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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.

beCSengetteK
A 2016/17-es tanévet Gyögyösfalu 
iskolájában 171 tanuló kezdte el. Kő-
szegen az összes diáklétszám 1756 fő, 
ebből 764 fő középiskolás. Az általá-
nos iskola első osztályába 139 gyer-
mek iratkozott be, és 177 a kilence-
dikesek létszáma a középiskolákban. 
A Felsőbbfokú tanulmányok Intézete 
munkájának eredményeként csaknem 
50 új ösztöndíjas kutató érkezik szep-
temberben Kőszegre. A pannon egye-
tem Kőszegi Kampuszán is növekedett 
a létszám. Idén a külföldi diákok a 
nemzetközi tanulmányok angol nyelvű 
mesterképzésén vesznek részt. 
A térség oktatási intézményei a sárvári 
tankerülethez tartoznak, az irányítás – a 
kőszegi kötődéssel rendelkező – rozmán 
László feladata. Az iskolakezdésre elké-
szült a balog iskola csapadékvíz elve-
zető rendszere, öt tanterem padlóbur-
kolatát cserélték ki. A gimnáziumban 
tanuló kollégista lányok igénybe vehetik 
a felújított fürdőt. Az intézmény diákjai 
az elmúlt évi versenyeken is kiválóan 
teljesítettek. Kormányzati támogatást 
kapott – a műemlék épület felújítására 
– az árpád-házi iskola, ahol az alapítá-
suk 800. évfordulóját ünneplő Domon-
kos rend nővérei tanítanak. (Az ünnepi 
programokat október 6–7-én tartják.) A 
nővérek 148 éve telepedtek le Kőszegen, 
és a rendszerváltás után létrehoztak egy 
komplex oktatási centrumot.
Kevesebb a diák a bersek iskolához 
tartozó Kőszegszerdahelyi tagiskolá-
ban, tízen tanulnak az összevont 1 – 4. 
osztályban. Az alacsony létszám miatt 
szűnt meg a felső tagozat. A faluból 
kapott hírek szerint jövőre hét első-
osztályos kezdheti meg itt a tanévet. 
A második tanítási napon fényképen 
örökítettük meg a tagiskola tanulóit 
és a jelenlévő tanárokat. (Igazgatónő 
Kovácsné szabó Éva, tanárok Vörös 
rita, Vén tamás, Gerőné Gaál Ottília, 
Kendikné takáts zsuzsanna). A gyer-
mekek oktatási feltételei ugyanolyanok, 
mint a „nagy iskolákban” .

Írta és fényképezte: 
Kámán Zoltán

A KŐSZEGSZERDAHElYI ISKOlA
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CSOK
esetén is tudjuk, mi számít!
Tervezze velünk újra otthonát az akár 10 millió 
forintos lakáscélú támogatás segítségével! 
Részletekért látogasson el bankfiókjainkba vagy 
honlapunkra. A hirdetésben szereplő családi 
otthonteremtési kedvezmény Magyarország 
Kormánya által nyújtott támogatás.

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

Fogadóórák időpontjai
HUbeR LÁSZLÓ polgármester: október 5.

DR. ZALÁn gÁbOR jegyző: szeptember 14., október 12.
bÁStHY béLA alpolgármester: szeptember 21.

DR. nAgY eDinA aljegyző: szeptember 28.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.

HUbeR LÁSZLÓ a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
október 5-én (szerdán) 17 – 18 óra között

kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.

Kőszeg és Vidéke 
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: pócza zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: trifusz péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

Szerkeszti a szerkesztőbizottság: 
tóthárpád Ferenc (totharpad.ferenc@gmail.com), 
Kiss János (kiss.janos13@chello.hu), Hani tibor (haniti59@t-online.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 6325 példányban

Rövid hírek
Az új Civil Szabályzat is kimondja, 
hogy az éves önkormányzati támo-
gatásból azon szerveződések része-
sülhetnek, amelyek rendelkeznek 
Kőszeg Város Önkormányzatával 
kötött hatályos feladatátvállalási, 
vagy együttműködési megállapo-
dással. Augusztus 25-én megtar-
tott testületi ülésen a képviselők 
a Kőszegfalvi sportegyesülettel, a 
Fitt-box Ökölvívó egyesülettel és a 
Kőszegi testvérvárosi egyesülettel  
Feladatátvállalási Megállapodás 
megkötéséről döntöttek.
Augusztus 25-én a képviselők 
elfogadták a Kőszegi „Címerpajzs” 
plusz Kft. által garanciaként fel-
ajánlott ingatlanokat, így a cég 
megkezdheti a Kőszeg, 2513 
hrsz-ú ingatlanon a parkolóhelyek 
terveztetését, majd a szükséges 
eljárás után a parkolók építését. A 
kft. a terület közelében lakásokat 
kíván építeni, de az ehhez szüksé-
ges parkolókat közterületen akarja 

kialakítani. emiatt volt szükség a 
testületi jóváhagyásra, amit a má-
sodszori előterjesztés után fogadtak 
el a képviselők.    
A jégkorong pálya építésére, 
illetve a megkezdett munka foly-
tatására újabb lehetőséget adott 
a képviselő-testület. A Vasi Jégko-
rongért Alapítvány által tervezett 
beruházást az Unicum Kft. vállalta 
magára, és ezt a képviselők sza-
vazatukkal jóváhagyták. Az építés 
késlekedésének okaként Kiss péter 
a tervezés hiányosságait említette, 
ezt a tényt az igazságügyi szakértő 
is megállapította. 
Az alapítvány és a kft. mögött 
ugyanaz a személy áll, akinek to-
vábbra is határozott szándéka a 
létesítmény megépítése, hiszen 
ezideig jelentős összeget fordított 
a már elvégzett munkára. A pálya 
használatba vételének időpontja 
2017. március 31. (szeptember 
első hetében az alapbetonozást el-
végezték.)
Áder János köztársasági elnök az 
Országgyűlés 8/2016. (V.10.) OGY 

határozatával elrendelt országos 
népszavazást 2016. október 2. nap-
jára tűzte ki a következő kérdésben: 
„Akarja-e, hogy az európai Unio az 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra történő 

kötelező betelepítését?” Az érvényes 
törvények kimondják, a szavazat-
számláló bizottságoknak legalább 
öt fővel kell működnie. Kőszegen 
kilenc körzetben lehet szavazni, a 
bizottsági tagokat a képviselők au-
gusztus 25-én választották meg.  

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési 
Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján nyilvános liciteljárást hirdet az önkormányzat 
tulajdonát képező alábbi ingatlanok értékesítése tárgyában:

Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. fszt. 1. sz. alatti 43 m 2 nagyságú 
lakás. 
Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I. emelet 3. sz. alatti 68 m 2 
nagyságú lakás.

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



 XX IX .ÉVFOLYAM, 9 . s záM   2016 . szepteMber  13 .  KŐszeG  És  V IDÉKe  

3

Vá
r

O
sH

áz
A

Pályázatok
Augusztus 25-én a testületi ülésen 
Huber László polgármester a tOp 
pályázatok aktuális helyzetéről tá-
jékoztatta a képviselőket. Az illeté-
kes hatósághoz történő beérkezés 
után beadott pályázatok megfelel-
tek a jogosultsági vizsgálaton. 
A csapadékvíz elvezetéséről szóló 
pályázatot április 20-án adta be 
az önkormányzat. A fejlesztés célja 
a puskapor – Auguszt János utcai 
csapadék főgyűjtő, a park utcai 
tehermentesítő árok, a Hunyadi – 
park utcai összekötő csatorna, illet-
ve a Hosszúlövészárok-dűlő csapa-
dékelvezető árok kiépítése.
A Központi orvosi ügyelet fejlesztési 
céljait a május 4-én beadott pályá-
zatban rögzítette a város. eredmé-
nyes döntés esetén új gépjármű be-
szerzése és gépjárműtároló építése 
mellett felújítják az épületet is.
A május 23-án beadott pályázat 
a gyermekellátási szolgáltatások 
(óvodák) fejlesztését tartalmazza. 
Ugyancsak ezen a napon került 
az elbírálók látókörébe a Jurisics 
Miklós Ipari park területrendezése, 

alapinfrastruktúra kiépítése. 
A déli városrész közlekedésfe-
jlesztését szolgálja a július 23-án 
beadott pályázat. ennek kereté-
ben történhet a körforgalomtól 
induló pogányi út és a kapcsolódó 
kerékpáros hálózati elemek kiépí-
tése. Gábor áron utca – pogányi út 
gyalogos-kerékpáros összekötése, 
Gábor áron és Forintos Mátyás utca 
kerékpározhatóvá tétele.  
A pályázati struktúrában újdonság-
nak számit a helyi forrás akciócso-
port projekt, amely ugyancsak júli-
usban került beadásra. ennek fontos 

eleme, hogy civil szervezetek, helyi 
intézmények és vállalkozások kap-
hatnak ebből támogatást közösségi 
célok megvalósítására.           
A testületi ülésen a polgármester 
beszámolt két eredménytelen pá-
lyázatról is. Nem kapott támogatást 
a temető utca harmadik szakaszá-
nak felújítása. Júliusban fejeződött 
be a középső szakasz komplett fel-
újítása nemcsak az itteni lakosok, 
a hegylakók, hanem az autósok 
örömére is. A városvezető kénysze-
rűségből vette tudomásul a Lóránt 
Gyula sporttelepre (tekepálya épü-

lete) vonatkozó negatív döntést is. 
Az épület felújítása elodázhatatlan 
azért is, mert a korábbi bérlő, üze-
meltető jelentős károkat hagyott 
maga után. Az is elhangzott, hogy 
a városvezetés keresi a lehetséges 
megoldásokat.

KZ

Eboltás
Kőszegen a Városmajorban, a szo-
kásos helyen: szeptember 29-én 
(csütörtökön) 14.00–15.30 óráig, 
majd  szeptember 30-án (pénte-
ken) 8.00–09.30 óráig.
Kőszegfalván, a szokott helyen: 
szeptember 30-án (pénteken): 
14.00–15.30 óráig.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb 
oltása kötelező! A fel nem derített 
és oltatlanul maradt ebek tulajdo-

nosai viselik a felelősséget az eset-
leges köz- és állategészségügyi, 
valamint az állatvédelmi hatósági 
következményekért. Az eboltás díja 
3.500,- Ft, melyet a helyszínen kell 
befizetni és tartalmazza a veszett-
ség elleni oltás, valamint a kötelező 
féregtelenítés díját is. Az eboltási 
bizonyítványt mindenki hozza ma-
gával!
2013. január 1-től minden 4 hó-
naposnál idősebb eb csak CHIp-pel 
megjelölve tartható, ezért a megje-
lölést oltás előtt kell elvégeztetni.

Álláshirdetés
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hi-
vatal jegyzője pályázatot hirdet épí-
téshatósági referens munkakörre.
Az állás határozatlan időre szól és 
a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázathoz csatolni kell a 
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 
8. §-a alapján készített önéletraj-
zot, az oklevél és bizonyítvány má-
solatát, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt. benyújtási 
határidő: 2016. szeptember 28.
A jelentkezéseket dr. zalán Gábor 
jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére (9730 Kő-
szeg, Jurisics tér 8., pf.: 58.), e-mail: 
jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.
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Helyi értékekről
Az országos jelentőségű kőszegi 
értékek listáján, az értéktárban 
34 db városi ingatlan, hagyomány 
vagy tárgyi emlék található több 
csoportba történt besorolás szerint.  
Augusztus 25-én a testületi ülésen 
révész József a helyi értéktár bi-
zottság elnöke elmondta, hogy eb-
ben évben a Kőszegi települési Ér-
téktárhoz egy javaslat érkezett, dr. 
Küttel István a ÷Fekete Szerecseny 
Patikaház a Herpyus-Küttel 
gyógyszerész dinasztiák szolgá-
latában” címmel. A javaslatot az 
értéktár testület megtárgyalta és 
÷Kőszeg polgári és egyházi pa-
tikáinak történeti hagyományai” 
címmel fogadta el. A múzeumigaz-
gató elmondta, hogy  Vas megyé-
ben elsőként terjesztették a kiemelt 
nemzeti értékek sorába a szőlő 
Jövésnek Könyvét. A tervek között 
szerepel az is, hogy szeptemberben 
a szőlő jövésnek hagyományát is 
felterjesztik a hungarikumok so-
rába. básthy béla szavai szerint 

Vas Megye Önkormányzata fontos 
lépést tett azzal, hogy „Vas megyei 
érték” címmel könyvet adott ki, és 
ebben Kőszeg jelentős súllyal sze-
repel. Keszei balázs szerint a helyi 
bizottságnak könnyű és egyben ne-
héz dolga van a városban található 
történelmi értékek sokasága miatt. 
Hangsúlyozta, hogy az összeállított 
lista ne csak egy lista legyen, ha-
nem egy jól előkészített dokumen-
táció.  révész József szerint a helyi 
értékek terjesztéséhez szakmailag 
feldolgozott dokumentációkra van 
szükség, amelynek van költségvon-
zata. plechl tibor szerint az értéktár 
egyfajta gyűjtés is, amely betekin-
tést nyújt az érdeklődőnek. rába 
Kálmán szerint a turisztikai jelentő-
sége a meghatározó. A képviselők 
elfogadták a helyi értékekről szóló 
beszámolót, és döntést hoztak ar-
ról, hogy a szakmai dokumentációk 
elkészítése érdekében készüljön 
egy előterjesztés projektcélok be-
mutatásával.

