-
vonaláról, és jelezték a mödlingi 
fúvósok részvételi szándékát Kő-
szeg Város Koncert Fúvószenekara 

alapításának 150. évfordulóján.
Két nappal a Szüret után a mödlingi 
vendégek harmadik hullámaként 
az osztrák város Polgármesteri 
Hivatalának nyugdíjas csoportja 
látogatott Kőszegre. A Városházán 
Huber László polgármester a város 
jelenéről és múltjáról tájékoztatta 
a vendégeket, akik megtekintették 
Kőszeg nevezetességeit.  
A Szüretre érkezett Nyitragerencsér 
delegációja Anna Vrábel polgár-
mester vezetésével, Szenc cso-

portja élén Dušan Badinský al-
polgármesterrel, és természetesen 
Vaihingen an der Enz delegációja 
Klaus Reitze polgármesterrel, illet-
ve a Vaihingeni Férfi Énekegylet-
tel. A kórus több fellépés mellett 
koncertet adott a vendég delegá-
ciók jelenlétében az Írottkő Hotel 
halljában. Sikert aratott az erre az 
alkalomra komponált kórusmű-
vük, mely „A szép Magyarorszá-
gon található Kőszeg” szépségét 
énekelte meg.
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Nemzetközi technológiai csoport • speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek • több, mint 
125 év tapasztalata • 35 országban • több, mint 16.000 alkalmazott • innovatív ötletek a jövőnkért

Csomagolási standardok a globális gyógyszeripar számára.
Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT egy nemzetközi cégcsoport, amely 130 éves tapasztalattal rendel-
kezik a speciális üvegek, továbbá a fejlett technológiák terén. Közel 16 000 
alkalmazott gondoskodik a vásárlók, ügyfelek igényeinek magas színvonalú 
kielégítéséről a világ 35 országában megtalálható gyártó és értékesítő egy-
ségeiben. A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető 
gyógyszeripari csomagolóeszköz beszállítója. Az üzletág több mint 600 gyár-
tósoron, világszerte 13 országban több mint 9 milliárd üvegcsét, ampullát, 
karpullát, fecskendőt és egyéb speciális eszközt készít elsősorban üvegből.

Rugalmasság, minőség, megbízhatóság 20 éve Magyarországon
Sikeres csapatunk erősítésére keres a sCHOTT Hungary Kft. 
lukácsházai gyára munkatársakat az alábbi munkakörökben

VIZUÁLIS ELLENŐR
Az Ön képességei:  
 • legalább középfokú végzettség
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termékek vizuális ellenőrzése, csomagolása
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

GÉpMEsTER
Az Ön képességei:  
 • középfokú végzettség (gépszerelő, lakatos, autószerelő, gépi forgácsoló, 

lánghegesztő előnyt jelent) 
 • termelési területen szerzett 1-2 év tapasztalat előnyt jelent
 • megbízható, precíz, pontos munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

Feladatok:
 • termelőgépek és kiszolgáló berendezések folyamatos üzemmenetének 

biztosítása és beállítása  
 • megadott folyamatok követése, végrehajtása
 • minőségi követelmények betartása

A mi ajánlatunk: 
 • kiemelt juttatási csomag (étkezési utalvány, havi bónusz, 

13. havi bér)
 • ingyenes buszközlekedés
 • kedvezményes étkezési lehetőség
 • folyamatos képzési lehetőségek
 
4 műszakos munkarendben
Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamit 
motivált és barátságos csapatra számíthat. Osztozna velünk 
sikereinkben? Küldje el önéletrajzát 2015. október 30-ig az 
alábbi címek egyikére:

SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
Telefon: 94 / 568 – 400
Email: hr.pph@schott.com 

KÜ
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Anyakönyvi hírek
sZüLETÉsEK: 
Bozsok: Bögöthy Ramóna és Ferkodics Krisztián lánya Barbara. 
Gyöngyösfalu: Albert Anna és Petró Dávid lánya Délia ágnes; Gergye 
Anita és Szabó András fia Barnabás. Kőszeg: Barnovszky Márta és 
Lintér Balázs lánya Tamara; Nagy Katalin és Freyberger ádám fia Dá-
vid; Rádl Katalin és Szárnyas Tamás lányai Barbara és Zsófia (ikrek); 
Horváth Nóra és Lepold Gábor lánya Lujza; Balázs Attila és Sáfrány 
Judit fia ármin; Bönditz Szabolcs és Siwiecz Magdalena lánya Mária 
Magda. Lukácsháza: Cziráki Tímea és Major Dániel lánya Emília; Őri 
Ildikó és Bokor Csaba lánya Flóra; Koltai Eszter és Polák Szabolcs lá-
nya Hanna. Nemescsó: Laki Gyöngyi és Fatalin Miklós lánya Gréta 
Miriam. Pusztacsó: Pauer Bianka Anna és Raffai ádám lánya Dóra 
Erzsébet.

HáZAssáG: Pozsonyi Eleonóra Erzsébet – Bóbics Zoltán, Németh 
Viktória Éva – Pék Gábor, Pesti Boglárka – Mersich Miklós, Németh 
Hajnalka – Bodovics Gyula, Pasza Noémi – Märcz Krisztián, Varga 
Szilvia – Szendrő István, Bende Rita – Lakatár Gábor Márton, Bilics 
Dóra – Pungor Dénes, Gueth Szilvia – Pozsár Zoltán, Maitz Dzsamilla 
– Szeidl Péter, Varga Bernadett Anna – Németh Tamás, Rácz Nikolett 
– Ettinger Erik, Erdősi Beáta – Horváth Arnold, Kiss Szilvia Jozefa – 
Gyürü Gábor, Tájmel Jusztina Éva – Maitz István.

HALáLOZás: Hidas Cyrill Vendelné szül. Takács Mária, Purdea Ferenc, 
Bartók Istvánné szül. Tompai Mária, Márkus Győző, Töreki Imréné szül. 
Mogór Irma, Tuczai Sándor, Kappel Sándorné szül. Dömötör Mária.

szavazzon a Plébános Úrra!
Október 15-én lesz a Prima-díjak 
Vas megyei díjátadója. A közönség-
szavazatokat október 8-tól október 
15-én reggel 8 óráig fogadják. A 
jelöltek között szerepel Dumovits 
István plébános úr is. Kérjük, 
adja rá a szavazatát! Minden szá-
mítógépről naponta egyszer ezt 
megtehetik.
A szavazás menete.  A www.vaol.hu 
honlapon nyissuk ki a Hírek/Kultúra 
lapfület. Majd lefelé haladva meg 
kell keresni a PRIMA közönség-
szavazás hírt, és rá kell kattintani 
a „A közönségszavazás. Ki kapja 
az idei Prima-díjat” szövegre. Ezt 
követően megjelennek a jelöltek, 
amelynek a végén ott van a sza-
vazólap. Kérjük, jelölje be Dumovits 
István plébános úr nevét.  Az elküld 
gombra történő kattintás előtt adja 
meg az e-mail címét. 
Dumovits István plébános úr 41 

éve szolgálja a térség közösségének 
ügyét, szavai szerint az eredménye-
ket közösen hozták létre a hívőkkel 
és a nem hívőkkel. A peresznyei 
szülői házát múzeum céljára aján-
lotta fel. A Peruska Mária emlék-
hely meglapítója és őrzője. Talán 
nincs, nem is lehet a térségben élő 
olyan ember, aki a plébános úr jó-
ságával ne találkozott volna. 
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a pénzügyi-számviteli főisko-
lát. 1992 óta élek családommal 
Gyöngyösfaluban. Dolgoztam a 
MáV-nál, majd a Magyar állam-
kincstárban, jelenleg Európai Uniós 
pályázatokkal foglalkozom. Keresz-
tény szellemiséget vallom, sokat 
sportolok, szeretek a falu életében 
tevékenyen részt venni. 
Gyöngyösfaluban megoldásra vár 
több út, járda rendbetétele, meg-
építése, a téli hó eltakarítása, a 
pösei templom tetőszerkezete fel-
újítása, az iskolai infrastruktúra 
továbbfejlesztése. Ezekért kívánok 
elsősorban dolgozni.

2015 őszén indulnak az új Európai 
Uniós pályázatok TOP elnevezéssel.  
15 éve foglalkozom vezetőként 
Európai Uniós pályázatokkal, ezt a 
tapasztalatomat, a kapcsolati tőké-
met, valamint a pénzügyi főiskolai 
végzettségemmel együtt járó szak-
mai tudásomat szeretném a falu 
javára fordítani. 
Megválasztásom esetén nem fő-
állásban kívánom a polgármesteri 
megbízatást. Kérem, tiszteljenek 
meg bizalmukkal!

Kiss Tibor

gyöngyösfalu – választás

BARABás KORNÉL

Tisztelt Gyöngyösfaluiak!
Barabás Kornél vagyok, 1981-
ben születtem Kőszegen, azóta 
Gyöngyösfaluban, Pösén élek. 
2007-ben záróvizsgát tettem a 
Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi 
szakán. 2001-től járőrként, majd 
bűnügyi nyomozóként teljesítettem 
szolgálatot a Kőszegi Rendőrkapi-
tányságon. Jelenleg a LuK Savaria 
Kft.-nél gépkezelőként dolgozom.
Munkám során sokat foglalkoz-
tam emberekkel, úgy érzem, hogy 
a megszerzett tapasztalataimat 
kamatoztatni tudom  a falu érde-
kében.  
Kiemelt céljaim:
– A falu életközösségét közvetle-

nebbé tenni.  
– Fiatalok részére  közösségi klub 

létrehozása.

–  Sportszervezetek támogatásá-
nak fenntartása.

–  A jó közbiztonság megőrzése.
– Kooperáció az egyházközösség-

gel.
– Közcélú alkalmazottak foglal-

koztatása.  
–   A különböző pályázatok felku-

tatása.
– Megfelelő kommunikációs csa-

torna kialakítása a falu lakóival.
– A képviselő-testület tagjaival jó 

működő munkakapcsolat kiala-
kítás a falu fejlődésének érde-
kében.

A költségvetés kímélése érdekében, 
ha Önök a polgármesteri tisztséggel 
megbíznak, közmegbízatás alapján 
kívánom ellátni. 
Megköszönöm, a rám adott voksu-
kat, amit az Önök érdekében hasz-
nosítok!

Barabás Kornél

IMRE IsTVáN CsABA

Tisztelt Olvasók és Gyöngyösfalu 
lakói!
A falunkban megállt az idő!? A 24. 
órában járva dinamikus, határo-
zott, vállalkozói gondolkodásra van 
szükség, hogy identitását vissza-
nyerje településünk! Több száz éves 
kötődésem őseim révén erkölcsileg 
is támogatást jelent a falu életének 
jobbá tételére. A belső párbeszéd az 
alapja a fejlődésnek /a pénz csak 
eszköz/. Ami eddig nem épült, job-
bult akár kultúráról, sportról vagy 
járdáról is legyen szó, annak meg-
valósítója és híve szeretnék lenni.

2015. október 18-án időközi pol-
gármester választást tartanak. Be-
mutatkoznak a jelöltek.

Kérem, ne várjanak tőlem csodát, 
de ígérhetem, hogy teljes szívvel, 
energiával és alázattal, mint egy 
válság menedzsereként képvisel-
ném a célok / ez van bőven/  meg-
valósítása érdekében a falut.
A Gyöngyösfalu jövőbeni vezetése 
nyitott és minden egyes fórumon 
a kapcsolatokat kereső kell, hogy 
legyen. Régió, valamint országos 
szinten minél több „kaput” kell ki-
nyitnunk, hogy minél több lehető-
ség nyílhasson meg előttünk, ez a  
külső kommunikációnk lényege.
Nyitott, kommunikatív, párbeszé-
den és konkrét, valós fejlődésen 
alapuló jövőkép megvalósítása a 
célom!
A fenti gondolatok fémjelezzék a 
nevemet. 

Imre István Csaba

KIss TIBOR

Tisztelt Gyöngyösfaluiak!
Kiss Tibornak hívnak, 1966-ban 
Körmenden születtem. Nagy La-
jos Gimnáziumban érettségiztem 
1985-ben, utána elvégeztem a 
vasút üzemmérnöki szakot, majd 

zarándoklat
November 14-én második alka-
lommal zarándokolunk

a Szent Márton utunkon,
Gyöngyösfaluból

 Kőszegdoroszlóba.
Indulás: november 14-én 09.00 
órakor a pösei Szent Márton-temp-
lom elől, érkezés 10.45 órakor 
Kőszegdoroszlóba a Szent Márton-
templomhoz, ahol 11.00 órakor 
kezdődik a szentmise.
Délben a kultúrházban veszünk 

részt az agapén, elfogyasztjuk a 
szeretetebédünket. Délután 13.30 
órakor indulunk vissza gyalog 
Gyöngyösfaluba. Szeretettel hívunk 
és várunk a zarándoklatra!

•
November 15-én a hagyomány-
teremtés szándékával kézmű-
ves kirakodó vásárral színesített 
Szent Márton-napi búcsú lesz 
Gyöngyösfaluban a Szent Márton-
templomnál. A szentmise után az 
újbor megáldására is sor kerül. 
Szeretettel várnak mindenkit!

A szervezők

VI
D

ÉK
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Fotó pénzért
Lukácsháza: „Eljött az ideje a szü-
reti mulattságnak” – adta tudtára 
mindenkinek a kisbíró szeptember 
19-én. A Posta utcánál lévő park-
ból, onnét, ahol az évenként szü-
letett gyermekek tiszteletére fákat 
ültetnek, indult el a felvonulók 14 

csapata. óriás vagy kerti traktor-
ral, és lovas hintón haladtak, de 
a „rejtekadó erdő lakóinak” csak 
egy utánfutós motorbicikli jutott. 
A „Gyöngyház” óvodások autóját 
szépen feldíszítették, a sok apróság 
és anyukák tették még szebbé. A 
felvonulás egyik varázsát adta – a 
fehér mennyasszonyi ruhába öltö-
zött – szőlőkertek királynője, és a 

két udvar-
hölgy. Őket 
i n t e g e t é s , 
és mosoly-
gásuk köz-
ben lehetett 
fényképezni, 
de a „falu 
cigányainak” 
már meg 
kellett fizetni 
a fotó árát. A 
cigánylányok 

a felvonulás 
szemlélőinek 
fe la ján lo t-
ták, hogy az 
aranykarkö-
tőt is elfo-
gadják. Szí-
vesen vették 
a tapsot a 
táncbemu-
tatók után 
az iskola di-
ákjai. 
A szüreti 
menet öt állomáson pihent meg, 
ahol zenés programokkal várták a 
közönséget. Énekelt a Szent Már-
ton Kórus, a falu polgármestere 
körtáncot járt az óvodásokkal. Az 
állomás környékének lakói finom 
falatokkal, és „üdítőkkel” várták 
és kínálták az érkezőket. A csa-
patok élén a lovasok haladtak, 

jelezve, hogy Lukácsházán a lo-
vassportnak komoly a hagyomá-
nya. Gyöngyösfaluban a faluvezető 
népes segítőkkel fogadta a felvo-
nulókat, akik estére visszatértek a 
Közösségi Házba. Itt hajnalig szólt 
a zene, amíg a fáradtság hazavitte 
a „szüretelőket”.

KZ      

két udvar-
hölgy. Őket 
i n t e g e t é s , 
és mosoly-
gásuk köz-
ben lehetett 
fényképezni, 
de a „falu 
cigányainak” 
már meg 
kellett fizetni 
a fotó árát. A 
cigánylányok 

süss fel nap A szobrok
Velem: Szeptember 27-én Ha-
rangozó Vilmos esperesplébános 
megáldotta a Millenniumi 
Parkban felállított Szent 
Istvánt, Boldog Gizellát 
és Szent Imrét ábrázoló 
faszobrokat. Az államala-
pító királyunk családjának 
életéről, a szoborállítás 
történetéről Kern István 
az egyházközség elnöke, 
önkormányzati képviselő 
beszélt. Arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a szobrász 
ereje teljében lévő férfi-
ként ábrázolja Szent Ist-
vánt, mellette Szent Imre 
az ország vezetésére kész 

férfiként jelenik meg. Az államala-
pító családját bemutató mondatok 
után a szónok, Szél Józsefné pol-
gármester, illetve Horváth József 
faszobrász leleplezték, majd együtt 

A Kőszegpaty Jövőjéért Egyesület 
szervezésével és az önkormányzat 
támogatásával szeptember 19-én a 
község lakosai kirándulós napot tar-
tottak. Pannonhalmán a szerzetesek 
életét bemutató filmvetítés után kör-
bejárták az apátság impozáns épület-
együttesét. A könyvtár gyűjteménye is 
emlékezetes maradt. Megtekintették 
a gyógyításra alkalmas növényeket, 
a levendula ültetvényeket, ennek 
feldolgozását és hasznosítását. A láto-
gatás likőr és csokoládé kóstolásával 
zárult. Tovább utaztak, majd a han-
gulatos, zsúptetős Fehér Akác ven-
déglőben csillapították az éhségüket 
a kirándulók. Az eső egy órás sziesz-
tával „gazdagította” a programot, a 
buszon töltött időben a „süss fel nap” 
gyermekdalt énekelték. Utolsó állo-
másként a győri állatkertben megcso-
dálhatták az állatok sokszínűségét. A 
csúcspontot a csimpánzok jelentették, 
kekszért cserébe mindenkit utánoztak. 
Hazafelé nótázással és süteményezés-
sel zárták a napot.  A falu lakói köszö-
netet mondanak az egyesületnek és 
az önkormányzatnak a szervezésért. 

koszorúzták meg az alkotásokat.
Horváth József elmondta, hogy fog-
lalkozása szerint nyugdíjas bányász, 
Székesfehérvárról. Nem tanul-
ta a faszobrászatot, gyermekkora 

óta ragaszkodik a fához, mint 
anyaghoz. Minden alkotását egy 
rönkből vési ki, az államalapító 
családjának szobrait darabonként 
egy hét alatt faragta ki a falu 
számára önkéntes felajánlásként. 
Velem egyik nyaralójában szállást 
kapott, a másik háznál pedig az 
ebédjét fogyasztja el. Nagy álma, 
hogy létrehozza, hogy ismét mű-
ködjön a Steiner-villában az alko-
tótábor. Horváth József termékeny 
amatőr művész, alkotásaiból több 
áll Velem központjában, és Vas 
megye településein.

KZ

Lakossági apró
KŐSZEGEN Szépségszalon-
ban, manikűrös-pedikűrös és 
masszőr részére üzlethelyiség 
kiadó. Tel: 06 30 513 3247

Várják a jövő kosarasait a Sólymok
A mai gyerekek életéből hiányzik a hagyományos moz-
gáskultúra és az ahhoz kapcsolódó közösségi élmény. 
A Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület 
ügyességfejlesztő csoportjaiban – Kőszegi SE partnere-
ként, Kőszegen is – a gyermekek fejlődése szempont-
jából fontos tevékenységre van lehetőség már iskolás 
kortól – kaptuk a tájékoztatást Váradi Attila egyesületi 
elnöktől. Játékos mozgás közben fejlesztik a gyermekek 
mozgással kapcsolatos képességeit és készségeit: moz-
gás-koordinációt, tér-és időérzékelést, ritmusérzéket. A 
mozgáskultúra fejlesztése a tanuláshoz szükséges kész-
ségekre is jó hatással van. Erősödik a gyermekekben a 
koncentráció, a fegyelem és a fi gyelem, amelynek nagy 
hasznát veszik az iskolában. A szociális képességek is 
fejlődnek, a csapatjátékokon keresztül megtanulják az 
együttműködést, a társuk elfogadását akkor is, ha az ép-
pen nem a legjobban teljesít. Egy életre hasznos lehet a 
gyerekeknek, ha minél előbb ráismernek arra, hogy MO-
ZOGNI JÓ! Érdeklődni: 06/20/494-47-53
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gyeszékhelyre, 
melyből a mai 
egyetem kinőtt.  
Erre datálható 
Kőszeg iskolavá-
ros jellegének a 
felszámolása. 
Nagyszerű, jó 
emlékű tanárok 
készítették fel 
az életre, a ta-
nításra a leendő 
pedagógusokat. 
A zalaegerszegi 
és a győri ta-
nítóképzőkben 
tanulmányaikat 
befejezett kolléganők is a kőszegi 
képző jogutódjában tanultak. Rubin 
díszoklevelet vehetett át Surányi 
Imréné, aki 70 éve végzett. A 60 
éve képesítőzöttek gyémánt foko-
zatot kaptak: a Kőszegen végzett 
Gráf Lászlóné, Kelemen Józsefné, 
Rátz M. Antalné. Tancsics Györgyné 
(Győrben végzett), Bodor Sándorné 
(Zalaegerszegen végzett), Unger 

Pedagógus díszoklevelek
Bensőséges, családias hangulatú 
ünnepségen köszöntötték október 
6-án a városháza dísztermében 
azokat a pedagógusokat, akik 50, 
60 vagy 70 évvel ezelőtt szereztek 
képesítést, és kezdtek el tanítani.
Huber László polgármester köszön-

tője után a Savaria Egyetem Berzse-
nyi Dániel pedagógus karának dé-
kánja Dr. Antonio Donato Sciacovelli 
szólt az ünnepeltekhez, akik család-
jaik, hozzátartozóik, volt munka-
társaik gyűrűjében a meghatottság 
könnyeivel küszködve vették át tőle 

a díszok-
leve leket . 
A kötetlen 
beszé lge-
tés során 
megtudtuk, 
hogy igen 
n e h e z e n 
élték meg 
a Kőszegi 
T a n í t ó -
n ő k é p z ő 
puccsszerű 
megszün-
tetését és 
áthelyezé-
sét a me-

a díszok-
leve leket . 
A kötetlen 
beszé lge-
tés során 
megtudtuk, 
hogy igen 
n e h e z e n 
élték meg 
a Kőszegi 
T a n í t ó -
n ő k é p z ő 
puccsszerű 
megszün-
tetését és 

Az asztalnál balról: Bodor Sándorné,
Gráf Lászlóné, Unger Ilona

Az asztalnál balról: Kelemen Józsefné,
Tancsics Györgyné, Rátz M. Antalné, Surányi Imréné
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köszöntések
Születésnapjuk alkalmából képes-
lappal üdvözölte Huber László a 
következő kőszegi lakosokat: Gál 
Tibor Lajosné Bereczki Ilonát (91), 
Kappel Károlyné Lamp Annát (92), 
Dr. Juhász Ferencet (90).
Személyesen köszöntötte Polgár 
Istvánné Horváth Annát (95), 
Schwahofer Lajosné Lackner Teréz 
t(90), Zsigmond Andorné Fiedler 
Annát (90), Palya Péterné Tóth 
Rozáliát (95) és Wurst Ernőné 
Draskovits Erzsébetet (90). 