KZ         

Lauringer-ház cégére: Kőszeg, 
Várkör 73., a Jézus szíve plébánia-
templom és a szentháromság-szo-
bor együtt alkot egy „arany három-
szöget”. A ház oldalfalán található 
Közép-európa egyik legszebb cégé-

re, amely az 1930-as évektől reklá-
mozta a Lauringer-vaskereskedést. 
Édesapám, Lauringer elek (1909-
1975) 1928-ban vette át az 1808-
ban alapított üzletet. Korábban 
„Arany ásó” volt a bolt cégére, ame-

Települési értéktár

„Első kézből!”
Tisztelt Olvasó! 
Kedves Kőszegiek!
szokásomtól eltérően ezennel nem 
helyi ügyről írok, hanem az egész 
Magyarországot, sőt európát egyre 
inkább lázban tartó migrációs vál-
ságról. Lehet, néhányan úgy érzik, 
hogy már a „csapból” is ez a téma 
folyik, de én úgy gondolom, nem 
lehet eleget beszélni arról az ügy-
ről, amely hosszútávon meghatá-
rozhatja hazánk és európa jövőjét, 
gyermekeink, unokáink életének 
lehetőségeit és körülményeit.
Ha az erőszakos „bevándorlók” 
elözönlik európát, akkor nyilván 
igyekeznek majd úgy alakítani a 
körülményeket, hogy az nekik mi-

nél jobb és alkalmasabb legyen a 
saját megszokott életüknek, kul-
túrájuk és vallásuk gyakorlásához. 
egy bizonyos szint fölött ez nyilván 
az itt élő többség, azaz a mi rová-
sunkra mehet, ezért ezt a folyama-
tot nem nézhetjük tétlenül, nem 
fogadhatjuk el szolgai módon az 
uniós vezetők számunkra egyér-
telműen hátrányt, veszélyt jelentő 
kényszerbetelepítést tervező dön-
tését. Nem fogadhatjuk el, hogy a 
megkérdezésünk nélkül, a vélemé-
nyünk figyelembevétele nélkül ránk 
erőltessenek olyan embertömege-
ket, akiket nem akarunk. Úgy gon-
dolom, ez nem csak az itthon élő 
és dolgozó emberekre nézve lehet 
hátrányos, hanem a már régebb 
óta külföldön dolgozók munkale-
hetőségét és keresetének mértékét 

lyet a család a kőszegi múzeumnak 
ajándékozott. A vaskereskedésben a 
zománc árutól, a sínvastól az apró 
lakatokig minden vassal kapcsolatos 
dolgot árusítottak. Az első világhá-
ború előtt óriási raktár készlettel 
rendelkezett, melyet több helyen is 
tároltak. (Lauringer elek emlékirata 
szerint a rendőrség épületétől a rá-
kóczi útig állt a hatalmas raktár. A 
rendőrség épületét Lauringer elek 
építtette a nővérének hozomány-
ként.)
Hogyan került a csodálatos cégér a 
Várkör 73. számú házra?
Édesapám, Lauringer elek (1909-
1974) élete vágya volt, hogy belép-
hessen, és dolgozhasson, negyedik 
generációs utódként, „a Lauringer 
épület és díszmű lakatos műhely-
ben” a rákóczi utcában. ennek a 
műhelynek az egyik remekműve a 
kőszegi Jézus szíve templom öt mé-
ter magas, aranyozott keresztje is. 
sajnos a nagyapám, id. Lauringer 
elek (1869 – 1922) korán meghalt, 
így édesapámnak kellett átvenni a 
vaskereskedést, amelyet 1808-ban 
apám anyai ágán alapított az ecker 
család. Édesapánk, Lauringer elek 
az 1930-as évek elején megvásá-
rolta Heindreich Lajostól (schurl) 
a jelenleg is látható cégért, amely 
eredetileg a pallisch u. 14. sz. (ma 
pék utca) épületet díszítette. Érde-
kessége, hogy mindkét oldalán egy 
teljesen kidolgozott alak, a mester 
reszeli a satupadba fogott vasat. A 
cégérek ritka kincsként maradtak 

is veszélyeztetheti. ez itt Kősze-
gen, ahol a lakosság jelentős része 
Ausztriában és a többi nyugati or-
szágban dolgozik, különösen fontos 
kérdés, melyet nyilván az érintettek 
éreznek, vagy már tapasztalnak is 
a munkahelyükön vagy a munká-
ba járás során a határon. Éppen 

ezért, úgy gondolom, hogy minden 
magyar embernek, minden kő-
szeginek fontos a véleményét 
elmondani az október 2-án 
sorra kerülő népszavazáson, 
mert csak ennek az elsöprő erejű 
elutasító eredménye állíthatja meg 
brüsszel kényszerbetelepítési szán-
dékát. Brüsszel nem hagyhatja 
figyelmen kívül a népszavazás 
eredményét, melynek sikeressé-
ge példa lehet más uniós országok 
számára is!
Kérem, vegyenek részt mind-
nyájan a népszavazáson!
Ne kockáztassuk Magyarország 
és benne Kőszeg jövőjét, SZA-
VAZZUnK neMMeL OKtÓbeR 
2-ÁN!

Huber László
polgármester

meg Kőszeg birtokában.
A vasas szakma iránti szeretet ered-
ménye lett a cégér, amely 1951-ig 
a figyelmet felkeltve hívogatta a 
vásárlókat. A cégér felső részén 
aranyozva írt betűkkel volt olvas-
ható „VAsKeresKeDÉs. Alapítva 
1808.” felirat szerepelt. Mostanra ez 
is lekopott, de egy másik, a „VAs” 
halvány írása még kibetűzhető.
Édesapám a család történetét írá-
sában is meghagyta nekünk, és az 
utókornak.

Lauringer Zsuzsa
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Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
A kép illusztráció. Bővebb információért érdeklődjön márkakereskedésünkben. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,6-5,7 l/100 km, átlag CO2 kibocsátás: 99-130 g/km.

Több a hulladék
április 1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő zrt. (NHKV zrt.) 
feladata országosan  hulladékgazdálkodás 
ügyeinek az intézése. A közszolgáltatás, 
vagyis a háztartási hulladékok elszállítását 
továbbra is a városgondnokság végzi – erről 
számolt be augusztus 25-én a képviselőknek 
Kovács István városgondnok. Kiemelte, hogy 
számlázásra nincs jogosultságuk, az elvégzett 
munka díját, a II. negyedévre vonatkozóan 
előlegként 38%-ban kapták meg a zrt.-től, így 

a számlájukon – augusztus végén – 2,5 millió Ft 
állt rendelkezésre. ez az összeg nagyon kevés a 
városüzemeltetési célokra. 
A városgondnok problémaként említette, hogy a 
2015. évi a hulladékgazdálkodás veszteségének 
pótlására 16 millió Ft támogatást kaptak az ál-
lamtól, de ennek az egyharmada augusztusban 
még nem érkezett meg. A pénzügyi nehézségek 
likviditási problémákat okozhatnak.  
A városgondnokság számára alig érthető a 
2015-ben lerakott hulladékok 20%-os növe-
kedése, 5,6 millió kg hulladék érkezett be a 
lerakóhelyre. Kovács István elmondta, hogy az 
önkormányzat részbeni támogatásával megvá-

Évtizedek óta a lakosság ingyenesen szállíthat-
ja ki a Hulladékudvarba a zöld hulladékokat. 
elsődleges cél a füstöt okozó égetések meg-
akadályozása. A cél változatlan, de bevezették 
az egy ingatlanra és egy évre vonatkozó 1000 
kg-os felső határt. ezt meghaladóan tonnánként 
15000 Ft-ot kell fizetni. A tapasztalatok szerint  
egy tonna mennyiségnél több növényi szárma-
zék nem halmozódik fel évente a kiskertekben. 
A korlát bevezetését szükségessé tette az a gya-
korlat, hogy időnként ipari mennyiségeket szál-
lítottak ki a Hulladékudvarba. ezek feldolgozása, 
tárolása költséges.

Zöld hulladékok 

sárolt Mercedes kukásautó nélkül aligha lehetne 
a lakossági szolgáltatást elvégezni.
Huber László polgármester megköszönte a vá-
rosgondnokság feladatorientált munkáját, azt 
a szervezettséget, amivel el tudják látni a köz-
szolgáltatást. sas Norbert azt a munkát emelte 
ki, amit a bizonytalan körülmények ellenére is 
elvégeznek a kft. dolgozói. 

KZ

Ön sem fizetett!
április 1-től megváltozott a háztartási hulladé-
kok elszállításáért fizetendő számlák kiállítási 
rendszere. Az előző időszakban ezt a számlát 
Kőszegen és a közszolgáltatott falvakban a 
városgondnokság küldte meg negyedévente. 
ennek a számlának a kiállítására április 1-től 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő zrt. (NHKV zrt.) jogosult az 
ország minden településén. Augusztusig ilyen 
számlát nem küldtek. 
Megtörténhet, hogy hosszabb időszakról szóló 
számlát állít ki a zrt, ezért célszerű nagyobb 
összeg kifizetésére felkészülni. 
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– egy féléves lánydiákotthoni munka után, ahol 
reggelente triciklivel vittük a tejet, kenyeret, ke-
rültem a gyógyba 1957 novemberében. Akkor 
szerveztük, alakítgattuk az intézményt, csináltuk 
a gyerekek helyét, a ruhaneműkbe varrogattuk 
a számokat. Az első tanulók 58-ban érkeztek. 
Alapító tag voltam. rögtön gyermekfelügyelő 
lettem, majd gondnokként dolgoztam. Közben 
elvégeztem három év alatt a Felsőfokú Gépipari 
technikumot. A műszakon dolgoztam, amikor 

Nagy László igazgató úr hivatott, felajánlott egy 
továbbtanulási lehetőséget. Közben nevelőtanár 
lettem, az oklevél után kineveztek tanárnak. 
reál tárgyakat tanítottam, később a speciális 
szakiskolai tagozaton  is. 
– A sporttal is szoros kapcsolatod volt.
– Az első sport ténykedésem a kosárlabda volt, 
mely a Fáklya kosárcsapattal 1964-ben kez-
dődött. eleinte csak intézeti dolgozók, később 
mások is voltak a sportkör tagjai. Felejthetetlen 
időszak volt. Az Nb II-ig jutottunk, egy évig ott 
voltunk. talán 12 Jurisics Kupát is rendeztünk 
minden év augusztusában. Jöttek Nb I-es csapa-
tok, egyszer az Algír Válogatott is itt volt. A Fáklya 
megszűntével a Nemezgyár kosárcsapata lettünk. 
Aztán jött a teke. elvégeztem az edző képzést. 
Jó pár évig edzősködtem. Aztán az is megszűnt, 
legalábbis számomra, mert akkor már – a 60-as 
évek közepén – kezdtem fotózgatni.
– Csak úgy hobbiból?
– egy mérnöknek, Koller Kálmánnak az volt a 
dolga, hogy alakítson ki egy fotólabort. Odake-
veredtem, megtanultam fényképezni, filmeket 
előhívni, fényképeket nagyítani. Majd azon kap-
tam magam, hogy  folyamatosan örökítem meg  
az eseményeket, a hétköznapokat, az ünnepeket, 
tulajdonképpen dokumentáltam az intézet tör-
ténetét. egy nyaralásból vonattal hazatérve – a 

KáVÉszÜ
N

et

Kávészünet Németh Ivánnal, lapunk fotósával
 Honlapján szeptember 5-én a Google számláló 16 002 583 kattintást jelzett