Schwahofer Lajosné Polgár Istvánné Zsigmond Andorné 

Ilona arany  díszoklevelet kapott 
(50 éve az ELTE-n fejezte be tanul-
mányait). 
Igen jó hangulatban folyt az emlé-
kezés, szép napot szerzett a város az 
idős pedagógusoknak. Ez a nagyon 
szép hagyomány – Huber László 
polgármester reményei szerint – 
folytatódik az idők végezetéig.

Kiss János

Idősek Napja
Október 1-jén az Idősek Napját 
tartották a lovagteremben a JVMK 
szervezésében pályázati támoga-
tásból, illetve a képviselők önkén-
tes adományából. A kőszegi gazdák 
borait kóstolhatták meg az idősek 
a zenés műsor szünetében, Soproni 
Zoltán biztosította az édes és sós 
falatokat. Huber László polgármes-
ter 10. alkalommal köszöntötte a 
szépkorúakat. Az emberi szeretet, a 
tisztelet fontosságáról beszélt. A 95 
éves Anna nénit idézte, aki szerint 

az őt körülvevő szeretet tartotta 
életben.   
Egyik asszony, aki rendszerint várja 
az idős embereknek ajándékozott 
műsoros programot, lelkesen be-
szélt a szép estéről. Jó döntésnek 
tartotta az előadóművészek kivá-
lasztását, akik megénekeltették a 
közönséget. Élmény volt számára 
a kedves fogadtatás, a szervezők 
udvariassága, és az a lehetőség, 
hogy találkozhatott a ritkábban 
látott kortársakkal. Az ajándékért 
a társak nevében is köszönetet 
mond.

KZ 
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sziklára lélekkel
„Aki sziklára épít, annak házát megőrzi az Úr”.

Csodák. Vannak-e még napja-
inkban is? Vagy ez már csak egy 
a múltba vesző, szinte misztikus 
fogalom? A válasz: igen. Csodák 
léteznek: hétköznapiak és rendkí-
vüliek is. Napjaink reményvesztett, 
elértéktelenedő világában azonban 
ritkán nyílik meg a szemünk e cso-
dák felfedezésére, meglátására. Az 
elmúlt napokban volt szerencsém 
megismerni az árpád-házi Szent 
Margit óvoda, általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium – több-
célú intézmény – belülről megújult 
kollégiumi szárnyát, melynek elké-
szülte egy ilyen nem mindennapi 
esemény.
Befejeződött a belső felújítás utolsó 
üteme, amely a lakó- és vendég-
szobák mellett magában foglalta az 
oratórium – az imaterem – meg-
újulását is, amely iskolakápolna-
ként szolgál ezután. 
Az átadás, 2015. október 2-án, ün-
nepi szentmisével kezdődött. Veres 
András püspök úr megáldotta a 

kápolnát és a kollégium épületét. 
Dr. Latorcai Csaba helyettes állam-
titkár úr is részt vett az eseményen. 
Köszöntő szavaiban a színvonalas 
oktatás mellett kiemelte az intéz-
mény közösségteremtő és lélekfor-

máló munkájának fontosságát…  
Hedvig nővér,  a rend elöljárója 
köszönetét fejezte ki a  külföldi és 
hazai támogatóknak az anyagi és 
erkölcsi  segítségért,  a tervezőknek 

és kivitelezőknek pedig áldozatos 
munkájukért. A jeles eseményt még 
kiemelkedőbbé tette, hogy október 
7-én van a zárdakápolna – a Ró-
zsafüzér királynője – búcsúja. 
Az intézmény folyamatos fejlődés-

ben van. Tavaly szeptemberben 
adták át az ebédlőt és a gimnáziu-
mi tantermeket. A külső munkála-
tokra még nem volt keret, de az új 
kollégium belső terei megújultak. 

Az épület még csak részkihasz-
náltsággal, de 54 férőhelyet kínál 
a kiszolgáló és mellékhelyiségek-
kel együtt. Egyelőre csak azokat a 
szobákat rendezték be, amelyekbe 
már beköltöztek a diákok. Készen 
vannak a vendégszobák is. Az is-
kola és a diákotthon csodálatos 
környezete nyugalmat és biztonsá-
got sugároz.
„Ahogy indult ez a kollégium, és az 
a közösség, amelyik birtokba ve-
hette, nagyon ígéretes. Mindenki 
tudja, hogy milyen céllal jött ide. 
Ezek a lányok – egyelőre csak lá-
nyok kértek kollégiumi elhelyezést 
– a Domonkos nővéreknél szeret-
tek volna tanulni!” – mondta az 
intézmény vezetője, Petra nővér. 
Ez nem csak egy kollégium, egy 
szálláshely, hanem annál sokkal 
több. Erős alapokon nyugszik – az 
Istenbe vetett hit alapjain. 
Az alacsonyabb csoportlétszámok 
mellett a diákok fokozottan él-
vezhetik a személyes odafigyelés 
előnyeit. A keresztény értékrendre 
nyitott gyerekek meghitt otthonra 
találtak és találnak a nagy múltú, 
de modernizált épület falai között.

Tóthárpád F.

egy hónap Németország
Februári lapszámunkban jelent 
meg az a felhívás, amely felkeltette 
Cserkuti ádám figyelmét, és bead-
ta a jelentkezését egy egyhónapos 
németországi nyári egyetem-
re. Az ösztöndíjat Kőszeg 
testvérvárosa Vaihingen an 
der Enz biztosította, mely 
a kurzus részvételi díját, a 
szállást és a napi háromszori 
étkezést tartalmazta. Amikor 
megkérdeztük, ádám elége-
detten beszélt élményeiről: 
„A mesés német egyetemi 
várost, ahol már több évti-
zede rendezik meg a kurzust, 

Tübingennek hívják és egyike Né-
metország legszebb és legzöldebb 
városainak. A kurzus neve magában 
foglalja a „nemzetközi” szót, mely 

teljesült is, hiszen 41 országból 
189-en képviseltették magukat.” A 
kurzus augusztus 3-án kezdődött, 
29-ig tartott, és rendkívül sok, szí-
nes programot biztosított. 
„A délelőttök szinte mind egyfor-
mák voltak. Két másfélórás tanóra 

keretében sajátí-
tottuk el a német 
nyelv szépségeit 
és pontosabb 
használatát. A 
délutánok és a 
hétvégék azon-
ban a nyelv 
más formában 
való használa-
táról szóltak. A 
résztvevőknek 

keretében sajátí-
tottuk el a német 
nyelv szépségeit 
és pontosabb 
használatát. A 
délutánok és a 
hétvégék azon-
ban a nyelv 
más formában 
való használa-
táról szóltak. A 
résztvevőknek 

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.

+36-30/768-2873
+36-20/532-6754 
info@microweb.hu
Szentgotthárd, Kossuth L. u. 64.
Kőszeg, Rákóczi F. u. 16.

lehetőségük volt sportolni – falmá-
szás, joga, úszás, salsa –, de külön 
nyelvórákat is vehettek, városné-
zésre, hajózni, kirándulni mehettek. 
A borkóstoló, mert még az is volt, 
Vaihingen an der Enz ajándéka volt 
a 11. és a 12. osztály számára. A 
vacsorával egybekötött gasztronó-
miai csodán részt vett Gerd Maisch 
(ádámmal a képen), a város főpol-
gármestere is.” ádám, a Fekete-
erdőben is járt: „Fantasztikus él-
ményekkel gazdagodtunk. A tiszta 
levegő, az igazi fekete erdei áfonya 
íze, Freiburg városának hatalmas 
késő romantikus, gótikus templo-
ma és a német építészet mind örök 
emléket jelentenek” – mondta. 

TáF.

IFJÚ
SáG
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Jesenski vikend na Istriji
Godinasto vrime je sprohadjalo kiseške Hrvate  
na putu u Hrvatsku 25. septembra, petak. U ne-
kadašnje  ribolovsko naselje u Rabac u ranom 
otpodnevu smo stigli, a vrime se je rasčistilo, 
ugodno je nastalo. Drugi dan u Rijeci naš prvi 
put primio nas je u svetište Majke Božje Trsat-
ske. Na 140 m visokom Trsatu prošetali smo se 
na terasi Trsatskog kaštela i uživali smo pogled 
na varoš i na najveću luku Hrvatske. Uz šetnju 
smo se upoznavali varošom pomoću turističkoga 
vodića. Još isti dan otpodne, Opatija nudila nam 
je predivnu prirodu, uredjene parke, šetališća, 
stare austro-ugarske ville i na prvi pogled nam 
se je uvukla med najmilije hrvatske grade sa 
svojim odličnim čarom. Treti dan Pula, Rovinj i 
Poreč su bili na turističkom planu. Na južnoza-
padnom dijelu Istarskoga poluotoka u Puli sve-
ćega smo se divili u znamenitosti antičke dobe 
kada su Rimjani poluotok zauzeli. Rovinj je već 
povezan sa legendom mučenice Sv. Eufemije. 
Crikva Sv. Eufemije i vitak zvonik kraj nje i dan  
denas  stražari iznad grada i nudi se na razgle-
divanje rovinjske panorame. U Poreču Komplex 
Eufrazijeve bazilike iz 5. stoljeća, najvridniji i 
najvažniji spomenik je ovoga varoša.Po domon 
išli smo kroz Sloveniju s ciljem da pogledamo 
najveću znamenitost Slovenije Postojnsku jamu. 

S vlakom i pišače smo uživali ovu milijun ljet 
staru lipotu podzemaljskoga svita. Nedaleko 
od Postojnske jame leži Predjamski grad koji je 
skupa sazidjen krševitom stijenom i dao je si-
gurno sklonište negdašnjim vladarom. S ovim 
kipom smo se seli u autobus da obogaćeni sa 
četirednevnimi turistički i vikendskimi doživljaji 
vratimo se u Gradišće. Putovanje je bilo plani-
rano pod peljačtvom Šandora Petkovića pred-
sjednika Hrvatske samouprave Kisega, a veliku 
ulogu je imala u organizaciji Julija Berzlanovich 
članica dotične samouprave. Hvala putnikov se 

je i u skupnim pjevanjem pokazala u autobu-
su kade su se već počele organizacije slijedećih 
programov.
Négynapos hosszú hétvégére utaztak a kő-
szegi horvátok Horvátországba, az Isztriai 
félszigetre. A valamikori halászfalu Rabac 
biztosította szálláshelyről meglátogatták 
Fiume, Abbázia, Póla, Roviny, Poreč neve-
zetességeit. Hazafelé Szlovénia tusrisztikai 
látványossága a Postojnai cseppkőbarlang is 
megtekintésre került. Az információkban és 
élményekben gazdag utat a Kőszegi Horvát 
Önkormányzat szervezte és részben finanszí-
rozta is. 