Szenvedélye a fényképezés. Nehéz őt elkép-
zelni a fotóapparátja nélkül. Nemrégiben 
Szombathelyen ráköszönt egy ismeretlen, 
és a fényképezőgépe után érdeklődött. Meg-
nyugtatta, hogy a kocsiban hagyta, amíg 
vásárol. Édesapja ismert kőszegi szabómes-
ter volt. Heten voltak testvérek. Édesanyja a 
gyerekeket nevelte, a háztartást vezette, ha 
volt ideje, segített a papának. Amikor felnőt-
tek a gyerekek, a „gyógyban” lett varrónő. 
Iván az általánost is, meg a gimnáziumot is 
Kőszegen végezte, 1955-ben érettségízett. 
Budapesten az egykori Ludovika épületében 
lett tisztiiskolás, tábori tüzérnek tanult. Az-
tán jött ’56, zavaros volt a helyzet az iskolán 
belül is. Egy kőszegi társával hazaindultak. 
Itthon volt egy hatfős társaságuk. Folyton a 
Szabad Európa Rádiót hallgatták. Az üzene-
tekben megnyugtató híreket közöltek azok-
ról, akik szerencsésen átjutottak a határon. 
Egy társuk megfogadta, bármi áron, de 
elmegy, nem marad itt. Ő annak a Szepesi 
nevű állatorvosnak volt a fia, akit az oroszok 
a motorjáért lőtték le 1946-ban, amikor 
Horvátzsidányba tartott.  Elhatározásuk va-
lóság lett – november végén –, egyik este 
kettesével odaszivárogtak a Barakkba, ott 
gyülekeztek. A barakkiak tudták hol vannak 
ruszkik, átkísérték őket a határon. Az első 
éjszakát a kerítés túloldalán töltötték, reg-
gel az egyik társukért már meg is jött egy 
rokon. Valamennyien feljutottak Bécsbe, egy 
Jugendheimben szállásolták el őket. Zsolt 
Endre rokona – aki szökésük másnapján el-
vitte őt – itt talált rájuk. Négy hónapig élt 
Bécsben, egy állateledelt csomagoló üzem-
ben dolgozott. Közben a bécsi Műegyetemre 
felvételizett gépészmérnöki karra sikerrel. 
Aztán 1957-ben hallották a hírt, hogy aki 
április 4-éig hazatér, amnesztiában részesül, 
nem lesz bántódása. Vívódott magában, hi-
szen mint tisztiiskolás, katonaszökevénynek 
számított. Ha nem jön haza, soha az életben 
nem láthatja a családját. Többen döntöttek 
úgy, hogy felszállnak a buszra és hazajöttek. 
Elhitte, hogy sem bántódása, sem követ-
kezménye nem lesz a disszidálásnak. Fel-
vételizett Zalaegerszegen a Tanárképzőbe, 
Budapesten és Miskolcon a mérnöki karra. 
Irásbelije mindig kiváló lett, mehetett szó-
belire. Önéletrajza alapján, katonaszöke-
vény mivolta okán azonban finoman tudtára 
adták, hogy nem tanulhat tovább. A katonai 
hírszerzők be akarták szervezni, de nem 
adott jelentéseket és leszálltak róla.
– Dolgozni kellett, hiszen nem tanulhattál. 
Kaptál munkát?

zalaszentiváni átszállásnál – az intézettől köl-
csönkért fényképezőgépet a fülkében hagytam.   
A szombathelyig tartó úton elhatároztam, hogy 
ha meglesz, ha nem, veszek egy gépet. Mert ha 
nem lesz meg, akkor azért, hogy visszaadhassam, 
ha meglesz, akkor meg megtartom, lesz saját 
masinám. Meglett. Így lett az első saját gépem. 
– Hogyan lettél a város fotós dokumentálója? 
Hiszen nincs olyan esemény, ahol ne lennél 
ott, amit ne örökítenél meg. Elképzelhetetlen 
nélküled minden közéleti esemény, történés.
– Valaki odaküldött, vagy meghívott a Jurisics-
várba, a Művelődési Otthonba. Ott voltak a 
színházi előadások, és minden más kulturális 
rendezvény. ezeket fényképeztem. Magam készí-
tettem az albumokat, a Karner Lajos rajzolta a 
feliratokat. Később elkérték a negatívokat, csu-
pán néhány kockát hagytam magamnál. Most 
szkennelem a negatívokat és viszem fel DVD-re 
az anyagot. A Várszínházi produkciókat kezdettől 
örökítettem meg. Óriási anyag készült. A 90-es 
években vásároltam először számítógépet és az 
első digitális fényképezőgépet.
– A Kőszeg és Vidéke 1988 decemberében in-
dult újra a rendszerváltozás hajnalán. Szinte az 
első pillanattól megjelennek a fotóid benne. 
– Az első számban nyilatkoztam arról, hogy mi-
lyennek képzelem a lapot. Gyakorlatilag 27 éve 
vagyok az újságnál, szerkesztő bizottsági tag és 
mint fotós. eleinte fekete-fehér képek voltak. 
általában magam halászom össze az eseménye-
ket, ahol úgy érzem, ott kell lennem. Ahova hív-
nak, oda megyek. Van, amikor havonta 30-40 
eseményen vagyok jelen. A képeket felteszem 
az internetre. Néhány éve nekiálltam évenként, 
témánként rendszerezni azt a hatalmas meny-
nyiségű felvételt, melyek az évek során felhal-
mozódtak. több, mint ezer színes 24, vagy 36 
kockás negatívot néztem át, az olyan 30 ezer 
felvétel és ezekből válogattam és szkenneltem, 
hiszen egy-egy témából olykor 4-5 képet is el-
lövök. Még sok munka van hátra, amíg teljes 
lesz a könyvtári katalógushoz hasonlóan készülő 
rendszer. 
– A millecentenárium évében, 1996-ban az 
Írottkő Szállóban volt egy kiállításod. Végig-
fényképezted a várost, az intézményeit, utcáit, 
megörökítetted Kőszeget a honfoglalás 1100-
ik évében. E képekből készült két sorozat. Az 
egyik a Városházára került, a másik a MÁV 
Diákotthonba. Gyönyörű kordokumentumok.
– Csak egy fotós vagyok. rengeteg szép kép 
van. Minden képem látható a honlapomon, ahol 
a számláló eddig több mint 16 millió kattintást 
mért, ami azt jelenti, hogy aki ott nézeget, külön 
rákattint minden képre, amely érdekli. 
   Kiss János     
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Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204

Szemüvegviselés gyermekkorban

Anya, mindent látok!

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

SZeMÜVegKeReteK 30% KEDVEZMÉNNYEL!

tapasztalatunk szerint a szülőkre 
mélyebb és rosszabb hatással van 
a hír, ha gyermekük szemüveges 
lesz. elkeserednek, megrettennek, 
kétségeik vannak bizony sok eset-
ben, amíg elkészül az az „első szem-
üveg”! A szemorvos-
ok, optometristák, 
látszerészek azon-
ban nagy segítséget 
tudnak nyújtani a 
látásromlásra utaló 
jelek korai felisme-
résében, ha szük-
séges a látás korri-
gálásában, a rejtett 
fénytörési hibák 
f e l i sme r é s ében , 
a szemüveg helyes megválasztásá-
ban és akár a lelki felkészülésben 
is. A szülők akkor bizonyosodnak 
meg afelől, hogy a gyermeke-

ik mennyire rugalmasak és okosak, 
amikor az első szemüveg a fejükre 
felkerül. Kitárul előttük a világ, szó 
szerint megjegyzik: „Anya, mindent 
látok és nagyon”! pedig semmi 
különös nem történt, csak végre 

elkezdett látni a gyerme-
kük. A gyermekek egész-
séges fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen, hogy 
mindent jól lássanak. A 
látásromlás befolyásolja 
a közérzetet, a szociá-

lis beilleszkedési készséget, kihat 
a tanulmányi eredményekre és az 
egészségre is. tekintetbe véve a lá-
tás életbevágóan fontos szerepét, a 
gyermekek iskolai oktatása során, 
egyes tudósok az emberi szemet 
az oktatás egyik nélkülözhetetlen 
elemének tekintik. Ha pedig a lá-
tásprobléma fennáll, vegyük figye-
lembe azt is, hogy a gyermekek 
számára készített kereteknek és 
lencséknek speciális elvárásoknak 
kell megfelelniük. ehhez kapcso-
lódó vagy bármelymás kérésük, 
kérdésük kapcsán állunk szíves ren-
delkezésükre.

Kőhalmi-Szalay Mónika

Orate…
A városháza előtt, szent István 
királyunk képmása alatt lépett a 
szószékhez rozmán László, hogy 
az ünnepi szentmisét követően 
köszöntse a megjelenteket, és el-
mondja megemlékező beszédét. 
(A misén közreműködött soskó 
András. A szertartás végén elhang-
zott a „szép vagy gyönyörű vagy 
Magyarország” című Vincze-Kulinyi 
szerzemény, melyet hangos taps 
jutalmazott.)

A sárvári tankerületi Központ Igazga-
tója első gondolatai között említette: 
Gazdag az a nép, amelynek  olyan 
ember adatott, mint István királyunk; 
gazdag az a kontinens, amelyen  
több, mint ezer éves államiságra 
visszatekintő ország található.
Az elhangzó vers után (Nyul Dorina 
szavalt) a szónok emlékeztette a 
nagyszámú hallgatóságot a törté-
nelmi tettre, mellyel első királyunk 
a Magyarok Nagyasszonyának, 
szűz Máriának, felajánlotta Ha-
zánkat. szólt a „kényszerű uralko-
dóról” is, aki, ha kellett, karddal, 

mán alakult. A kezdeti repertoár is 
neki köszönhető. Az eltelt években 
a zora kottatára jelentősen bővült. 
A csoport jelenleg tizenhat állandó 

Zora
A horvát közösségi élet hajnalát je-
lentette a zora horvát nemzetiségi 
énekkar megalakulása 2002-ben. A 
kisebbség tagjai az anyanyelv ápolá-
sát és az együtt éneklés örömét tűzték 
ki célul. Az eltelt másfél évtizedben 
számos vendégszereplés, kulturá-
lis rendezvény fűződik a nevükhöz 
ideahaza és külföldön. Legutóbb az 
Ostromnapok zárórendezvényén 
(felvételünk korábbi időpontban 
készült) augusztus 28-án énekeltek 
tamburakísérettel a vár udvarán. A 
kórus Mirko berlákovich ötlete nyo-

Csoda Szarvas
Kőszegfalva: Augusztus 20-án az 
államalapító szent István tiszte-
letére Harangozó Vilmos esperes-
plébános mutatott be szentmisét 
a templomban. A közel ötven fő 
ünneplő közönséget Keszei balázs 
szónok arra kérte, hogy „emlékez-
zünk arra a több mint egy évezre-
des akaratra, amely egyben tartott 
minket itt, a Kárpátok ölelésében. 
első királyunk uralkodása óta sok 
ország, nép és nemzet tűnt el a tör-
ténelem semmit nem kímélő pok-
lában. Magyarország megmaradt. 
Megmaradt és túlélt. És a vérziva-
taros századok megerősítenek ben-
nünket!” Majd a fiatalokba vetett 
bizakodásáról beszélt, arról, hogy 
„szent István erejét szeretném lát-
ni bennük, vagy azt az erőt, amely 
újra hazavezetheti nemzetünket a 
Csoda szarvas nyomán.” 
Az ünnepségen felszelték az új-
kenyeret, a fogyasztásához jutott 
egy-egy pohár bor a beszélgetések 
közben.

▪
Az augusztus 25-én megtartott 
testületi ülésen Huber László pol-
gármester köszönetet mondott a 
Kőszegfalvi baráti Körnek a szer-
vezésért, és külön Gyarmati Kál-
mánnak, aki évek óta erős kitar-
tással vállalja az ünnepség méltó 
megrendezését.

KZ

vasszigorral teremtett rendet, tör-
vényt, de az apostoli kereszt erejét 
is felhasználta. 
„Orate, laborate, docete!” – imád-
kozz, dolgozz, taníts, citálta rozmán 
László a bencés jelmondatot, utal-
va az egykori gimnázium 1908-tól 
működő utódjára a Jurisich Miklós 
Gimnáziumra is.
beszélt az áldott kenyérről, „mely-
ben sok száz évre visszamenően 
benne van a földművelő emberek 
mozdulata”. A KeNYÉr az ünnep-
ségen is ott volt. Az áldást Haran-
gozó Vilmos plébános úr adta, majd 

felszelte, és kiosztotta a falatokat. A 
Jurisics-várban Kőszeg Város Koncert 
Fúvószenekara az „István a király” 
rockoperából adott elő részleteket 
szilágyi Miklós hangszerelésében. A 
karnagy fúvószenére dolgozta fel az 
eredeti Himnuszt, amelyet az ünnep-
nap zárasaként szólaltattak meg. 

táF. 

tagot számlál, mely alkalmanként 
zenekarral egészül ki. Felkészítőjük 
Maitz József karnagy úr. 

táF.
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Városmajor
Ismét téma lett az augusztus 25-én 
megtartott testületi ülésen a Város-
major tervezett felújítása. Június 
30-án a képviselő-testület a tOp-
2.1.2-15 keretében „A Kőszegi Vá-
rosmajor környezettudatos megújí-
tására” című pályázat benyújtásáról 
döntött. Az olvasók erről a júliusi 
lapszámból (3. old) értesülhettek. 
Majd az interneten megjelent egy 
vélemény, amely a Kratochwill-ház 
egyik tulajdonosa által a képvi-
selőknek írt levélinformációkat is 

tartalmazza. ennek a levélnek a 
tartalmáról beszélt básthy béla 
alpolgármester az augusztus 25-
én megtartott testületi ülésen. Az 
újságban másodszor is megjelent 
tudósítást (KéV augusztus 9. 2. old.) 
a tulajdonosok egyik tagja úgy ér-
telmezte, hogy kifejezetten az ő és a 
családja eladói viselkedéseire lenne 
visszavezethető az, hogy nem került 
be a Kratochwill-ház a zöld város 
projektbe. Az alpolgármester erről 
az augusztus 25-én megtartott tes-
tületi ülésen így fogalmazott:
„szeretném most még egyszer itt  
hangsúlyozni, hiszen minden kép-

viselő megkapta a tulajdonos le-
velét, hogy a Kratochwill-ház pro-
jektből való kihagyásának, a meg 
nem vásárlásának legnagyobb oka: 
az önkormányzat nem rendelkezik 
a szükséges pénzzel. el kell oszlat-
ni egy tévhitet. A KrAFt program 
nem nyújt forrást ingatlan vásár-
lására, ugyanúgy vonatkozik erre a 
2%-os ingatlanvásárlási limit, mint 
más pályázatoknál.”
Majd az alpolgármester elmondta: 
ha a városnak lenne 50 millió fo-
rintja, akkor azt biztosan nem in-
gatlan vételére fordítaná, hanem a 
közterületek felújítására.

Idézet a KéV júliusi lapszámából 
(3.o.): „Huber László polgármester 
elmondta, hogy a projekt ingatlan-
vásárlási kerete korlátozott és az 
önkormányzat önerőből sem tudja 
azt megvásárolni.” 
A Kratochwill-ház tulajdonosai és a 
városvezetők tárgyaltak ez ügyben 
a június 30-ai testületi ülés előtt. 
ennek eredményéről így fogal-
maztunk a júliusi lapszámban (3. 
o.): „A képviselők arról határoztak, 
hogy a város megvásárolja a 2199 
helyrajzi számú területet, amely a 
távhős kazán melletti melléképüle-
teket foglalja magába.” KZ

Megtelt
A kőszegi temető 90%-ban meg-
telt, az elmúlt évi működtetés 
költségeihez az önkormányzatnak 
nem kellett hozzájárulni – erről 
beszélt augusztus 25-én a képvi-
selő-testületi ülésen Kiskós Ferenc 
a Vas Megyei temetkezési Vállalat 
ügyvezetője. Az is elhangzott, hogy 
a kötelező közszolgáltatás összes-
ségében veszteséges. Huber László 
polgármester elmondta, hogy a 
veszteségek enyhítésére a követke-
ző évi költségvetésben lát lehetősé-
get a sírhelymegváltási díjak áten-
gedésével. szavai szerint elsődleges 
cél a temető biztonságos üzemelte-
tése, és köszönetet mondott Hor-
váth zsolt kirendeltségvezetőnek, 
aki alapos ismeretei alapján tudja 
kezelni a felmerült problémákat. A 

működtetés feltételeire vonatkozó 
pályázati kiírásról érdeklődött rába 
Kálmán. Válaszként az ügyvezető 
elmondta, hogy az ajánlatukban 
meghatározó szerepet kapott az itt 
dolgozó munkatársak szakmai érté-
ke és a munkahelyük biztonsága. Az 
ismereteikre szükség van az alig lé-
tező, temetkezésre alkalmas helyek 
kiválasztása miatt. Kőszegen kevés 
az igény a hamvasztásra, az új te-
mető létrehozása egyre sürgetőbb, 
amelynek érdekében a vállalat 
tartja a kapcsolatot a minisztériu-
mi döntéshozókkal. Az ügyvezető 
szavai szerint a létező tervekhez 
képest kisebb ravatalozó építésé-
re, a kiszolgáló épületek jelentős 
csökkentésére van szükség, hiszen 
mindezek megépítése óriási költsé-
get jelent. A polgármester szerint a 
Cák felé vezető út melletti területre 
tervezett temető egyik telektulajdo-

nosával nem sikerült a vételárban 
megegyezni. Az alapközművesítés 
költsége is biztosan meghaladja a 
százmillió Ft-ot, az önkormányzat 

több lépést tett az állami támogatás 
megszerzéséért, mert enélkül nem 
lehet a beruházást megvalósítani.

KZ

Őstermelő
Frank János őstermelő, nincs nél-
küle piaci nap. szavai szerint Kő-
szegen szerdánként alig vannak 
néhányan. A megszokott szombati 
napon jönnek-mennek a vásárlók, 
de a korábbi évtizedekhez képest 
kevesebben. A multik elviszik a ve-
vőket, akkor is, ha ott drágábban 
vásárolnak. Mutatja az asztalon 
lévő mézet, amelyet biztosan a 
méhek gyűjtöttek. Frank János tud 
arról, hogy átépítik a piacteret, de 
szerinte fedett csarnokra a mai vi-
lágban már szükség van. büszkén 

mutatta meg bőrbe kötött diplomá-
ját, amely bizonyítja, hogy 50 évvel 
ezelőtt Kaposváron szerezte meg 
az állattenyésztési szaktechnikus 
oklevelet.
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KŐSZEG, ROHONCI U. 21.
MEGKÖZELÍTHETŐ AZ EGÉSZSÉGHÁZ 

ÉS A ROHONCI UTCA FELŐL IS!
INGYENES PARKOLÓ AZ UDVARBAN!

Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.huE-mail: info@szerecsen.hu

GYÓGYSZEREK, 

TÁPSZEREK, 

KOZMETIKUMOK,

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK, 

BABAÁPOLÁSI CIKKEK

MINDEN HÓNAPBAN SZIMPATIKA AKCIÓK!

Tartozások
Idén, augusztus végéig még nem 
kapott pénzügyi támogatást az 
önkormányzattól két sportegyesü-
let. A labdarúgó szakosztály (KFC) 
önállóvá válásának következmé-
nyeként mindkét egyesület jelentős 
pénzösszeggel tartozik a közműszol-
gáltatóknak. A Kőszegi sportklub 
szerződéses folyószámlájának lejárt 
esedékességű egyenlege 892 898 
Ft, a Kőszegi sportegyesületé pedig 
1 039 808 Ft. A képviselő-testület 
várospolitikai érdekek alapján ar-
ról döntött augusztus 25-én, hogy 
a számlák kifizetésére biztosítja a 
szükséges összeget, de megosztva 
levonja az idei még át nem adott, il-
letve a következő évi támogatásból. 
A közműtartozások akkor lettek 
nyilvánosak, amikor a tartozásbe-
hajtó cégek jelentkeztek a köve-
teléssel, majd ezt követően a pol-
gármester megtagadta az idei évre 
szóló támogatások (3,9 millió Ft) 
kifizetését. ezt a döntését a képvi-
selő-testület május 26-án megerő-
sítette, mert kényszerítő eszköznek 
szánták a tartozások megfizetése 
érdekében. Nem vezetett ered-
ményre a Kse vezetésének részletfi-
zetésről szóló szerződése sem, mert 

átutalásra ezt követően sem került 
sor. Mindezek hátrányait a támoga-
tásra váró szakosztályok szenvedték 
el. ezért került előtérbe halasztha-
tatlanul a sportolók érdeke, és a 
képviselők meghozták a tartozások 
kifizetését szolgáló döntést.
Kiss péter egy hosszú folyamat 
végének, míg rába Kálmán tanu-
lópénznek nevezte a döntést, hang-
súlyozva a személyi felelősség kér-
dését. plechl tibor elmondta, hogy 
az önkormányzatnak nincs, nem 
lehet ráhatása az egyesületek bel-
ső ügyeire, csak arról dönthet: ad 
vagy nem ad támogatást. A döntést 
várospolitikai, nem pedig gazda-
sági kérdésnek tekintette. Mind-
ezt megerősítette dr. zalán Gábor 
jegyző, hozzáfűzve, hogy az éves 
támogatással az egyesület min-
denkor elszámolt. ezentúl viszont 
bizonyítani kell a közműtartozások 
megfizetését is. básthy béla alpol-
gármester egy kérdésre elmondta, 
hogy az egyesület számlájára át-
utalt 1 932 706 Ft nem a kijelölt 
célokra való felhasználása bünte-
tőügyi eljárást von maga után. Az 
önkormányzat ezzel a döntésével 
nem támogatást nyújtott, hanem 
megelőlegezett forrást biztosított 
meghatározott célok érdekében. 

KZ



Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:
* 128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET

   9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
* 3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC 

   9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
* 126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET

   9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090
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Évfordulók
Augusztus 28-án a 10. Ostrom-
napok záró rendezvényén Huber 
László polgármester a programok 
indításáról beszélt, arról, amikor 
a török ostrom 475. évfordulójára 
készült az önkormányzat. Így fogal-
mazott: „Az első játékok rendezése 
előtt nem tudtuk, csak reméltük, 
hogy lesz egy tizedik rendezvény 
is. …reményhez és elhatározás-
hoz szükség volt, hogy a város 
lakossága csatlakozzon.  A civil 
szervezetek vállaltak ebben aktív 
szerepet, és az évek során egyre 

több magánszemély csatlakozott a 
város kiemelt programjához.” Majd 
a városvezető átadta az emlék-
lapokat. Az ünnepségen mondott 
zárszavában már a török ostrom 
500. évfordulóján országos szinten 
kiemelt, elismert, támogatott meg-
rendezést vetített előre. elmondta, 
hogy az idei programokhoz a Hon-
védelmi Minisztérium által nyújtott 
pénzügyi segítségén kívül kizárólag 
helyi támogatásokra kellett építeni. 
A városvezető így fogalmazott: „Az 
országossá váló eseményhez pénz, 
pénz és pénz kell.” Kifejezte remé-
nyét, hogy a turisztikai szakemberek 
a kiemelt események közé sorolják, 

hiszen országosan is példaértékű az 
Ostromnapok rendezvény, amely a 
civil összefogás nagyszerű példája. 
Huber László polgármester kiemelt 
hangsúllyal köszönte meg a résztve-
vők és a szervezők segítségét. Kérte, 
hogy maradjon meg a „Jurisics vér 
és a szikra”. emlékeztetett arra, 
hogy a török ostrom 400. évfordu-
lójára, 1932-ben megépült a Hősök 
tornya, a 450. évfordulón indult el 
várszínház, a 475. évfordulóra az 
Ostromnapok. Kőszeg értéke az 
elődök történelmet formáló győ-
zelme. ezt kell méltón ünnepelnie a 
városnak 16 év múlva, 2032-ben.

KZ

Múlt és jelen
Augusztus 28-án dr. Holló József 
nyugalmazott altábornagy a Hon-
védelmi Minisztérium nevében kö-
szönte meg a kőszegieknek, hogy 
elődeink küzdelmeit élő hagyo-
mányként elevenítik fel az Ostrom-
napok program keretein belül. 
„Az újkori Jurisicsok is itt vannak 
közöttünk, szelleme beivódott lel-
künkbe” – fogalmazta meg az al-
tábornagy. Majd arról beszélt, hogy 
a felelevenített hadijáték nem csak 
népszerűsít és szórakoztat, hanem 
egyszersmind emlékeztet is a törté-
nelmi múltra. Arra, hogy 1532-ben 
Kőszeg a kereszténység védőbás-
tyája lett, a hősök védték „az utolsó 
talpalatnyi földet is. Mindent, ami az 
övék. Mindent, ami ma is a miénk.” 
Az 1532-es ostromra emlékeztetve 
arról beszélt, hogy Jurisics mindösz-
sze 47 katonát kapott uralkodójától, 
a környékről 700 paraszt és városi 
polgár zárkózott önként a falak 
mögé. Két röpirat hatására európa 
népei megismerték Kőszeg és védő-
je, Jurisics Miklós várkapitány nevét.

Kőszegi Polgárőr Egyesület – 
Az elmúlt években is folyamatosan 
ellátták a biztonsági szolgálatot, 
logisztikai feladatként főzést is vál-
laltak. • Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház – Külön-
böző technikai feladatokat végez-
tek el, pócza zoltán kezdetektől az 
ostromcsata narrátora. • Írottkő 
Natúrparkért Egyesület – Vásá-
rosokat szerveztek, fontos szerepet 
vállaltak jegyértékesítésben és a 
„kótya-vetye” játék lebonyolítá-
sában, mindezek az Ostromnapok 
pénzügyi hátterét szolgálták. A 
vendégek számára ostromtúrákat 
tartottak. • Kőszegi Városi Múze-
um – Múzeumostromot szerveztek, 
tárlatvezetéseket biztosítottak a 
hozzánk érkező vendégek számára. 