Huljevné Fülöp Mária

einblick ins Programm des schwabendorfer kindergartens
A Kőszegfalvi Nemzetiségi óvodába jelenleg 24 
gyermek jár, a nevelési év végére 29-en leszünk. 
A nyári szünet után fontos az óvodai életbe való 
zökkenőmentes visszaszokás az új gyerekek fo-
gadása.  Célunk és feladatunk, hogy természetes 
környezetben gyűjtsenek minél több tapasztala-
tot a gyerekek, éppen ezért sok programot szer-
vezünk, hogy minél több élményhez jussanak. 
Az őszi témakör feldolgozása során, kihasználva 
a környékünk lehetőségeit folyamatosan járunk 
az Abért-tóhoz, ahol megfigyeljük a természet 
változásait, a közeli erdőben terméseket gyűj-
töttünk, a réten megmásztuk a szalmakazlakat. 
A közös élmények nagyon fontosak, hiszen ezek 
a programok óvodáskor végéig biztosítják a gye-

rekek együttműködését, jó közérzetét. A 
német nyelvet így természetes körülmé-
nyek között is gyakorolhatják a kicsik.
Az októberi jó időt kihasználva az Alasz 
Pincészet szőlőskertjébe látogattunk, 
ahol a gyerekek megismerkedhettek a 
szürettel, jókedvűen szedegették a ko-
sarukba a szőlőt a másnapi préseléshez.
Ezúton is köszönjük Alasz Lászlónak, 
hogy már második éve ad lehetőséget a 
szüreti munkák megfigyelésére. 
Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda és 
a család kapcsolatának erősítését, ép-
pen ezért hátralévő programjainkba a szülőket 
is bevonjuk. Októberben tartjuk a gesztenye-

ünnepünket, ahol a gesztenyesütésen kívül 
töklámpást készítünk a családokkal, sportvetél-

kedők, arcfestés színesítik még 
a programot. Novemberben 
német műsorral köszöntjük 
a kőszegfalvi időseket. Az év 
zárásaként, decemberben ka-
rácsonyváró délutánt tartunk, 
ahol lehetőség van a közös 
ajándékkészítésre, beszélgetés-
re, együttlétre, ezzel is erősítve 
az óvodai közösségünket.

Klobetzné Debrei Hajnalka
 Doroginé Molnár Ibolya

kedők, arcfestés színesítik még 
a programot. Novemberben 
német műsorral köszöntjük 
a kőszegfalvi időseket. Az év 
zárásaként, decemberben ka-
rácsonyváró délutánt tartunk, 
ahol lehetőség van a közös 
ajándékkészítésre, beszélgetés-
re, együttlétre, ezzel is erősítve 
az óvodai közösségünket.

 Doroginé Molnár Ibolya
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CIVIL ÉLET

Éteri csúcsok
A szüreti felvonulásról ismét élő-
képes kamerás közvetítést adott 
a Kőszegi Rádióklub. Sajnos egy 
– rajtuk kívülálló – probléma 
miatt az első órában nem volt 
kísérőhang, amit azonban Rege 
Péter nagyszerű ötletével sike-
rült pótolni. A találékony műszaki 
szakember a kamera kihagyásá-
val, a mobiltelefonjáról közvetítve 
keverte fel közvetlen az internetre 
a hangot. 
A kőszegi klub nemcsak a szüret 
kapcsán került „képbe”. Fantasz-
tikus hírről értesültünk: Polgár 
József elnök elmondta: „A legna-
gyobb szenzációt az jelenti, hogy 
Reczetár István, HA1FV hívójelű 

klubtagunk és versenyzőnk ré-
szére megérkeztek a QSL lapok, 
igazolások arról az összeköttetés-
ről, amelyet 2012 július 18-án a 
Kanári szigetekkel létesített.”
Miért szenzáció ez? Laikusok nem 
tudhatják, hogy a 3576 és 3555 
km-t áthidaló összeköttetéseket 
– rendkívül ritka –, két terjedési 
mód együttes meglétével sikerült 
létrehozni. Az Atlanti óceánig az 
ionoszféra alsó „E” rétegében ki-
alakult úgynevezett „ES” terjedési 
móddal jutott el a jel, onnan to-
vább pedig az óceán felett a tro-
poszférában létrejött hőmérsékleti 
inverzió által.
A rádiósok a szeptemberi 144 MHz-

es IARU VHF versenyen a 
Kendig-csúcsi versenyállo-
másukról is újabb rekordot 
döntöttek. Első ízben sike-
rült „troposzférikus terje-
déssel” szicíliai (1013 km) 
és szardíniai (998 km) ál-
lomásokkal összeköttetést 
létesíteniük. 
A rádiósok várják további 
érdeklődők jelentkezését 
kedd esténként 18.00 és 
20.00 óra között a Kossuth 
L. utca 15. szám alatti he-
lyiségben, amely a Bersek 
iskola felől közelíthető 
meg.

TáF.

Földön, levegőben két keréken
A Kőszegi Kerékpáros Egyesület 
aktivitásának köszönhető, hogy az 
elmúlt 18 évben számos különbö-
ző versenytípusnak adtak otthont 
a városunkat körülvevő hegyek. 
Legutóbb a VII. 
Citycross Kő-
szeg belvárosi 
mountainbike 
versenyen ör-
vendeztet ték 
meg a közön-
séget látvá-
nyos rendez-
vényükkel. A 
laikusokat is le-
nyűgözte a ver-
senyzők ügyes-
sége, kitartása. 

Az előzményekről és a versenyről 
Katona Szilvesztert kérdeztük.
– Citycross versenyen először 2001-
ben Sopronban vettünk részt, ahol 
pár év után megszűnt ez a ritka, de 

A rádiósok várják további 
érdeklődők jelentkezését 
kedd esténként 18.00 és 
20.00 óra között a Kossuth 
L. utca 15. szám alatti he-
lyiségben, amely a Bersek 
iskola felől közelíthető 
meg.

Hatvan év után
Ifjúkorom legszebb emlékei a Gyön-
gyös-patak partján épült kisközsé-
gekhez és az Alpok alján elterülő 
Kőszeghez kötnek. Szerencsésnek 
mondhatják magukat, akik 1951-
ben a város gimnáziumában kezd-
hették tanulmányaikat. Akkoriban 
az évben indult utoljára reál- és 
humántagozatos osztály két kivá-
ló tanár Lovassy Andor és Marton 
László irányításával. Sokszor em-
legetjük Horváth László rendhagyó 
irodalomóráit. A gimnáziumot igaz-
gató Medvegy Antal a magyar nyelv 
szépségének, és a helyesírás szabá-
lyainak megismertetésére szakkört 
szervezett. A Sárvári Gimnázium 
későbbi igazgatója, aki szépirodal-
mi munkássága révén is ismertté 
vált, a közelmúltban hunyt el. 
Régi iskolánk padjaiban ülve öröm-

mel hallgattuk Keszei Balázs igaz-
gató tájékoztatóját almamáterünk 
mai korhoz alkalmazkodó oktatási 
terveiről. 
Az 1955-ben érettségizett negy-
vennyolc tanuló közül csak tizenné-
gyen lehettünk jelen a szeptember 
19-i találkozón. Néhányan beteg-
ségük miatt nem jöhettek, osztály-
társainknak több mint fele elhunyt. 
A Kőszegen nyugvó tanáraink, év-
folyamtársaink sírjánál elhelyeztük 
az emlékezés virágait. 
Büszkék vagyunk kőszegi iskolánk-
ra, tanáraink hitvallására, tanításá-
ra, példájuk egész életünket meg-
határozza. Akik más településen 
élünk ugyanolyan örömmel osz-
tozunk a város sikereiben, mintha 
annak lakói lennénk.  

G. T.

látványos ága a kerékpározásnak. Az 
ötlet már régóta élt bennünk, hogy 
Kőszeg nagyon alkalmas lenne egy 
ilyen verseny megrendezésére, az-
tán 2009 nyarán Horváth Balázzsal 
beszélgetve felmerült, hogy miért is 
ne, és beindult az „ötletgyár”. 
A rendezvény mellé állt a Jurisics-
vár Művelődési Központ, és a város 
részéről is pozitív volt a hozzáállás.  
Ennek köszönhető, hogy olyan vá-
rosrészek is a pálya részeivé válhat-
tak, mint a Sikátor a Polgármesteri 
Hivatal mellett, valamint a vár kör-
nyéke, az egykori várjátszótér és a 
Rocco pizzéria kerthelyisége. 
A biciklisek helyet követeltek ma-
guknak, ha nem volnának, már hi-
ányoznának a kőszegi sportéletből. 
Várjuk a folytatást!

TáF.
Fotó: Pongrátzné Szaif  Réka és K.Z.

es IARU VHF versenyen a 
Kendig-csúcsi versenyállo-
másukról is újabb rekordot 
döntöttek. Első ízben sike-
rült „troposzférikus terje-
déssel” szicíliai (1013 km) 
és szardíniai (998 km) ál-
lomásokkal összeköttetést 
létesíteniük. 
A rádiósok várják további 
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Visszatekintő
A Szent Jakab-templom felé sétálók láthatják, 
fel vannak állványozva az épület egyes részei. 
Az ablakok felújítása elkerülhetetlen. Az ígéret 
szerint október 15-én kezdődik az új ablakok 
beépítése, amelyre eddig 965200 Ft adomány 
gyűlt össze, de a munkálatok tervezett össz-
költsége közel 18 millió forint.  A Kőszegi Plé-
bániahivatal továbbra is kéri a támogatásokat, 
melyeket hálásan köszönnek.

A megújult Nepomuki Szent János-kápol-
nát 2014. október 8-án adták át. Most újabb 
eredményről számolhatunk be.  Már megszépült, 
rendezett környezet várja az arra járókat. Két 
pad is kihelyezésre került. 
Szeptember 19-én délelőtt 11 órakor ünnepeltük 
a közös munka eredményét. Kapy Ferenc a kör-
zet képviselője Kőszeg Város Önkormányzatának 
köszönetét fejezte ki „az áldozatkész munkáért, 
amely által ez a kisebbfajta csoda létrejött”. 
Harangozó Vilmos plébános úr megáldotta a ká-
polnát. „Azért jöttünk össze, hogy megköszönjük 
mindazok munkáját, törődését, adakozását, akik 
széppé, emberhez és közösséghez méltóvá tet-
ték a kápolna környezetét” – mondta.

Szeptemberi lapszámunkban közzétettük a szá-
mos segítő nevét, és megígértük, hogy beszá-
molunk a kiadásokról is.
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Tételesen az anyagköltségek (Ft): a 4 db padláb 
és 1 db hulladékgyűjtő 130 000; padok szere-
lékei 2500; fa és fém alapozó és fedőfestékek 
4500; egyedi lapok 16 340, vágókorongok 
5995; 3 zsák kődara és 1 zsák cement 4490; 
2 m3 termőföld és fuvar 10 000; 1 m3 vörös 
kavics és fuvar 3000; 10 db szegélykő 5000; 
ásványvíz a segítő munkásoknak 2178; 2 db 
lakat 4598; 3+2 kg fűmag 5699 Ft. A renge-
teg társadalmi munkát nem számolva mindez 
194 300 Ft. 

Foltmozaikok a várban: A szombathelyi 
Odonits Józsefné (Vass Erzsébet) húszéves ko-
ráig Kőszegen élt. 

A textil technikus végzettségű hetvenhét éves 
foltvarró (a képen Pócza Zoltán igazgatóval) ki-
állítása szeptember végéig volt megtekinthető a 
vár földszinti kiállítótermében. Húsz éve műveli 
a foltmozaik mesterségét, amely művészeti ág 
mára már magas szintű  alkotótevékenységgé 
fejlődött.

Erdélyi János filmje, a Búcsú Kemenesaljától 
október 3-án, szombaton 13.00 órakor a HÍR 
TV-ben volt látható legutóbb. A kőszegi doku-
mentumfilmes alkotását rövid időn belül három 
alkalommal is vetítették.

„Eső szemelt, harang zúgott, égre szállt a fél-
hold! / Az utolsó ütközetben minden élő s félholt 
fegyvert fogott…”
A Kőszegi mikromesék második része is kézbe 
vehető már. A történet a török ostromhoz kap-
csolódva azt mondja el, hogyan született az is-
mert kőszegi bor, a Jurisics vére. A sorozat har-
madik része a Kincset rejtő óházról mesél majd. 
Megjelenése decemberben várható.
További hír, hogy a szerző  Vadalma c. darabjának 
felolvasó színházi bemutatóját januárra tervezi a 
Soproni Petőfi Színház. Rendező: Pápai László.

„Mióta elvették tőlünk a Sgrafittós házat, 
azóta nincs állandó helyünk, de azért mindig 
sikerül megoldani az összejöveteleinket, hol a 
várban, hol pedig a katolikus közösségi házban” 
– mondta Németh János a Kőszegi Polgári Ka-
szinó elnöke. 
A kaszinórendezvények, kirándulások, még 
mindig népszerűek. Legutóbb – az augusztusi 
forróság és a tűzgyújtási tilalom miatt késve – 
indián nyár címmel rendeztek nyárbúcsúztatót. 
Köszönhetően annak, hogy az erdei iskolával 
nagyszerű kapcsolatot ápol a kaszinó,  a cso-
port busszal juthatott el végcéljához, a Stá-
jerházakhoz. Városunk patinás egyesülete ezt 
megelőzően Keszthelyen járt. Több kiállítást is 
megtekintettek a kastélyban, de ellátogattak 
a hintókiállításhoz is, amely a magyar lovászat 
kultúrájának állít emléket, és – mint megtudtuk 
– nagy élményt jelentett számukra a vadászati 
kiállítás is. 

A Kőszegi Rádióklub, Kendig csúcsi verseny-
állomásán, a klubtagok által sikeresen lecserélte 
a faház viharban megsérült hullámpala borítá-
sát fém trapézlemez szerkezetre. Nemcsak jobb, 
de esztétikusabb is lett az építmény.

Tóthárpád F.

őszikék 
kőszegről
A Vásárhelyi Látóhatár művészeti, irodalmi 
és helytörténeti folyóirat ötéves évfordulója 
alkalmából irodalmi pályázatot írt ki a ha-
táron inneni és túli alkotók részére „Őszikék 
21. század” címmel. Hat országból több 
mint kettőszáz pályázatot bíráltak el. A hír 
helyi aktualitása, hogy Tóthárpád Ferencet 
a legjobbak közé sorolva – számos ajándék 
mellett – Návay Sándor Őszikék című bronz 
plakettjével jutalmazták. Az elismeréssel jár 
a művek bemutatása több elektronikus és 
nyomtatott megjelenéssel.
A díjakat október 2-án Hódmezővásárhelyen 
Fuchsz Máté lapalapító-kiadó, a Hochschule 
Weihenstephan Triesdorf tudományos mun-
katársa adta át. 
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Rendelésállomány növekedése miatt

MUNKATÁRSAKAT keresünk

Fokozottan ösztönző bérezéssel!!!!
ÚJ BÓNUSZRENDSZER

• Csatlakozási bónusz • Havi jelenléti bónusz
• 40%-os éjszakai műszakpótlék

• Erzsébet utalvány a munkanapokra • Egyéb juttatások
Céges buszjáratok szállítják a dolgozókat.

Tömegközlekedéssel a munkába járás 100%-os térítése. 
Határozatlan idejű munkaszerződés saját munkaerős állományba.

Stabil munkahely  – Tiszta környezet.

Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

Kromberg & Schubert Kft. Kőszeg, Cáki u. 5.
vagy e-mailen: jelentkezes@ksh.kroschu.com

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,

sorjázókat

Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak

gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

sztráda a hegyekben
Október 2-án adták át a Kőszegi sí-
pályától a Velemi útelágazóig vezető 
5,5 km hosszú erdészeti közjóléti 
feltáró utat, amely a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. beruházásában ké-
szült el 228 millió Ft nettó értékben. 
A járófelület autósztráda minőségű, 
de közlekedésre a 30 km/óra sebes-
ségkorlátozás érvényes. A hegyi út 
vezetése kanyargós, a gyorshajtá-
sért „kemény árat” fizethet az autós. 
Az út kiváló minőségű a kerékpáro-
sok és a gyalogosok számára.

Az útszakasznak az 
átadására gyülekez-
tek október 2-án az 
erdészek és az érdek-
lődők az ugyancsak 
felújított Enikő-forrás 
közelében. Kürtszó 
jelezte a kezdetet, az 
ünnepséget színesítette 
a Kőszegszerdahelyi diákok termé-
szetet köszöntő verses összeállítása. 
Megnyitó beszédében Bakó Csaba 
erdőgazdálkodási igazgató arról be-

szélt, hogy a zrt. 2010–2014. között 
az állami erdőkben közel 600 millió 
Ft értékben valósított meg saját for-
rásaiból közjóléti, közcélú beruházá-

sokat. Kiemelte, hogy 
Vas megye egyik leg-
jelentősebb turisztikai 
célpontja a Kőszegi-
hegység, ezért az álla-
mi erdőket kezelő cég 
kiemelt figyelmet for-
dított erre a területre. 
Az igazgató így fogal-
mazott: „Az idei évvel 
bezárólag az elmúlt öt 
évben közel 350 millió 

Ft-ot fordítottunk a Kőszegi-hegység 
közjóléti szolgáltatásainak bővítésé-
re, javítására”. Az igazgató szavai 
szerint közel 90 km aszfaltos út és 
kavicsozott földút szolgálja a mun-
kavégzést és az erdőjáró turistákat. 
A hegység útjainak egy részét a zrt. 
megnyitotta a közforgalom előtt. A 
Velemből a Hörmann-forrásig vezető 
erdészeti közjóléti feltáró – 5,1 km 
hosszú – út felújítására 2009–2011 
között került sor 220 millió Ft érték-
ben. A mostani útszakasz átadásával 
már a Szabóhegyen lévő közkúttól 
egészen a Hörmann-forrásig lehet 
közlekedni, túrázni kiváló minőségű 
aszfaltos úton.
Huber László polgármester meg-
köszönte a környék településeinek 
nevében is a nagyértékű beruhá-
zást. Elmondása szerint az önkor-
mányzatnak sok évre van szüksége 
ahhoz, hogy ilyen összeget tudjon 
fordítani utak felújítására. Arra kér-
te az erdészet jelen lévő képviselőit, 
hogy a várossal közösen találjanak 
megoldást a Szabóhegyre vezető 
út felújítására. Indoklásként annyit 
mondott, hogy a rönkfát szállító te-
herautók itt is közlekednek.
Az ünnepélyes szalagátvágás előtt 
ágh Péter országgyűlési képviselő 
elismeréssel szólt az erdészeti zrt. 
beruházásáról, és kifejezte terveit, 
miszerint idén született fiával tölti 
majd itt a szabad idejét. A megyei 
fejlesztésekért felelős képviselő 
párhuzamot vont a sokmilliárdos 
vasi útfejlesztésekkel, amelyekhez 
jól csatlakoznak a „kisebb” beru-
házások. 
Az ünnepséget az Enikő-forrás vízé-
nek csobogása, a levegő tisztasága, 
az őszi erdő fái közé érkező napsu-
garak tették teljessé. A természet-
járók ezért a „kincsért” mennek a 
Kőszegi-hegységbe, amelynek tu-
risztikai értéke még nincs teljesen 
kiaknázva. 

Kámán Z

sokat. Kiemelte, hogy 
Vas megye egyik leg-
jelentősebb turisztikai 
célpontja a Kőszegi-
hegység, ezért az álla-
mi erdőket kezelő cég 
kiemelt figyelmet for-
dított erre a területre. 
Az igazgató így fogal-
mazott: „Az idei évvel 
bezárólag az elmúlt öt 
évben közel 350 millió 
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„Nem is tudjátok…”
25 évvel ezelőtt, több mint 40 év 
egypárti diktatúra után, 33 évvel az 
1956-os forradalom leverését köve-
tően az első demokratikus, többpárti, 
szabad választásokon Magyarország 
visszanyerte önrendelkezését. A bé-
kés hatalomátadást sajnos megelőz-
te a szocialista rendszer teljes morá-
lis és gazdasági összeomlása, amely 
az élet minden területén – immár 
európai méretekben is – igazolta az 
elmúlt fél évszázad több emberöltő-
re kiható, ember- és társadalomel-
lenes úttévesztését. 
Ilyen előzmények után alakultak 
meg a helyi önkormányzatok az 
ország 3200 kisebb és nagyobb te-
lepülésén. A korábbi szigorúan köz-
pontosított irányítást és gazdálko-
dást az önrendelkezés váltotta fel, 
s meglehet, a legtöbb településen 
üres kasszával, de az addig elfojtott 

vágyak és kívánságok teljesülése 
immár „csak” pénzkérdés lett.
A települések vezetői zömmel gaz-
dasági és irányítási tapasztalatok 
nélkül pozícióba kerülő népszerű, 
jó szándékúnak ismert emberek 
voltak, akik a lakosság jogos, de az 
adott körülmények között gyakran 
nem időszerű kívánságait próbálták 
teljesíteni, és ebbe sok önkormány-
zat belerokkant, eladósodott.
Az újonnan megalakult önkor-
mányzatoknak csupán mintegy 
10%-a, zömében a nagyobb te-
lepülések rendelkeztek megfelelő 
saját gazdasági háttérrel, és az 
önkormányzatiság jogi keretei is 
csak ezt követően lettek megal-
kotva. Így az első négy év után 
visszatérhetett a vezetésbe az im-
már szociál-liberálisnak nevezett 
koalíció, és vele az azóta is csak 

„Bokros csomagként” ismert drasz-
tikus megszorítások, valamint a kö-
zel 20%-os infláció, és egy olyan 
nemzeti érdekeket feladó politika, 
amely végül a 2010-es választá-
sok immár elsöprő erejű, tényleges 
rendszerváltásához vezetett. Az 
állam ekkor 1344 milliárd forintos 
tartozást vállalt át az önkormány-
zatoktól, melyek finanszírozását 
feladataikhoz igazította, illetve 
részben magára vállalta a kötelező 
feladatok ellátását. 
Kőszeg városa nem függetlenít-
hette magát az országos trendek-
től, sőt bizonyos vonatkozásokban 
– periférikus helyzete és rendkívül 
egysíkú iparszerkezete miatt – még 
sérülékenyebb volt, mint sok más 
település. Komoly gondok jelent-
keztek a foglalkoztatás terén, így a 
munkavállalók mobilabb része élt 
a megnyíló külföldi munkavállalás 
lehetőségével. A város Szombat-
hely közelsége miatt is gazdasági 

vákuumba került, és csak a szigorú 
és fegyelmezett gazdálkodás tette 
lehetővé, hogy 2002-ben mintegy 
600 millió Ft saját pénzeszközzel 
várjuk az uniós csatlakozást.
Kőszeg számára távlatilag is csak 
a kultúra, az épített és természeti 
örökség felértékelése, a művésze-
tek, az iskolák és a sajátos kisvárosi 
miliő nyújtják a jövő lehetőségeit, 
mely adottságok kibontakoztatása 
most már érezhető kormányzati tá-
mogatásban is részesül. Megfelelő 
szakmai és pénzügyi háttérrel ez 
a folyamat immár a közeljövőben 
látványos eredményeket hozhat, 
ehhez azonban továbbra is céltuda-
tos, átgondolt munkára, nyitottság-
ra és együttműködésre van szük-
ség. A megóvott értékekre alapozó 
fejlődés igazolhatja számunkra az 
ide látogatók sommás véleményét: 
„Nem is tudjátok, milyen jó nektek, 
hogy Kőszegen élhettek!”