Kőszegi Művészeti Egyesület – 
pipacsmező – Háborúk virágai című 
nemzetközi kiállítást szervezték meg. 
• Csók István Művészkör Egyesü-
let – Gyermekjátékokat tartottak a 
horvát táborban, több éven át meg-
szervezték az egyik tag, Gódor József 
fotókiállításait. • Kőszegért Egye-
sület – Jámpa András megszervez-
te a 10. Ostromkupa nyílt amatőr 
sakkversenyt. • Kőszegi Orientá-
lis Táncklub – Az Ostromnapok ré-
szeként évek óta megtartják a Kelet 
Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivált 
(12.old) • Fitt - Boksz Ökölvívó 
Egyesület – Az általuk szervezett 
Ostromboksz-Ökölvívó mérkőzések 
több éve az Ostromnapok stabil 
programja, idén Gáspár Laci sztár-
vendég koncertjét is megszervezték. 
• Hajnalcsillag Néptáncegyüttes 
– Évek óta színpadon szerepelnek 
az Ostromnapokon, idén közösen 

adtak műsort a vendég török tánc-
csoporttal (bianna sanat toplulugu). 
• BE-JÓ Történelmi Táncegyüt-
tes – Évente önálló produkcióval 
lépnek a közönség elé, a játékokhoz 
kapcsolódva hozták létre a tűztán-
cot is. A csoport művészeti vezetője, 
Horváth Márta az elmúlt két évben 
a műsorvezető szerepét is vállalta. • 
ATARU TAIKO Ütőegyüttes – Az 
Ostromfelvonulás dobkíséretét biz-
tosították, művészeti programként 
zenei produkciókkal szórakoztatták 
a látogatókat, a megalakulásuk 10. 
évfordulója alkalmából jubileumi 
koncertet adtak. • Kőszeg Város 
Koncert Fúvószenekara – Az Ost-
romnapok rendszeres szereplője a 
zenekar. • Kőszegi Nyugállomá-
nyúak Egyesülete – Az Ostrom-
felvonulás rendszeres részvevői, ak-
tívan vettek részt a várvédelemben. 
• Kőszegi Darabontok – A hagyo-
mányőrző csapat látványos és stabil  
szereplői az Ostromnapoknak.  • 
Kőszeg és Vidéke Vállalkozók 
Ipartestülete – A várvédelem ak-
tív szereplői, amelyhez eszközöket 
készítettek, jeleskedtek a logisztikai 
feladatok elvégzésében. • Kősze-
gi Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat – Jelentős létszámmal 
erősítik a várvédők csapatát, étke-
zéseket biztosítottak a vendégeknek 
is, játékokat tartottak a gyerekeknek 
az ötletadó schneider Katalin aktív 
részvételével. • Kőszegi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület – Az ostrom tö-
rök haderejét képviselték, stipkovits 
István elnök személyesítette meg 
szulejmán szultánt, a játékokhoz ru-
hákat, harci eszközöket készítettek. 
Mindenkor nagy létszámot vonultat-

Emléklapok

Támogatók
A 10. Kőszegi Ostromnapok rendezvénysorozatot támogatták: Fővéd-
nök: Dr. simicskó István honvédelmi miniszter. Kiemelt támogató 
a költségvetésben, a képviselők szavazata által biztosított támogatás 
alapján Kőszeg Város Önkormányzata.
Támogatók: Honvédelmi Minisztérium • bécsikapu Étterem • Coop 
Forrás Üzletház • Cothec energetikai Üzemeltető KFt. (Kőszegi távhő) 
• Csepregi pékség • Culture Meeting point bécs • Kőszeg és Vidéke 
Ipartestület • Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház • Kőszegi 
Ostromnapok egyesület • Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
• Írottkő Natúrparkért egyesület • Osjecko pivo, az első horvát sör • 
s-Group Defense & security • tesCO áruház • Visegrádi ásványvíz • 
Vas Megye Önkormányzata • Alpokalja Vendéglő • rácz Gábor • Hotel 
Írottkő • Kőszegi Városüzemeltető Kft.
A résztvevők étkeztetésében kiemelkedő szerepet vállalt rácz Gábor 
és (Csendes) Kovács Miklós. A kótya-vetye fődíjait két főre kétéjszakás 
szállásfelajánlásokat Mödling és Kőszeg, illetve a Keresztkúti erdei pi-
henőhely ajánlott fel.

tak fel a látványos jelenetekhez. • 
Petkovits Sándor – Jurisics Miklós 
várkapitány személyét jeleníti meg 
évek óta elismerésre méltóan. A vár-
védőket hadba fogta és irányította, 
a programsorozat részeként horvát 
esteket szervezett. • Seper András 
– A kezdetektől fogva ötletgazda, 
Ibrahim hadvezért a kezdetektől 
kiválóan személyesíti meg, irányí-
totta az Ostromnapok eseményeit, 
a tűzoltókból janicsárokat szerve-
zett maga mellé. A programsorozat 
minden részletének kidolgozásában 
aktívan vett részt. • Básthy Béla 
– Az ostromnapok megvalósításá-
nak ötletadója, aki a főszervezést, a 
pénzügyi háttér biztosítását vállalta. 
Az alpolgármester az emléklap át-
vételekor Krizsovenszky Lajosné, az 
önkormányzat dolgozójának mun-
káját kiemelte, aki aktív szerepet 
vállalt a szervezés technikai lebo-
nyolításában. • Kőszegi Ostrom-
napok Egyesület – Az Ostromna-
pok szervezeti kereteit alkotja. elnök 
seper András, tagok Herning László, 
Horváth Márta, petkovits sándor, 
tóth botond. Mindegyikük mögött 
egy-egy aktív csapat áll.
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Közelről
A 10. Ostromnapok prog-
ramjaként tartották meg 
a Kelet Varázsa Nyugaton 
Hastáncfesztivált. Au-
gusztus 21-én délután 
a lovagtermet táncosok 
töltötték meg a minősítő 
verseny izgalmával. Az esti 
gálaműsor bevezetőjében 
Lepold ágnes a program céljaként 
említette, hogy a „keleti kultúrát 
közelebb hozzuk az emberekhez”, és 
erről a hastáncbemutatók meggyőz-
ték a nézőket. Fergeteges produk-
ciót mutatott be Kecskeméti Anett 
(Kahena), nemzetközileg elismert 
hastáncos, a világhírű, egyiptomi 
Nile Group fesztivál mestertanára. 
Minden porcikáját megmozgató 
tánclépésekkel, közvetlen közelről 
kápráztatta el a közönséget. Az el-
ismerést nemcsak a művésznő ér-
demelte ki, hanem a többi színpadi 
produkció is. A hastáncosok a néző-
tér székein sem „bírtak magukkal”, 
válluk, testük mozgása követte a 
színpadi előadást. 
Az esti műsort a Kőszegi Orientális 

táncklub – zsótér rebeka, Gosztonyi 
Kitti, esőné Finta Nóra, Lepold ág-
nes – nyitotta meg (kép). Ők né-
gyen egy látványos, szinkronban 
bemutatott produkciót adtak elő. Ők 
alkotják négyen a kőszegi civil egye-
sületek egyik fontos csoportját. talán 
az ő kedvükért érkeztek Kőszegre 
az idén is a hastáncosok, először 
2006-ban, amikor Lenkefi zita öt-
lete alapján elindult a fesztivál. Idén 
először tartottak Országos Minősítő 
Hastáncversenyt. Arany minősítést 
kapott felnőtt szóló kategóriában 
Gozsovics Dóra Győrből, a felnőtt 
csoportok között pedig a – Nasreen 
hastánc stúdió tanítványai – zala-
egerszegi Jácint csoport. A Kőszegi 
Orientális táncklub gyermek cso-

portja (Gosztonyi Kitti, zsótér 
rebeka) ezüst minősítést 
szereztek. ezzel felülmúlták 
a korábbi bronz eredményü-
ket, és Aster (Lepold ágnes) 
nyomába indultak el. A taní-
tó mesterük bővelkedik mi-
nősített eredményekkel: egy 
első helyezés, három arany, 
és egy bronz fokozatot érde-
melt ki az elmúlt öt évben.

portja (Gosztonyi Kitti, zsótér 
rebeka) ezüst minősítést 
szereztek. ezzel felülmúlták 
a korábbi bronz eredményü-
ket, és Aster (Lepold ágnes) 
nyomába indultak el. A taní-
tó mesterük bővelkedik mi-
nősített eredményekkel: egy 
első helyezés, három arany, 
és egy bronz fokozatot érde-
melt ki az elmúlt öt évben.

Az idei fesztivál augusztus 20-án kez-
dődött Lehotai Lívia workshopjával, 
másnap Kecskeméti Anett (Kahena) 
egy shaabi-beledi koreográfiát taní-
tott meg a táncosoknak. A táncosok 
tudással, a nézők látvánnyal gazda-
godtak a fesztiválon. Lepold ágnes 
profi szervezésének része az esti sö-
tétségben, a várárokban bemutatott 
tűztánc.

Kámán Z

ATARU
Augusztus 7-én 21 órakor fergete-
ges koncertet adott a Jurisics-várban 
az idén 10 éves születésnapján ün-
neplő AtArU Ütőegyüttes. A szék-
sorok megtelték, többen csak állva 
hallgathatták az előadást, láthatóan 
sokan érkeztek más 
településekről is. Az 
indításként bemuta-
tott produkció után 
Huber László polgár-
mester köszöntötte a 
kőszegi zenészeket. 
A teljesítményüket 
elismerő szavak után 

átadta a város által adományozott 
emléklapot. Az éjszakai sötétségben 
lézer show és tűzijáték tette látvá-
nyossá a produkciót. „Az első hétvé-
gi rendezvénysorozat méltó zárása 
volt az AtArU koncert” – fogalmaz-
ta meg a véleményét básthy béla 
alpolgármester augusztus 25-én a 
testületi ülésen.    
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Egy legenda és az 1532-es ostrom 
1532. augusztus 28-án a Kősze-
get ostromló török hadak rohamra 
indultak a város falai ellen. A ki-
merült és számban is meggyengült 
védők nem tudták feltartóztatni a 
rókafok-bástyánál betörő ellen-
séget, mely diadalittasan nyomult 
egyre beljebb a városba. Aztán az 
előrenyomulás megtorpant, a tö-
rökök dermedten nézték a védők 
között-fölött megjelenő fehér ruhás 
alakot, aki éppen rájuk támadni 
készült. A törökök megfutottak és 
nem volt az a kényszer, amivel rá 
lehetett volna venni őket még egy 
rohamra. Kőszeg megmenekült. De 
ki volt a megmentő, mi történhe-
tett azon a napon, abban az órában 
Kőszegen, ami a már nyertes hely-
zetben lévő harcedzett törököket is 
futásra bírta?
paolo Giovio vagy más néven 
paulus Iovius (1483–1552) V. Kár-
oly német-római császár udvari 
történetírója ÷Historiarumsuitem
porislibriquadragintaquinque” 
– Jelenkori történetek 45 köny-
ve” című művének 30. könyvében 
számolt be I. szulejmán 1532-ben 
bécs ellen folytatott hadjáratáról. 
Iovius Kőszeg török ostromának 
ezen szakaszáról a következőket 
jegyezte fel: ÷A törökök azt mond-
ták, hogy a várból épségben 
kirontó őrség harsogó kiáltozá-
sát hallották, s a levegőben egy 
lovast pillantottak meg kivont 
karddal, aki támadásuk közben 
megfenyegette őket. Kétségkívül 
Szent Márton alakja volt ez, aki 
nehéz időkben mindig megőrizte 
a szombathelyieket biztonságot 
sugárzó védő erejével: egyébként 
ennek a csodának a megtörténtét 
Nicolizza igazolja, akitől ezt az 
esetet, felszabadulván az ostrom 
alól, Bécsben hosszas tudakozó-
dás után hallottam.” sőt, ahogyan 
az utolsó mondatban olvasható, azt 
is elárulta, hogy a történetet magá-
tól Jurisicstól hallotta bécsben.
A kőszegi szent Márton legenda 
születésének lehetünk itt tanúi, 
amelyet később mások is átvettek 
és terjesztettek. Érthető az ok is, 
hogy miért volt szükség egyfajta le-
gendára.Ugyan mi mással lehetett 
volna magyarázni, hogy egy kicsiny 
város, benne alig számot tevő vé-

dővel megállítja a szultáni hadse-
reget, sőt sikeren megvédi azt.
Az 1960-as években azonban dr. 
Horváth Ferenc, a Vas Megyei Le-
véltár igazgatója egy periratban 
találta meg a kőszegi szent Már-
ton legenda lehetséges magyará-
zatát. e szerint reggel 5 órakor a 
kőszegiek ünnepi misét tartottak, 
egyrészt közösen áldozva készültek 
a halálra, másrészt hogy még tanúi 
legyenek Markó bálint és menyasz-
szonya, Margit esküvőjének. A kora 
reggel megindult török támadást 
nem sikerült visszaverni és a be-
törő ellenség elől a védők egészen 
a templomig hátráltak. ezt látva a 
szent Jakab templomból kirohanó, 
szeretteik megsegítésére induló, 
fényes ruhákba öltözött, sivalkodó 
tömeg élén – fehér menyasszo-
nyi ruhában, karddal a kezében 
– Markó bálintné, Margit futott 
férje megsegítésére. ez a látvány 
sokkolhatta a 
törököket, akik 
azt hihették, 
valamilyen iste-
ni segítő vezeti 
ellenük a védő-
ket.
Dr. bariska Ist-
ván 2013-ban 
még ennél is to-
vább hántotta a 
legendát takaró 
leplet, hogy ki-

tűnjön a török megfutásának valódi 
oka. eszerint a roham előtt Jurisics, 
Ibrahim és a janicsárok agája meg-
beszélésén Jurisics arra hivatkozva 
nem engedte be a janicsárok agát 
a városba, hogy a várban nagyszá-
mú német katona van, akiknek ő 
nem parancsol és nem biztos, hogy 
az agát élve kiengedik. A Jurisics 
által ekkor elejtett mondatnak csak 
lett  jelentősége. Jurisics 1532. au-
gusztus 30-ai jelentése erről a kri-
tikus helyzetről ugyanis így számolt 
be: ÷Asszonyaink és gyermekeink 
jajveszékelését azonban úgy ér-
telmezték, hogy felfegyverzett ha-
dinépet rejtettünk el a házakba, s 
erre visszahőköltek. A mindenha-
tó Isten, lám, megsegített minket.” 
ebben – hogy a török azt higgye, 
még rejtett katonai tartalék rejtő-
zik a városban – minden bizony-
nyal szerepet játszhatott Jurisics 
dezinformációja, mert a törökök azt 

gondolták, a Jurisics által említett 
elrejtett katonaság támad rájuk.
Mivel sem a kortársak, sem az azt 
követő évszázadok során nem ku-
tatták a török megfutásának igazi 
okait, általánosan elfogadottá vált 
egy olyan esemény, amely  – a kor 
felfogása alapján – alkalmas volt 
rendkívüli események magyarázá-
sára. szent Márton alakja ennek a 
célnak kiválóan megfelelt, hiszen 
az európai szentkultusz egyik leg-
ismertebb alakja volt. ráadásul az 
európai köztudatba ekkor bekerü-
lő Kőszeggel egy olyan szent neve 
mellett jelent meg, amelyet évszá-
zadok óta ismertek és Nagy Károly-
nak, Ioviusnak, Clusiusnak vagy bél 
Mátyásnak köszönhetően kultusza is 
fennmaradt. 
A történeti kutatások alapján ma 
már tudjuk, mi történhetett Kőszegen 
azon az augusztusi napon. Mindezek 
ellenére azonban nem lettünk sze-
gényebbek egy legendával, hiszen 
történeti hitelességgel alátámasztott 
történetet adhatunk tovább.

Révész József

A képen: augusztus 28-án a Hunya-
di Mátyás parkban, a Kelcz-Adelffy 
utca oldalán, a rókafok-bástyánál, 
ott ahol a török ostromlók betörtek 
a városba, perzsafát ültettek a Kő-
szegi Darabontok az elődök tisztele-
tére. A perzsafa több méter magas-
ra is növekedhet, ősszel lángvörösre 
színeződnek a levelei. Itt beszélt ré-
vész József múzeumigazgató szent 
Márton legendájáról.
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Szüret előtt
szent György-napján még jó ter-
mést jósoltak a hajtások. szep-
tember elején a szüreti kilátásokról 
kérdeztük a szőlősgazdákat. 
Alasz László – A tavaszi fagy már 
meghatározta az egész évünket. 
A növény úgy, ahogyan kiheverte, 
kihajtottak a másodlagos rügyek, 
hajtások, esetenként kis termést 
mutatnak. tőkénként két-három 
fürtre számítok. Minket a borsmo-
nostori-dűlőben és Kőszegfalván 
hál’ Istennek elkerült a jég. sok 
mindent nem tudott volna elverni, 
de a bánatunkat fokozta. Aztán jött 
a peronoszpóra, a lisztharmat, de 
ezeken úrrá tudtunk lenni. A továb-
bi gondok az érésnél várhatóak, 
hiszen háromhetes lemaradásban 
vagyunk. A normális termés 5 
%-ára számítok, és a minőség is 
gyengébb lesz.
Kampits László – Három csapás 
sújtott le Kőszegre. A fagy, a jég és 
a peronoszpóra. Vannak szerencsé-
sebb gazdák, de van, aki csak 10 
%-ot szüretel. biztosan kevesebb 
bor lesz Kőszegen. A szüret vár-
hatóan picit csúszik. A szőlő a fagy 
után a vártnál nagyobb eredményt 
hozott, de emberpróbáló év van 
mögöttünk itt a pogányban is.
Jagodics Tamás – A borsmo-

nostori-dűlőben 4 hektárom van. 
szomorúan kell mondanom, hogy 
sajnos a teljes ültetvény elfagyott. 
Nem lesz szüret!
Stefanich Kornél – A Guba-he-
gyen a tavaszi fagykárból úgy, ahogy 
30-40 %-osan helyrejött a szőlő, de 
ami jégeső 100 %-os kárt okozott! 
Ott nem lesz termés! Cákon egy fok-
kal szerencsésebbek voltunk, nem 
volt olyan mértékű a jégkár, a ter-
més körülbelül 30 %-a megmaradt. 
A korai fajták jobban megsínylették a 
fagykárt, a későbbi érésűek (Merlot, 
Cabernet) kevésbé károsodtak. A 
várt termésem 20 %-át tudom re-
ményeim szerint leszüretelni. Cákon 
lesz szüret, Kőszegen nem!
Láng József – Lelkileg nagyon 
megviseltek bennünket az elmúlt 
hónapok! A Láng pincészet 10 
hektáron gazdálkodik, és úgy néz 
ki, hogy 8,5 hektáron nem lesz 
szüret. A Kövi-dűlőben és a vele 
szemközti területen semmi. A Gu-
ba-hegyen hasonlóképp a rege-
nerálódást követően a jégverés 
miatt még a jövő év is kétséges. 
A borsmonostori-dűlőben jég nem 
volt, de a fagykár 100 %-os. Je-
lentős peronoszpóra és lisztharmat 
is sújtotta az ültetvényeket. pozitív, 
hogy nem károsodott a Kálvária, az 
Alsófigyelő-dűlő, és a római-dom-
bon is tudunk szüretelni.

Tóthárpád F.

Köszöntések
Huber László polgármester ké-
peslappal köszöntötte Kőszeg idős 
polgárait születésnapjuk alkal-
mából. Fatalin Józsefné szül: Mé-
száros Margit 96 éves • Horváth 
Lászlóné szül: Horváth Ilona 95 
éves • sáli pál 94 éves • Nádor 
Károlyné szül: Markovits teréz 92 
éves •  schreithofer erzsébet szül: 
Nyáguj erzsébet 92 éves • Németh 
Istvánné szül: polgár Gizella 91 
éves • Dóra Istvánné szül: Nagy 
Margit 90 éves • Frank Gézáné 
szül: Kóbor róza 90 éves. 

Benzin helyett
Augusztusban 13 db autó üzemelt 
villamos energiával Vas megyében, 
és három töltőállomás állt rendel-
kezésre. ebből az egyiket Kőszegen, 
a 87-es út mellett a Gyöngy Autó-
mosónál helyeztek üzembe augusz-
tus 18-án. Az etank Hungary Kft. 
cégvezetője, Nagypál tibor kitűzött 
célként említette, hogy 40-50 
km-ként legyen egy töltőállomás. 
ehhez találtak jó partnert Juhász 
tibor személyében, a szolgáltató 
centrumban. Huber László polgár-
mester megköszönte a vállalko-
zóknak, hogy Kőszeget választot-
ták saját beruházásuk színhelyéül, 
amely egyben a kreatív városhoz 
való csatlakozást jelenti. ágh péter 
országgyűlési képviselő elmondta, 
hogy Magyarországon augusztus-
ban 1000 db elektromos árammal 
működő autó közlekedett. 

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

Húsz évvel ezelőtt, a millecente-
nárium évében, 1996. szeptember 
8-án a 11 órás harangszóra kez-
dődött meg a felépített Óház-kilátó 
avatása. Kőszeg városa a magyar 
nép 1100. éves évfordulóját ma-
radandó emlék létrehozásával ün-
nepelte. A Kőszeg és Vidéke 1996. 
évi lapszámaiban több írásban tu-
dósítottunk az építkezés helyzetéről. 
ezekből válogattunk.
Technikai adatok: A kilátó a tenger-
szint feletti magassága 609 m; a to-
rony magassága a járószintig: 8,75 
m; tetőmagasság: 14,75 m; épített 
falvastagság: 0,4 – 0,85 m; a kilá-
tói padozat alapterülete: 57,5 m2.
Építés dátumai: 1991. július 13. 
Dr. bakay Kornél archeológus 
megkezdte az Óvárnál az ásatási 
munkákat. • 1995. november 30. 
bakos György, Greguss László, Kál-
mán József képviselők javaslatára a 
képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta az Óház-kilátó építését. 
• 1996. április 20. Megkezdődött 
az építkezés. • A tető faszerkezet 
építését a Váradi-testvérek (János 

és szilárd) szeptember 1-én fejez-
ték be. • Három építész: rákóczy 
péter, szabó Gábor és stampf 
Gyula a tervek elkészítését ingyen 
vállalták.
– Ha nincs Kaltenecker Lajos épí-
tési vállalkozó, nincs Óház-kilátó 
– állította stampf Gyula statikus. 
Az építési vállalkozó a vele készült 
interjúban elmondta, hogy a hegy-
csúcson végzett munkát nehezítet-
te az út, villany, és kő hiánya, és az 
esős időjárás. 
básthy tamás polgármester egy 
interjúban elmondta, hogy „Az 
Óházat a régészeti kutatások, Dr. 
bakay Kornél munkájának ered-
ménye hozta az érdeklődés közép-
pontjába”. Majd szeptember 8-án 
a szokatlanul szeles, hideg időben 
tartott avatón megfogalmazta: „Ma 
az ezeréves vár romjain egy kisebb 
vár áll” és megköszönte a város 
polgárainak az adományait. Dr. 
szűrös Mátyás az első köztársasági 
elnök köszöntötte mindazokat, akik 
maradandót alkottak. 

KZ

20 éves az Óház-kilátó
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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.

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

Kémények
ellenőrzése
A Vas Megyei Kéményseprő és 
tüzeléstechnikai Kft. Kőszegen 
szeptember 15-től november 
25-ig az égéstermék-elvezetők 
kötelező ellenőrzését végzi el. Ha 
valamelyik helyen a megadott idő-
intervallumban a tevékenységet 
nem tudják elvégezni, akkor a má-
sodik időpontról külön sorszámo-
zott értesítést küldenek az ingatlan 
használójának.
A Vas Megyei Kényseprő Kft. elérhe-
tősége: 9700 szombathely, Nárai út 
3.) Ügyfélfogadási idő: csütörtök ki-
vételével a hét mindennapján 7.30 
– 13.30; csütörtökön: 7.00 – 19.00 
óráig. Felügyeleti szerv:  Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
9700 szombathely, Ady tér 1.

Vételre fel! 
Összegezte 2016-os munkáját a 
Kőszegi rádióklub. Márciusi köz-
gyűlésükön öt évre újraválasztották 
a korábbi vezetőséget. A módosított 
alapszabályt a törvényszék nem fo-
gadta el. Újabb közgyűlési döntés 
után a törvényszék is jóváhagyta. 
„több hónapos energiánkat, sza-
badidőnket emésztett fel a túlbü-
rokratizált szabályzás” – nyilatkozta 
polgár József. 
Kevesebb idő jutott a szakmai mun-
kára, de újabb eredmények szület-
tek. Június végén első ízben vettek 
részt európa legnagyobb rádió-
amatőr találkozóján, a bodeni-tó 
partján fekvő Friedrichshafenben. 
„sok szakmai tapasztalattal és jó 
néhány nehezen beszerezhető al-
katrésszel tértünk haza” – mondta 
a klubelnök.
Még a versenyszezon előtt felszerel-
ték antennáikat a Kendig-csúcson. 
Nem kis büszkeség, hogy a májusi 
és a júliusi 432 MHz-es versenye-
ken, ahol a magyar mezőnyt ismét 
nagy fölénnyel utasították maguk 
mögé, 5. és 6. helyezést értek el.
A szeptemberi eredményük: a 144 
MHz-es IArU VHF versenyen, 545 
összeköttetést létesítettek, köztük 
sok, nagytávolságút is: It9IpQ – 
szicília (1013 km), LY2Wr – Litvá-
nia (981 km), z33A – Macedónia 
(825 km), Is0/Oe2UKL – szardínia 
(892 km). 5p5t egy kis dán sziget-

ről, 891 km-ről azon az UrH sávon, 
amelytől a 200 km-re levő tV adót 
már nem lehet elérni! „A klub tör-
ténete során első ízben létesítettünk 
500 feletti kapcsolatot 24 órás UrH 
versenyen” – mondta az elnök.
Az Időkép csapata tovább fejlesztet-
te a Kendig-csúcsi időjárás állomást. 
Harmadik kamerát is felszerelhetett 
a kőszegi klub, amely közel 180 
fokos halszem optikával készíti a 
képeket. (Augusztusban az egyik 
tV adó esti időjárás jelentésében 
Németh Lajos meteorológus több 
percig méltatta a Kendig-csúcsi 
időjárás állomás jelentőségét.)