 Básthy Tamás

Csak így tovább
Kőszegdoroszló: „ A szeretetben 
a legjobb dolog, adni. Mindegy, 
hogy mit, csak szívből szóljon” – 
mondta Joó Tamás polgármester 
október 8-án az idősek napja al-
kalmából rendezett ünnepségen. 
Nemcsak ezen a napon: hét gyer-
mek – Borhi Dorina, Kocsis Emilia, 
Kollmann Bence, Gregus Tamás, 
Kovács Veronika, Kiss Zita, Kovács 
Tamás – bizonyította be az idősek 
iránti szeretetét Nagyné Farkas El-
vira vezetésével. Az ünnepség előtti 
hetekben már elkezdték a sajátké-
szítésű ajándékok, a virágkompozí-
ciók gyártását, amelyeket aztán a 
verses, zenés műsoruk után szere-
tettel adtak át a falu idős, megha-
tódott polgárainak. 
Nagy csokor virággal köszöntötték 
a falu vezetői a két legidősebb la-
kót. A 91 éves Szilvágyi Lászlóné a 
rangidős, Kutschi István betöltötte 
a 83. évét. 
A szomszédos Lukácsházáról érkez-
tek a Nyugdíjas Színjátszó Kör tag-
jai, akik szórakoztató előadásukkal 
nevetették meg a közönséget. Joó 
Tamás polgármester szerint a szín-
játszók örökös színpadi felkérést 
kaptak. Vacsora után – a munkából 
már hazaérkeztek a kőszegdoroszlói 

színjátszók – mél-
tán arattak sikert 
a táncos műso-
rukkal. „Csak így 
tovább, a siker 
kovácsa” gondo-
lattal erősítik a 
falu lakosságánál 
meglévő összetar-
tást. Ezt fokozta Jónás Zsigmond a 
harmonikájával, amelynek hangja 

bőven „beleért” az éjszakába. 
KZ  

emlékhelyen
peresznye: Október 9-én Győr-
Sopron megyéből érkeztek tiszte-
letbeli tűzoltók Dumovits István 
plébános meghívására, aki szintén 
viselheti a megtisztelő címet. Először 
megtekintették az atya szülőházából 
kialakított múzeumot. Majd ebéd 
után a Peruska Mária emlékhelyhez 
zarándokoltak. A késő délutánt a 
horvátzsidányi plébánián töltötték, 
előtte látogatást tettek Kőszegen.
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Programajánló
Október 14.  10.00 és 13.30  Gyermekbérlet a lovagterem-

ben: Mirkó királyfi - Magyar Népmese Színház.    
Október 17. 14.00 – 16.00 Gesztenyés ízek a Natúrparkban – 

süteményverseny. Helyszín a cáki pincesor. Bárki 
nevezhet, egyetlen feltétel, hogy az összetevők kö-
zött szerepeljen a gesztenye! További programok: a 
Széna Színház előadása, Mucza Béla és zenekara, 
a Zsidányi Betyárok fellépése. Szabadidős és kéz-
műves foglalkozások…

Október 17. Pincés kemencés nap Lukácsházán.
Október 17. IX. Chernel Kupa a síugró sáncon.
Október 20.  17.00 székely László apát naplójából szerkesz-

tett könyv bemutatója a lovagteremben.
Október 22.  8.30 –16.30 Városi véradás a várban.
Október 23.  Nemzeti Ünnep. 17.00 koszorúzás a Kethelyi ut-

cai emlékhelynél; 18.00 ünnepi hangverseny Kő-
szeg Város Fúvószenekarával a lovagteremben.

Október 24.  Natúrpark Ízei – Orsolya-napi Vásár 
 13.30  A várban: Megnyitó; 13.40 Kőszegfalvi 

Nemzetiségi Énekkar; 14.00 Répcementi Citera-
barátok Köre; 14.30 Vadrózsa Népdalkör; 15.00 
Tarisznyások Együttes; 16.00 Boglya Népzenei 
Együttes és az Ungaresca Táncegyüttes.

 A Fő téren: 14.00 – Gulyás László Vándormuzsikus 
Szekérmesék c. gyermekműsora; 15.00 – Židanci 
Tamburazenekar; 15.30 – Čakavci Tánccsoport; 
16.00 – Langaléta Garabonciások – Elemek, avagy 
tűzön, vízen, földön, égen; 17.00 –  Ataru Taiko.

 (Befőtt – savanyúság – kompót – aszalék – szend-
vicskrém  verseny.)

Október 25.  A várban: 13.30 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
és a Tulipánt Zenekar; 14.30 Concordia-Barátság 
Énekegyüttes; 15.00 Díjátadás; 16.00 Jankovich 
énekkar; 16.30 Cirákulum koncert.

 A Fő téren: 14.00 – BE-Jó Történelmi Táncegyüt-
tes; 14.30 – Kovács Géza - VáSáRTÉR - bábtán-
coltatás, vásári bábjáték és bábforgatás három 
részben; 15.30 – Zora Horvát Nemzetiségi Ének-
kar; 16.00 – Zsidányi Betyárok; 17.00 – Kőszeg 
Város Koncert Fúvószenekara.

 „Ízek az Alpokaljáról” – KÖSZHáZ (Jurisics-vár kül-
ső udvar) – 13.00-tól (Sütemény- és lekvárver-
seny.) Inf. a művelődési központban.

Október 26.  17.00 Hegypásztor Kör civileknek szóló tájé-
koztatója a KÖSZHáZ-ban.  

November 6.  Királyi Városnap – 18.00 A nagy háború képei – 
ünnepi koncert Kőszeg Város Fúvószenekarával a 
lovagteremben.

November 10.  18.00 Gyertyafényes kamarazenei koncert lo-
vagteremben.

November 11.  Márton-napi Újbor bemutató a várban.
November 14. A 130 éves a Kőszegi Ipartestület ünnepsége a 

lovagteremben.

könyvtári hírek
Az alsó tagozatosoknak készült Unaloműző című rejtvénylap e tanévi 1. 
száma a gyermekrészlegben már hozzáférhető. Megfejtési határideje: no-
vember 7.  
Ugyanitt várják az óvodás csoportok, iskolai osztályok jelentkezését 
könyvtárbemutatókra, papírszínházba vagy mesefoglalkozásokra. Előzetes 
időpont-egyeztetés szükséges!
Rendezvény: 
Október 15. 18.00 óra: Vulkánosság a Naprendszerben. Eredics 
Alexandra, geográfushallgató és GAE elnökségi tag előadása a XXXVI. 
Megyei Csillagászati és Űrkutatási Hetek keretében.
Október 28. 10.00 óra: Baba-mama játszóház 
November 2. 17.00 óra: Agykontroll-klub
November 12. 18.00 óra: „Kire ütött ez a gyerek?” – Nevelésről 
négyszemközt a boldog gyerekekért. Beszélgetőtárs: Söpteiné Tánczos 
Ágnes, pedagógus. A rendezvény ideje alatt gyermekfelügyeletet bizto-
sítunk.

Orsolya-napi
civil főzőverseny
A „Civilek utcája (Diáksétány) lesz a helyszíne az idei Orsolya-napi 
főzőversenynek. A megmérettetésre szeretettel várja a Jurisics-vár 
Művelődési Központ és Várszínház a natúrpark települések vállalko-
zó kedvű civil szervezeteit, képviselőit 2015. október 24-én és 25-én 
09.00 órától. Nevezési határidő: 2015. október 20.
Az értékelésnél elsőbbséget jelent a jellegzetes, helyi ételek elkészítése!
FELTÉTELEK
Jelentkezéskor kérjük megadni, melyik napon főz a csapat; kérjük a 
szabadtűzön főzés mellőzését, helyette gázt, vagy villanyt használja-
nak; mindkét nap az első tíz nevező csapatnak 5000 Ft értékű alap-
anyagot biztosítunk számla ellenében. (Kérjük a számlát a Jurisics-vár 
Műv. Központ és Várszínház, 9730 Kőszeg, Rajnis utca 9. címre kérni.)
Mindkét napon az első tíz nevező részére padot és asztalt biztosítunk; 
fűszerekről, kenyérről, tányérról, stb. valamint a főzéshez szükséges 
eszközökről a jelentkezőknek önállóan kell gondoskodniuk!
Kéretik minimum 50 adag étel elkészítése, melyből legalább 25 ada-
got a látogatók kóstoltatására kell felajánlani (adomány gyűjthető!)
A főzőverseny 9.00-től 12.00-ig tart, majd a zsűri kóstolója kezdődik!  
EREDMÉNYHIRDETÉs október 25-én 15.00-kor a Jurisics-vár ud-
varán.
További inf.: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 9730 
Kőszeg, Rajnis u.9. 94/360-113; E-mail: jurisics@koszeg.hu; www.
koszeg.hu; www.naturpark.hu. 

Október 24–25-én – az Orso-
lya-napi Vásárral egybekötve – a 
Jurisics-várban tartja a Kőszegi 
Makett Klub a kiállítást és a ver-
senyt. A látogatók miniatűr „cso-
dákkal” találkozhatnak. Nyitás 
szombaton 9 órakor lesz, a nevezés 
12 óráig tart, így déltől 17 óráig 
tekinthető meg a teljes anyag. Dél-

utántól dolgozik szakavatott zsűri. 
A verseny helyszínén lesz lehető-
ség makett és kreatív hobbi kellé-
kek vásárlására is. Másnap, vasár-
nap ismét 9 órától látogatható a 
kiállítás, kora délután meglepetés 
programmal várják az érdeklődő-
ket. A verseny eredményhirdetése 
14 órakor kezdődik. 

Makett verseny

Október 17-én 12 órától tartják a Pincés Kemencés Napok kereté-
ben az Aszalt Gyümölcsök Napját. Gesztenyesütés mellett kemencés 
finomságokat, helyi termékeket is kínálnak, 17 órától harmonikaszó 
szórakoztatja a falatozókat. 
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Áldás, békesség!
Ritka, különleges esemény helyszí-
ne volt szeptember 5-én a kősze-
gi református templom. Donatin 
Tamás lelkipásztor beiktatására, 
a számos meghívott és ünneplő 
résztvevő mellett, eljött főtiszteletű 
Steinbach József püspök és Szakál 
Péter esperes úr. A tizenkét palás-
tos lelkipásztor mellett jelen voltak 
az evangélikus és katolikus egyhá-
zak képviselői, Baranyayné Rohn 
Erzsébet valamint Németh Csaba, 
továbbá Kőszeg városának vezetői, 
Huber László és Básthy Béla is.
„áldott az, aki jön az úr nevében!” 
– fűzte gondolatait a bibliai idézetre 
Steinbach József püspök úr. „Légy itt 
Kőszegen és a körzetben áldott, mint 
aki az Úr nevében jön, és hirdeti Jé-
zus Krisztust és az Isten országát!”
A kőszegi református egyházköz-
ség 2015. április 12-i közgyűlésén 

választotta lelkészévé 
Donatin Tamást. Az egy-
ház törvényei szerint 
tizenkét nap után a 
„koncesszát”, az es-
peresi álláselfoglalási 
engedélyt kiadták. A 
presbitérium – a lelkész 
születésnapját megelőző 
harmadik napra – szep-
tember 5-ére jelölte ki a 
beiktatás napját. „Hir-
desd az igét, állj elő vele 
alkalmas és alkalmatlan 
időben… buzdíts teljes 
béketűréssel és tanítás-
sal – mondta az Őrségi egyházme-
gye lelkészi vezetője Szakál Péter 
esperes úr, aki jelképesen átadta az 
egyházközség kulcsát és pecsétjét.
Donatin Tamás 2009-ben vette át 
teológiai diplomáját, legelőször 

Sárkeresztúron szolgált. Őt meg-
előzően 2010. június  22-ig, tizen-
hat esztendeig, Veres János vezette 
a kőszegi reformátusokat. (Jelenleg 
a Debrecen-árpád Téri Református 
Egyházközség lelkipásztora.) 