Szeptember végétől rádiós 
szakkör indítását tervezi a 
klub. A téma: elektronikai és rá-
diótechnikai ismeretek elméletben 
és a gyakorlatban, valamint rádió-
amatőr forgalmazási ismeretek. 
A 3-8.osztályosok jelentkezését 
várják minden kedden 18.00-tól 

20.00 óráig a klub helyiségében, 
a Kossuth L. utca 15. szám alatt, 
hátul az udvarban (megközelítés a 
bersek iskola felől), vagy az alábbi 
e-mail címen: vrvk@microweb.hu; 
illetve a 20/364-1273-as telefon-
számon.

Tóthárpád F.
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Hagyományőrzéslukácsháza
Közel 10 millió  Ft -ból a Meliorá-
ció Kft. kivitelezésében új útburko-
latot és útpadkát kapott a Kossuth 
utca. Az önerős beruházással a 
2015-ben történt csapadékvíz elve-
zetés kiépítésével és járdafelújítással 
teljessé vált az utca felújítása.
Megtörtént a Tanács utca rész-
beni csapadékvíz és járdafelújítá-
sának pályáztatása. A 18,5 millió 
Ft-os munkát a Németh térburkoló 
és Útépítő Kft. november 15-ig fe-
jezi be. 
Szeptember 15-én lesz Lukács-
házán a Közösségi Házban a Dr. 

tolnay sándor emlékülés és ko-
szorúzás. • Október 1-ig az Alphin 
technik Kkt. újrafesti a szőlőhegyi 
kilátót. • Október 15-ig a falu-
ban lévő két harangláb favédelme 
is megtörténik. • Október 5-én a 
Közösségi ház udvarán lévő kopja-
fánál lesz megemlékezés az aradi 
vértanúkról.
Pincés Kemencés Nap, Aszalt 
gyümölcsök napja lesz október 15-
én szombaton 14.00-18.00 óra 
között a csömötei szőlőhegyen lévő 
kemencés helyszíneken a borbarát 
Hölgyek Lukácsházi egyesületé-
nek szervezésében. A belépőjegyes 
gasztronómiai rendezvényre várják 
a kedves vendégeket.

Nemescsó: Augusztus 20-án  má-
sodik alkalommal rendeztük meg 
az újkenyér ünnepét. 
A Nemescsói Önkéntes tűzoltó-
egyesület, az önkormányzat, és a 
tézsula Hagyományőrző egyesület 
az elődök tiszteletét tűzte ki cé-
lul az esemény megrendezésével.  
porpáczi József esperesplébános úr 
és Kalincsák balázs lelkész úr áldot-
ta meg az újkenyeret. szent István 
életéről beszélt baráth Lilla. Majd 
a gyermekek népdalokkal, illetőleg 
táncjátékkal örvendeztették meg a 
közönséget. A Kőszegszerdahelyi 
tűzoltó Énekkar, és a parodista pe-
pita-duó (Hökkön péter és Mersics 
István), illetve a Nemescsói Nótakör 

szórakoztatta az érdeklődőket. A 
helytörténeti kiállítás régi tárgyak-
kal, képekkel visszatekintést nyújtott 
a múltba. több, mint harminc étel, 
szörp, lekvár, sütemény gazdag ízeit 
ismerhették meg a jelenlévők. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a rendez-
vényünk kínálatát gazdagították a 
Lukácsházáról érkezett Albert csa-
ládi pincészet, illetve a Lukácsházi 
boszorkányok, és Kőszegpatyért 
egyesület tagjai, akik ugyancsak 
bemutatták az egyedi hagyománya-
ikat. ezúton is köszönünk minden 
segítséget. páratlan kincs minden, 
amely a múltból átmenthető a jö-
vőnek. tegyük ezt meg minél előbb!

Mayer Tiborné

Szüret
Lukácsháza-Gyöngyösfalu: 
szeptember 17-én rendezik meg 
a jelmezes felvonulást. A postával 
szemen lévő Nemzedékek parkjából 
lesz a gyülekező, majd a 87-es úton 
való vonulás után 14.20 órakor 
érkeznek a Horváth József utcába. 
A hagyományok szent idén is egy-
egy állomáshelyen az önkéntesek-
ből álló csoport fogadja a jelmeze-
seket. Minden állomáson műsort ad 

egy-egy kulturális csoport. további 
állomások: Kiscsömöte 14.50 óra; 
Nagycsömöte (Harangláb); 15.20 
óra; Gyöngyösfalu (tornacsarnok) 
16.20 óra; Gyöngyösfalu (Gyön-
gyös utca és Alkotmány utca sa-
rok); 16.50 óra; Érkezés a Nemze-
dékek parkjába 17.20 órakor. Majd 
18 órakor lesz a jelmezes bevonu-
lás után a vacsora és a nyitótánc a 
Közösségi Házban. A szüreti bálból 
hajnali két óráig ne siessen haza 
senki, garantált a jó hangulat. A 
zenét bakos roland szolgáltatja. 

Cáki ősz 
Nyár után várhatóan az őszi na-
pokon is nagy lesz a vendégjárás. 
turisztikai szempontból erősödött 
a falu. A pincesort folyamatosan 
látogatták a csoportok, kirándulók. 
Valószínű, hogy rekordot döntöt-
tünk a kirándulók létszámában. 
Voltak napok, amikor 200 látoga-
tót láttunk vendégül. borkóstolókat 
tartottak a borászaink, a kemen-
cét is befűtötték. Nálunk kezdte a 
tanévét a szombathelyi perintparti 
Waldorf Iskola. Július 16-tól szep-
tember 2-ig nyitva tartott „Vándor 
székely” néprajzi kiállítást több 
százan látogatták. Augusztus első 
napjaiban a Közösségi Ház terü-
letén az Ifjúsági tűzoltó táborban 
fogadtuk a fiatalokat. tóth szabolcs 
tűzoltóparancsnok kiváló progra-

mokat szervezett. Augusztus 21-én 
a szombathelyi schedows együttes 
egy jó hangulatú nyáresti koncertet 
adott a zenélő udvarban.
Október 1-én szeretettel várjuk 
a falu szépkorú lakóit a Pince-
soron.
Október 16-án 10 órakor a pin-
cesoron nyílik meg Fődi tibor fa-
faragó mester szabadtéri kiállítása, 
megnyitja dr. papp Lajos szívsebész 
professzor.
Változik a pincesor nyitva tartása 
szeptember 1-től: hétfő kivételével 
délután 13 órától 17 óráig látogat-
ható. Csoportokat előzetes bejelen-
tés alapján más időpontokban is 
szívesen fogadunk. (tel: +36-70-
315-3514 Horváth tamara). 
A tavasszal beadott öt pályázat 
eredményéről még semmit sem 
tudunk.  Várakozunk! 

Paukovics Józsefné

bozsok: államalapító királyun-
kat szentmisével és az újkenyér 
megáldásával köszöntötték.     
A Kultúrotthonban bozsoki 
Dalárda – Frank-sziklai Márta 
által összeállított – dalcsokorral 
tette szebbé az ünnepet. Majd 
a Kerekes Üzletház, illetve ifj. 
banga László mestercukrász 
jóvoltából a falu lakói elsők kö-
zött kóstolhatták meg az idei év 
országtortáját. 

Bozsoki Szüreti Mulatság
ragyogó napsütésben rendez-
tük meg a 18. bozsoki szüreti 
Mulatságot szeptember 10-én. 
Délelőtt a borházban a gyümöl-
csös süteményeket és a helyi 
borokat lehetett kóstolni, a gye-
rekeket pónifogat és légvár várta.
A szüreti felvonulást a Dobrádi Lo-
vas Iskola lovasa és hintója vezette 
fel. A hintón a szüret bírói párja 
(Deák balázs és Deák-porpáczy 

Adrienn) utazott, akik az állomáso-
kon köszöntötték a vendégeket, a 
felvonulókat és a sokadalmat bor-
ral, süteménnyel és más finomsá-
gokkal kínálókat. A civil szervetek 
és baráti társaságok jelmezes cso-
portjai között vidáman dottóztak a 
magyar lányoknak és legényeknek 
öltözött bozsoki ovisok és iskolá-
sok, de a környékbeli települések-
ről is érkeztek felvonulók. A ha-
gyományos kötélhúzást idén is az 
Ószegiek nyerték. A felvonulás után 

a sportpályán folytatódtak a prog-
ramok, sokan ügyeskedtek a „szü-
reti Olimpián”, miközben a színpa-
don fellépett a bozsoki Dalárda, a 
Hajnalcsillag Néptáncegyüttes, a 
buccsi rezedák, Židanci tambura-
zenekar és a be-JÓ táncegyüttes. A 
bozsoki Önkormányzat köszönetet 
mond mindenkinek, aki hozzájárult 
a rendezvény sikeréhez.

Frank-Sziklai Márta

VID
ÉK



 XX IX .ÉVFOLYAM, 9 . s záM   2016 . szepteMber  13 .  KŐszeG  És  V IDÉKe  

17

Megkezdődött Lukácsháza egyes 
részein a telekom nagysebességű, 
szélessávú internet szolgáltatásá-
nak kiépítése. Hamarosan az itt élő 
telekom előfizetők is élvezhetik az 
eddigieknél még gyorsabb internet 
minden előnyét, például az interak-
tív tévészolgáltatást.
A telekom fejlesztéseinek eredmé-
nyeként országszerte, az előzetes 
terveket is felülmúlva az elmúlt 
évben 464 000 háztartás számá-
ra vált elérhetővé a nagysebessé-
gű szélessávú internet. A folyamat 
itt nem áll meg, 2016 végére a 
telekom célja, hogy újabb, több 
mint félmillió háztartásba juttassa 
el az internetezés élményének új 
korszakát. Lukácsháza lakosságát 

is érinti a fejlesztés. Az év végéig 
az itteni háztartások számára le-
hetőség lesz a szupergyors internet 
használatára. 
Milyen előnyöket kínál az új 
hálózat Lukácsháza lakossága 
számára?
• elsősorban szupergyors inter-
netet, gyorsabban betöltődő web-
oldalakkal, jobb letöltési sebesség-
gel; olyan érzés, mintha magasabb 
fokozatba kapcsolnának a számító-
gépek. ez pedig egyszerűbb kap-
csolattartást, gyors és biztos kép- 
és videóletöltést és -megosztást is 

jelent. Hamarabb letöltődnek az 
e-mailek, egyszerűbben és élve-
zetesebben használhatják majd ez 
előfizetők a közösségi oldalakat. 
• rengeteg tV-csatornát, szélesebb 
csatornaválasztékkal, valamint több 
képernyőn is elérhető filmkölcsön-
zést. Lukácsházán is élvezhetővé 
válik az interaktív tévézés számos 
funkciója, mint például a megállít-
ható és visszatekerhető élő adás, a 
felvehető élő adás, az elektronikus 
műsorújság, vagy a tévé képernyő-
jén elérhető változatos interaktív 
alkalmazások.

• prosperáló vállalkozásokat, 
mert a szélessávú internet kínálta 
előnyökből a helyi vállalkozások 
is profitálnak, hiszen gyorsabbá, 
rugalmasabbá válik működésük, 
javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével 
párhuzamosan folytatódik a 4G há-
lózat bővítése is, amely már meg-
haladta a 97%-os kültéri lakossági 
lefedettséget. A telekom otthoni- és 
mobil internet-szolgáltatásával így 
már együtt nyújtanak feledhetetlen 
élményeket minden Lukácsházán 
élő számára.
további információ a fejlesztésekről 
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon 
olvasható.