A közösség régóta várt erre az al-
kalomra. A beiktatott lelkész immár 
egyetemes igei áldással folytatja 
munkáját. A megjelenteknek az 
újról, a változásról beszélt. És a 
reményről, amellyel valami jobb, 
szebb következik. „Azzal, hogy 
ennek a közösségnek beiktatott 
lelkipásztora lett, azzal valami új-
nak, még jobbnak, még remény-
teljesebbnek kell elkezdődnie!” – 
mondta, és szólt a vezetőkre háruló 
felelősségről.
„Megáldjon Téged az Úristen!” – 
zengte ezen a szép szombat dél-
utánon a református templom! Az 
ünnepi alkalmat követően Pres-
biteri ülésen is köszöntötték az új 
pásztort, majd szeretetvendégségre 
invitálták a megjelenteket.
Ettől a naptól nemcsak a refor-
mátus közösség, hanem Kőszeg 
egész társadalma is teljesebbé vált! 
Krisztus számít rád!

Tóthárpád Ferenc

gyalogosan is 109 km-ről
Szeptember 27-én, vasárnap 
Nemescsóban Atikuláris Napot 
szervezett a Nyugati (Dunántúli) 
Evangélikus Egyházkerület, a helyi 
gyülekezet és a Burgenlandi Evan-
gélikus Egyház.
Egyháztörténeti emléktúra célja 
a száz évig tartó artikuláris idő-
szak felidézése, amely során az 
evangélikusok nagy távolságokat 
tettek meg azért, hogy istentiszte-
leten vehessenek részt a hatalom 
által kijelölt helyeken. Nemescsót 
is kijelölték. A protestáns „eret-
nekektől” megtisztítani kívánó, 
katolikus Habsburg uralkodóház 
az 1681-ben hatályba lépett tör-
vénycikkel megengedte az evan-
gélikusoknak a hitük gyakorolását 
a kijelölt artikuláris helyeken, ame-
lyek eldugott, parányi települések 
voltak. Nemescsót is kiválasztották. 
A „nagylelkű” hatalom abban bí-
zott, hogy a protestánsok ráunnak 
a sok nehézségre, és elhagyják hi-
tüket. Nem így történt. A magyar 
protestáns egyházak fél évezredes 
történelméből száz évig, 1681– 
1781 időszakban az evangélikusok 
vasárnaponként útnak indultak 
templomaik felé, ki szekéren, ki 
lóháton, és a kevésbé tehetősek az 

„apostolok lován”, gyalogszerrel.
Szeptember 27-én kőszegi temp-
lomunkban a reggeli indulás előtt 
tartottunk rövid áhítatot, majd 
pedig gyalog, lovas kocsival, kerék-
párral, illetve kisbuszokkal indul-
tunk Nemescsóba. Jöttek Bükről, 
Szombathelyről és Lukácsházáról 
nagyobb csoportok, a legtávolabbi-
ak a 109 km-re lévő Győrújbarátról 
tették meg az utat gyalogosan. 
Délelőtt két istentisztelet zajlott 
egymás után, amelyeken Manfred 
Koch burgenlandi szuperintendens, 
valamint Szemerei János a nyugati 
egyházkerület püspöke hirdette Is-
ten igéjét.  A liturgia magyar, né-
met illetve szlovén nyelven hang-
zott, éppen úgy, mint egykor. Külön 
istentiszteletet tartottak gyerme-
keknek a pajtában. A közös ebé-
det követően különböző kulturális 
programokon vehetett részt a több 
mint 1500 résztvevő a hatalmas 
sátorban illetve a templomban. 
Egész nap megtekinthető volt a 
Sztrókay házban az egyháztörté-
neti kiállítás, amelyet az Országos 
Evangélikus Múzeum munkatársai 
állítottak össze.

Baranyay Csaba
lelkész

evangélikusok hírei
A nyár elején a kőszegi evangé-
likusok egy csoportja a bükiekkel 
együtt a Mikkeli testvérgyülekezet 
meghívására  utazott Finnországba. 
Kouvolaban vettek részt az egyhá-
zi napokon, illetve a kangasniemi 
templom felszentelésének kétszáz 
éves évfordulóján rendezett ün-
nepségen.
A nyár végén a Reformáció kö-
zelgő  500. évfordulójára készülve 
Luther nyomában járt a közösség 
46 fős csoportja Szászországban és 
Türingiában. Odafelé Drezdában, 
visszafelé Prágában tettek pár órás 
látogatást. Luther életében meg-
határozó városokat jártak végig. 
Voltak Eislebenben Luther szülő-
házában, Eisenachban a Wartburgi 

várban, látogatást tettek az erfurti 
kolostorban, valamint Wittenberg-
ben vettek részt istentiszteleten a 
vártemplomban. Az utazás során 
közelebb kerültek Luther szemé-
lyéhez, hiszen megismerkedtek az 
életével, az ő imádságával indultak 
és tértek haza.
Október elején a Mikkeli egyház-
kerület teljes munkatársi közössé-
gét látta vendégül az evangélikus 
gyülekezet, akik Seppo Häkkinen 
püspök vezetésével érkeztek Kő-
szegre. A püspök úr tartott áhítatot 
az evangélikus szeretetotthonban, 
és belekóstolhattak az északi test-
vérek a szüretelés örömeibe is. 
(Fotó:  A kőszegi csoport Husz János 
emlékműve előtt Prágában.)
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Tenisz: Center pályát avattak
Elkészült a Kőszegi SE Tenisz Szak-
osztálya új büszkesége, a rangosabb 
versenyek megrendezését is lehetővé 
tevő center pálya. Régóta tervezték 
megépítését: Kőszeg város sportkon-
cepciójában két ciklusban is szerepelt, 
de megvalósítására csak most kerül-
hetett sor. Hatmilliós költségvetéssel 
épült a szabályos méretű kifutóval, 
öntözőrendszerrel, nézőtérrel rendelke-
ző pálya. Jelentős dátum a pályaavató 
napja a kőszegi tenisz 1926 óta íródó 
történetében. A jelenlegi helyen műkö-
dő pályák 1981-es felavatása óta nagy 

utat tettek meg a kőszegi teniszezők a megyei bajnokságtól a Szuper Ligá-
ig. A létesítményt 15 éve üzemeltető Tóth Szilárd és a szakosztályvezetés 
a versenysport változásait a létesítmények fejlesztése terén is igyekeztek 
követni.  A pályafelújítástól, az automata öntözőrendszer kialakításán át, a 
téliesítésig és az új klubház megépítéséig.  Most pedig, a szeptember 20-i 
átadással a sportolók birtokba vehették a Kőszeg Város Önkormányzata elvi 
segítségével, Molnár Károly anyagi támogatásával (a teljes költség 60-70 
%-t biztosította) megépült center pályát. A megnyitón természetesen kö-
szöntötték a megvalósításban szerepet játszó személyeket, intézményeket: 
a tervező Jandrasits Tibort, a kivitelező Telekes Bau ügyvezetőjét, Kiss Al-
bertet. Nem feledkeztek meg az építkezés mindennapi „hőseiről”: az ezer-
mester Nickl Ferenc-
ről, Kellermann Joli 
néniről a szervezés 
motorjáról, és a 
kisebb támoga-
tóról sem, Juhász 
Feri bácsiról, Tóth 
Zoltánról, Matycka 
Klausról, a Motycka 
családról, Hajszán 
Imréről, Lepold Gá-
borról, Albert Mik-
lósról, Harsányi Zsoltról.
Az avató szalagot Huber László polgármester és Molnár Sándor vágták 
át. Az avatók néhány jelképes ütése után, a Szuper ligás csapat játékosai 
(Maitz Pál, Sardú Dániel, Devecseri Olivér) és az U16-os válogatott Vörös 
Máté játszott bemutató játszmát.
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síugrás: FIs kupa Romániában
Négy napig Rasnovban (Románia) versenyeztek Vörös Virág, Molnár Kristóf 
és Molnár Flórián. A KSE síugrói rangos FIS Cup versenyen vettek részt. Az 
első két napon a FIS Carpath Cup keretében 70-es sáncon, a harmadik és 
negyedik napon 100-as sáncon ugrottak. Vörös Virág az első napi verse-
nyen a dobogó második fokára állhatott.

Eredmények: 09.24. FIS Carpath Cup 70-es sánc Vörös Virág 2. hely 
(55,5 m, 57,5 m), Molnár Kristóf 18. hely (56,0, 55,5), Molnár Flórián 
(23. hely (51,0 53,0), 09.25. FIS Carpath Cup 70-es sánc Vörös Virág 
4. hely (55,5 m, 58,0 m), Molnár Kristóf 22. hely (53,1, 51,0), Molnár 
Flórián (23. hely (52,5, 50,5), 0926. FIS Cup 100-as sánc Vörös Virág 
9. hely (67,0, 67,0), Molnár Flórián 61. hely (65,0), Molnár Kristóf 
65. hely (64,5), 09.27. FIS Cup 100-as sánc Vörös Virág 7. hely (73,0, 
74,0), Molnár Flórián 60. hely (67,0), Molnár Kristóf 63. hely (64,5).

33. Írottkő hegyi futóverseny
Sokáig a VÍZIG égisze alatt szervezték az Írottkő hegyi futóversenyt. Az 
átalakuló 18 km-es, 650 m szintkülönbségű verseny rendezője a 4sport.
hu és a Kőszegi Kerékpáros Egyesület, mely új versenyszámot is hirdetett 
azoknak, akiknek a nagy nehézségű főverseny túl soknak tűnt, de szeretik 
a terepfutást és egy rövidebb, könnyebb távot bevállaltak. A könnyebbség 
ugyan viszonylagos, hiszen a 7 km-es pálya a maga 195 m szintkülönbsé-
gével ugyancsak próbára tette a kitartást. A 18 km-en 85-en értek célba, 
köztük 12 hölgy. A rövidebb távot 32-en teljesítették. A két verseny, két 
nemben összesen 19 kategóriában hirdettek győztest. A eredménylista 
nem mutatja, honnan érkezett a versenyző, de az érdeklődő sok isme-
rős nevet találhat az irottkofutoverseny.hu honlapon. A Fitt-box ökölvívói 
idén is képviseltették magukat: Hámori ádám és az újdonsült korosztályos 
bajnok Radics Béla is kategória győztes lett. A Triatlon Klubból is többen 
kihasználták a versenylehetőséget. A régi arcok között újra feltűnt Giczy 
József is, aki már nem a versenyért, hanem a futás öröméért állt újra rajt-
hoz. Az abszolút első Major Gábor lett (1:21:30), a hölgyeknél Boros Ni-
kolett (1:38:51). 7 km-en, a fiúknál, a kőszegi Schwachofer Péter 28:01 
alatt, a lányok közül Varga Enikő: 38:31 alatt ért célba.

Labdarúgás: ez fájt
Az ötödik fordulóban megszerezte első bajnoki győzelmét a Kőszeg. A 
rumiak ellen mindkét félidőben egy-egy gólt rámoltak be a rumiak ka-
pujába. Várható volt, hogy a 6-7. forduló nagy feladatot ró a kőszegiekre. 
Két élcsapat várt rájuk ellenfélként. A körmendieknél sajnos kiszakadt a 
gólzsák. A félidőig ötig jutottak, a mérkőzés hajrában pedig már két-há-
rom percenként potyogtak a gólok. Jobbtól nem szégyen kikapni, de ez a 
kilenc kapott gól bizonnyal sokáig szomorú emlék marad. Megtépázott 
önbizalommal kellett a pillanatnyi dobogó újabb csapatát a Celldömöl-
köt fogadni. Mikor a vendégek a harmadik percben vezetéshez jutottak, 
újabb nagy vereség rémképe sejlett fel, de aztán az első félidő másképp 
alakult, helyzetekig a KSE is eljutott. A második félidőben sem játszottak 
alárendelt szerepet, de hibáikkal hozzájárultak, hogy az ellenfél négy gólig 
jusson. A becsületgólt a 85. percben Kovács érte el büntetőből. A Vasvár 
nem tűnt legyőzhetetlen ellenfélnek. A 71. percben elért találatukkal még-
is otthon tartották a három pontot. Őry Gábor úgy jellemezte a helyzetet, 
hogy rossz a csapat életkori megoszlása. Az idősebb játékosok mellett a 
fiataloknak még nincs meg a felnőttekhez szükséges rutinjuk.
Amilyen keserű a szurkolók szájíze a súlyos bajnoki vereségek miatt, any-
nyira örömteli, hogy a kupában jól menetel a csapat: a Gyöngyöshermán-
Szentkirály az első félidőben ráijesztett ugyan a kék-sárgákra, vezetést is 
szereztek, de a térfélcsere után a kőszegiek akarata érvényesült. A finisben 
három gólig jutottak. 

Eredmények bajnokság  Kőszegi SE-Rum KSC 2:0 (1:0), gólok: Őri, 
Sándor, Körmendi FC-Kőszegi SE 9:0 (5:0), Kőszegi SE-Celldömölki 
VSE 1:4 (0:1), gól: Kovács; Magyar Kupa Gyöngyöshermán-Szentkirály 
SE-Kőszegi SE 1:3 (1:0), gólok: Tompek, Hankó, Réti, Vasvár VSE-
Kőszegi SE 1:0 (0:0).

Eredményes időszakot tudhat maga mögött a Kőszegfalva. Csepregen 
szoros mérkőzésen győztek, majd hazai pályán hatot hintettek. Németh 
Krisztián góljával a Cák ellen is diadalmaskodtak. A sorozat Bucsuban sem 
szakadt meg: gólgazdag találkozón a második félidőben a maga javára 
döntötte el a meccset.

Eredmények Csepregi SE II.-Kőszegfalvi SE 2:3 (0:1) gólok: Kogler, 
Wurst,Randweg, Kőszegfalvi SE-Vassurány SE 6:0 (2:0) gólok: Németh 
(3), Slankovits (2), Pukler, Cák SE-Kőszegfalvi SE 0:1 (0:1) gól: Németh, 
Kőszegfalvi SE-Bucsu 5:2 (2:2), gólok: Slankovits (3), ódor, Pukler.
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Teke: sikerre várva
Két meccs idegenben: a herényiek ellen hullámzó teljesítményt nyújtott a 
csapat. Meg voltak az esélyek, de a végén az ellenfél örülhetett. Sopron-
ban 30 fával többet döntöttek a fiúk, de a győzelemhez ez is kevésnek 
bizonyult. A 4. fordulóban a Pécs elleni meccset elhalasztották. Az ifi két 
tiszta győzelemmel zárta az utóbbi időszakot. A megyei bajnokságban sze-
replő második csapat is elkezdte a bajnoki sorozatot. Egy győzelem, két 
vereség a mérlegük.

Eredmény: NB I-Nyugat Arborétum Herény SE-Kőszegi SE 5:3 (11:13, 
3080:3023),  Biczó 523, Kozmor 501; Horváth 502, Bagi/Szegedi 
460, Polgár 543, Hafensche r 494. Soproni Sörgurítók- Kőszegi SE 
6:2 (13:11, 3115:3061) Gugcsó 496, Szegedi 511, Bagi 517, Hor-
váth, 536, Polgár 514, Hafenscher 485. (Vastagítva a pontszerzők), 
Ifi: Arborétum Herény SE-Kőszegi SE 0:4 (0:8, 932:1058), Soproni 
Sörgurítók- Kőszegi SE 0:4 (2:6, 941:1004). Megyei Jáki SE-Kőszegi 
SE II. 6:2 (10:2, 2483:2275), Kőszegi SE II.-Uraiujfalu 6:2 (7:5, 
2464:2411), Kőszegi SE II.-Vasjármű TKSE 1:7 (1:11, 2394:2602.

Boksz: Radics a bajnok
A egri, serdülő 
Magyar bajnok-
ságon Radics 
Béla képviselte 
a kőszegi színe-
ket. 52 egyesület 
146 versenyzője 
osztotta vagy áll-
ta a pofonokat. 
Az edzők nagyra 
értékelték a fi-
atal versenyző 
idei fejlődését, 
és bíztak a sike-
res szereplésben. 
Radics meg is 
koronázta eddigi 
sorozatát. Már a 
negyeddöntőben 

erősen kezdett. Egyhangú pontozással verte tatabányai ellenfelét. Az elő-
döntőben érdi ellenlábasának csak fél menetet engedélyezett. A döntőben 
egy technikás, gyöngyösi bokszolóval találkozott, de neki sem hagyott 
esélyt. Ezúttal is gyakoroltatta a mérkőzésvezetővel a számolást, a vége 
egyhangú pontozás lett. Radicsra október 31-től még nagyobb feladat 
vár. Anapában (Oroszország) a korosztály Európa Bajnokságán képviseli 
a magyar színeket.
Hat fitt-boxos ökölvívó lépett szorítóba Pápán, a Patent Box elnevezésű 
versenyen, ahol 12 egyesület indította utánpótlás és felnőtt, férfi és női 
versenyzőit. A kőszegiek meggyőző teljesítményt nyújtottak. Öten (Búza 
Rafael, Lakotár Benedek, Szoták Titusz, Jankó Krisztián, Pap Tamás) győz-
tesen hagyták el a szorítót. Jankó a „verseny legharcosabb ökölvívója” 
különdíjat is begyűjtötte. A győztesek között kezdő és rutinos öklözőt egy-
aránt találunk. Dudás Dávidot is csak rutintalansága akadályozta meg a 
győzelemben első tétmérkőzésén.
Hámori ádám a magyar válogatott tagjaként vett részt Münsterben (Né-
metország) egy nemzetközi versenyen. (Varsányi áron edzőként volt jelen) 
Szerb ellenfele jól kezdett, de a második menettől Hámori irányított, ellen-
felére a harmadik menetben kétszer is számolt a bíró. A KO nem jött össze, 
de a győzelemhez nem férhetett kétség.

kőszeg Duatlon – Trikids Cup
Az ötödik Kőszeg Duatlont végre nem nehezítette az időjárás. Zavartalan 
napsütés, szinte már túlontúl is meleg volt. A nyolc korcsoport versenyén 
összesen 58 fiú és 35 leány indult. A váltóban öt egység ért célba. A támo-
gatóknak hála, a verseny technikai színvonala (frissítés, időmérés) magas 
volt, s a résztvevők díjazása, az ajándékok is szép emléket jelentettek a 
gyermekeknek. 

Kőszegi érmesek: 1. hely Marton Lázár, Schwachofer balázs, Gurisatti 
Jázmin, Molnár Gábor, Marton Csaba, Maitz Balázs, 2. hely Marton 
ákos, Hóbor Eszter, Nyul Patrik, Pillisz Réka, Marton Levente, 3. hely 
Laki Barnabás, Fekete Kata, Nyul Marcell, Illés Péter, Marton Emese, 
Gódor Vivien.

A kőszegi fordulót megelőzően Podersdorfban 16 kőszegi állt rajthoz a 
TriKids Cup sorozat aquatlon versenyén. Hóbor Lehel szoros versenyben 
győzött. Hóbor Zalán ezüst, Kelemen Barnabás és Pillisz Réka bronzérmet 
ért el korosztályában.

-haniti

CityCross
Hetedik éve, hogy 
a kőszegi köztu-
datba bevonult 
a citycross, mint 
városi terepke-
rékpár verseny. Az 
izgalmas élményt 
nyújtó, lépcsőn, 
gerendán, árkon-
bokron keresztül-
tekerő, nagyokat 

ugrató biciklisek egyre nagyobb közönséget vonzottak. 
Idén a verseny terepfutással is bővült. Az akadálypályán egy órán át talpal-
ni, kocogni, futni ugyancsak nagy kihívást jelent. 23 férfi és 2 hölgy teljesí-
tette az egy óránál egy körrel hosszabb távot. A kőszegiek közül a legérté-
kesebb helyezéseket Nemes Erik (12 kör, 1:09:41) és Horváth Gábor (12 
kör, 1:10:45) érte el abszolút 2. illetve 3. helyezésével. A Főtér közismert 
alakjai közül Giczy József és Adibeg Biego is célba ért. Előbbi kategóriagyő-
zelemnek is örülhetett. Nagyistók Éva is hazai pályán lett korcsoport első.
Délután a 7. kerékpáros Citycrosson 60 férfi és 4 női versenyző ért célba 
az egyórás körözés után.  Itt az abszolút verseny 3. helyén, freerider ke-
rékpáron célba érő ábrahám Gergely (Kőszegi Kerékpáros Egyesület) lett 
a legelőkelőbb kőszegi helyezés birtokosa. Miként a szintén freerideres 
Markovich Boglárka (11 kör, 1:07:50) is harmadik lett a női abszolútban. 
A freeriderek között kőszegi dobogó alakult: 1. ábrahám (19 kör:1:11:19), 
2. Hajós Kornél (KKE, 17 kör, 1:08:35), 3. Maitz Balázs (Kőszeg, 17 kör, 
1:10:11). Az abszolút 5. Hattyár Dániel (17 kör, 1:07:50) a felnőtt korcso-
portban állhatott a dobogó harmadik fokára.

kiricsi Berill: leány a gáton
Az atlétikával „balogosként” megismerkedő Kiricsi Berill immár a szom-
bathelyi egyetem hallgatója.  A Haladásban atletizáló lány 100 gáton a 
Budapest Bajnokságon negyedik, a Junior Liga versenysorozaton har-
madik helyezett lett. Egy kaposvári versenyen 400 m gáton szerzett első 
helyezést. Első éves juniorként már felnőtt versenyeken is indult. Szé-
kesfehérváron a Magyar bajnokságon nyolcadik a debreceni Szuper Liga 
döntőn ötödik helyen végzett 100 gáton. Az Országos Csapatbajnokságon 
mindkét gátszámban rajthoz állt: a rövidebbikben hetedik a hosszabbik-
ban nyolcadik helyen zárt. (Csapata 7. helyen végzett.)
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www.sopronbank.huf

Aktív Online 
számlacsomag

Új számla nyitása 
esetén  5.000 Ft 

értékű utalvány!*

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

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

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

Tibor éveken át az utcákat járta, 
nem fogadta el a közösség szabá-
lyait. Volt segítője a városban, aki 
„gondozta”. Neki sikerült elintézni, 
hogy a szakállas férfi egy távoli szo-
ciális intézetbe kerüljön. Tibor több 
hónapot ott töltött, de aztán visz-
szatért a városba. Ettől kezdve nem 
volt csendes, kötözködött, amiről 
sok mindent beszélnek. Az biztos, 
hogy több alkalommal pénzt vett ki 
a becsületkasszákból. Azt is bizto-

san tudjuk, hogy a hatóság eljárt az 
ügyben, de a „jog” mégis úgy szólt, 
hogy mehet vissza. Hova? Az utcá-
ra, ahol pénzt csak a becsületkasz-
szákban talál. A hírekkel ellentét-
ben, nem fosztogatják, hanem egy 
ember időnként kiveszi a pénzt az 
utcára kitett perselyekből. Ezzel sú-
lyos erkölcsi károkat okoz, hiszen a 
becsületkasszák létezése a városhoz 
tartozik. Ki tud az ügyben eljárni?

KZ

Becsületkassza