Kérdeztük
– panka lányomnak még tilos az 
internetet – mondta polhammer-
simon Adrienn szeptember 1-jén 
a Közösségi Ház játszóterén, mie-
lőtt hazafelé indultak. Az asszony 
örömmel fogadta a hírt a nagyse-
bességű, szélessávú internet szol-
gáltatás kiépítésének megkezdé-
séről. A család napi szinten netez, 
böngészi a híreket, és bizony a csa-
ládi fotók szétküldése is időigényes 

a lassúbb internettel. A tanárnő 
szavai szerint postai levélként csak 
számlák érkeznek, viszont a meg-
bízható gyors internet szolgáltatás 
nélkülözhetetlen a napi munkához. 
Az asszony szerint a fiatalok net 
nélkül nem tudnak létezni, panka 
is biztosan erre az útra lép.  
elektromos járművén érkezett haza 
az esti útjáról Mayer Miklós, aki na-
ponta öt-hat órát ül a számítógép 
előtt, és mindenről tud, amely az 
interneten elérhető. Most is kivár-

ja, amíg letölti a Youtube videót, 
de ha nagy sebességgel tehetné 
meg, az teljesen más lenne. sze-
retné, ha skype-on a kamera ké-
pei nem érkeznének szaggatottan. 
Miklós csaknem húsz éve lépett 
fel először a világhálóra, amely a 
mostani rendszer szerint talán nem 
is volt világháló. Abban bízik, hogy 
a nagysebességű internet szolgál-
tatás kiépítésével érdemes lesz 
a helyi honlap adatmennyiségét 
növelni.         

lukácsháza: Gyorsabb lesz az internet

Lukácsházán magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek! Ide 
is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése.

Ólmod: Augusztus 14-én a felújí-
tott szent Márton-templom áldása 
tette különlegessé a Falunapot. A 
szentmisét dr. pápai Lajos győri 
nyugalmazott megyéspüspök mu-
tatta be. A kicsi templom előtti teret 
újjávarázsolták, amelyet a közelről 
és távolról érkezett hívek töltöttek 
meg. ezzel vált igazi ünneppé az 
Ólmod lakosságának szívéhez nőtt 
és felújított templom megáldása. A 
munkálatokhoz a győri püspökség 

nagyobb összeggel járult hozzá, de 
jelentős összegű támogatást adtak 
a hívek is. 
A középkori eredetű egyhajós, ba-
rokk stílusú szent Márton-templom 
1732-ben, a tornya 1840-ben 
épült meg. A főoltár szent Márton 
képe mellett szent pál és szent 
péter fából faragott szobrai állnak, 
felette a szentháromság ábrázolás 
látható. Az idei felújítási munká-
latok során a templomot belülről, 
kívülről is kifestették. Új bútorokkal 
rendezték be a sekrestyét, a burko-
latot kicserélték, a kórusba vezető, 

szépen kiala-
kított feljáró 
kényelmesebbé 
teszi a lépcső-
zést. Megújult a 
templom vilá-
gítása, gyönyö-
rű csillárokat 
és falikarokat 
szereltek fel. 

A templom előtt térkő burkolatot 
raktak le, elkészült a díszvilágítás. 
A templomteret körben fűpázsit 
szegélyezi, díszfákat ültettek a fel-
járó mellé. A turistákat új ivókút fo-
gadja. A templomfalak nedvesedé-
se ellen vízelvezető dréncsövezést 
helyeztek el. 
A szentmise után Hergovich Vince 
polgármester köszöntötte a köz-
ségházán a megjelenteket. Köszö-
netet mondott dr. pápai Lajos győri 
nyugalmazott megyéspüspöknek 
a templomfelújításban nyújtott 
támogatásért. Az egyházközség 
elnöke ismertette az építés moz-
zanatait. A faluvezető és Kelemen 
János emlékplakettok átadásával 
köszönte meg a felújítás érdekében 
végzett áldozatos tevékenységeket. 
A közös ebéd után horvát kulturá-
lis műsor következett. Fellépett a 
szombathelyi szent Cecília ének-
kar, a peresznyei zviranjak énekkar, 
a horvátzsidányi tamburások, a 

Felújítva

Pusztacsó: Augusztus 9-én ünne-
pelte családi körben Kiss Józsefné a 
90. születésnapját, a gratulációkhoz 
csatlakozott az önkormányzat nevé-
ben Kollarits Kornél polgármester, 
aki átadta az Orbán Viktor minisz-
terelnök által küldött oklevelet is. 

szépen kiala-
kított feljáró 
kényelmesebbé 
teszi a lépcső-
zést. Megújult a 
templom vilá-
gítása, gyönyö-
rű csillárokat 
és falikarokat 
szereltek fel. 

Cakavcitánc csoport és a peruska 
Mária Énekkar. A zeneszámok köz-
ben és után még sokáig beszélget-
tek az ünneplők.
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Dr. Szerdahelyi Endre
egy szerény, nagyra becsült, bölcs barátunkat 
veszítettünk el. A Hétfői Körként ismert társasá-
gunknak volt a tagja 1989 óta. A huszonhét év 
alatt megismertük sajátos, visszafogott humorát, 
a közélet iránti érdeklődését, a város iránti elkö-
telezettségét, és a színes egyéniségét. Kőszeg vá-
ros szeretete benne lobogott a szívében, „s amint 
látszik, s ami hírlik, igyekszik is tenni érte” – írta 
róla 1999-ben néhai „hétfőista” barátunk, dr. 
bánfalvi József. bandi történeteiben rendszerint 
felidézte a vadászbeavatását, az egyetemi éveit, 
a Kárpát-védvonal építését. szívesen hallgattuk a 

jogászkori élménye-
it, a katolikus kórus 
időnként hányatott 
sorsának vagy a sike-
reknek a felidézését, 
beszélt várostörté-
netről írt könyvéről, a bencésdiák szövetség ala-
pításáról, a Kőszegi baráti körben végzett mun-
kájáról, valamint az Andalgó-sétány 1992-ben 
történt „össznépi” rendbetételéről. terveit, ötleteit, 
javaslatait élete utolsó hetében is elmondta a hét-
főnként találkozó barátoknak. Nem hagyta nyu-
godni a Jézus szíve plébániatemplom tornyának 
állapota, szívén viselte a szent Jakab-templom és 
a zsinagóga sorsát. Folyamatosan hangoztatta a 
turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségeket.  
Őszinte örömmel fogadtuk állami, megyei, vá-
rosi szintű kitüntetéseinek a hírét. büszkén, sze-
retettel vállaltuk  megtisztelő barátságát. 
emlékét megőrizzük!

 „Maradék” barátai a Hétfői Körből

Martis Anna (†)
A Kőszegi Városvédő egyesület elnöke és 
motorja 2016. szeptember 5-én tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. temetése – akaratá-
nak megfelelően – nem lesz. Kívánsága sze-
rint gyermekkorának színhelyein szétszórják 
a hamvait.

Kristóf Ágota
ágota 2011. július 27-én 76 éves korában 
hunyt el otthonában, a svájci Neuchâtel-ben. 
Kőszeg városa által biztosított díszsírhelyen 
helyezték örök nyugalomra szeptember 26-
án. Mellette alussza örök álmát testvéröccse, 
Kristóf Attila. Gyermekkorukat mindketten 
Kőszegen töltötték, amelyhez mindig ragasz-
kodtak. 
A család idén júniusban állította fel a síremlé-
küket, nevüket márványba vésték. Csendben, 
szűk családi körben történt mindez – tudtuk 
meg Lucától, Attila lányától. ágota fia, Julien 
irányította a munkálatokat. ágota gyermeke-
inek döntése volt, hogy Agota Kristof nevet 
véssék a kőbe. Így ismerték meg a világ több 
mint negyven országában. „A nagy füzet” című 
világhírű regényét legalább ennyi nyelvre for-
dították le. sikereit ezen a néven érte el. Mi 
persze tudjuk, kit rejt a sírhalom, nekünk ő 
Kristóf ágota.

Kiss János

Anyakönyvi hírek
SZÜLetéSeK: Cák: steixner péter és takács Nikolett lánya Lura. bozsok: Gyabronka Dávid 
és baán tímea fia bulcsu. Kőszeg: Málovits Martin és berki Alexandra lánya zoé; Halper péter 
és balaton eszter fia Félix; Ferkodics Márton és Molnár petronella lánya Kinga; Németh tamás 
és Varga bernadett fia Márk; dr. pusztai Gergő és Varga zsófia fia zorán Csaba; Lievens Wouter 
és schatzl renáta fia Dániel; Novák péter és Csáklyás erzsébet Alíz fia Kristóf; borhy balázs és 
Kutics Györgyi lánya Darinka Anna. Velem: szabó ádám és Kalmár szilvia lánya emilia; Gajdán 
Imre és sebestyén Ibolya lánya zsejke.

HÁZASSÁg: szikora petra – stefanich Kornél Mátyás;  Molnár Éva – szigetvári tamás László; 
baranyai tamara – schwahofer tibor Károly; Németh Genovéva – Gulner László;  Németh Anita 
– Litvinov Alekszandr Dzsorzsevics; Nagy Liliána – Iski zsolt; Neválovits szilvia – Hódosi zsolt; 
Ujlaki emese – Verebélyi bence; Kovács Viktória – Kollarits zsolt; soós Annamária – Darmos 
Attila zoltán; piri Nóra – Varsányi áron; rezner bernadett – Kappel József; pál Mónika – balikó 
béla; Dr. péter Nóra –  Végh balázs.

HALÁLOZÁS: Vindisch Ferenc István, Dr. szerdahelyi endre István, Frőly László endre, Jancsó 
Csaba Gézáné szül. Varga Anna, Domnánovich Antalné szül. Unger Matild. 
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Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák. 

       Termék                                            ár
Extra Akció Főzőkolbász  .............. 699 Ft/kg 
Csemege debreceni  ...................... 999 Ft/kg 
Vadász felvágott  .......................... 1599 Ft/kg
Pizza sonka  .................................. 1399 Ft/kg
Vadhúsos kolbász   
        csemege és csípős  ............... 2149 Ft/kg
Vadhúsos vastagkolbász   
        csemege és csípős  ............... 2149 Ft/kg
Baglas prémium kolbász   
        csemege és csípős  ............... 1949 Ft/kg
Cserkészkolbász csemege és csípős  2199 Ft/kg 
Fesztiválkolbász  .......................... 1749 Ft/kg
Kolozsvári szalonna  .................... 1749 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök  .................... 1100 Ft/kg
Prémium sültszalonna  ................ 1549 Ft/kg 

a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)

Fincsi Hús Kft.

2016.09.05 – 09.30.
AKCIÓ!

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.

Vaihingen vendégei
Én már a hatodik, néhány gyer-
mek a második, többen az első 
két hetét töltötték el a festői 
Untersteinbachban, baden-Würt-
tenberg tartományban. A lehető-
séget testvérvárosunk, Vaihingen 
an der enz biztosítja már évek 
óta. Kezdetben hét, majd később 
14 gyermek utazhatott el. Idén 20 
gyermek táborozását finanszírozta 
a testvérváros. Mégis 29 fő utazott, 
mert a szájreklámnak köszönhető-
en hat fiatal vállalta az önköltséges 
részvételt, hárman a tavalyi élmé-
nyeiket frissítették fel.  
1959 óta rendeznek sátortábort 
Untersteinbachban, a sikertörténet 

kulcsa a sok önkéntesség. A tábor 
szőlő- és gyümölcsültetvények 
között helyezkedik el, és bőséggel 
kínálja a sportolásra a lehetőséget. 
részt vettünk 30 km-es tájékozó-
dási versenyen, eltöltöttünk egy éj-
szakát a szabad ég alatt, kémleltük 
a tejútrendszert és a csillagképeket. 
Napi négyszer kaptunk bőséges ét-
kezést, 8-10 fős sátrakban laktunk. 
A lejátszott mérkőzések eredmé-
nye, a sátor tisztaságára reggelente 
kapott pontok is beleszámítottak a 
nagy versenybe, a táborbajnokság-
ba. Az egyik kőszegi lánysátor és a 
fiúk is harmadik helyet értek el. A 
megérkezést követően szövődtek a 

barátságok a magyar és a német 
fiatalok között. Az utolsó napok-
ban már gyűjtögették a telefon-
számokat. A hazaút előtti reggelen 
egyszerre örömöt és bánatot is 
éreztünk. Az idei csapatunkról so-
kat elmond, hogy a táborozás utáni 
héten kétszer szerveztünk éjszakai 

túrát, és pizzáztunk is közösen.  
többen kérdezik tőlem: miért áldo-
zom fel rendszerint a szabadságom 
felét a táborra. Nagyon jó érzés 
látni a táborozás végén azt a sok 
csillogó szempárt, és tudni, hogy 
mennyivel gazdagabbak lettünk. 

Riegler András 

Csaknem 50 új ösztöndíjas kutató 
érkezett Kőszegre, a Felsőbbfokú 
tanulmányok Intézetéhez. Három 
kategóriában jelentkezhettek a 
külföldi és hazai jelöltek, s közülük 
kerültek ki junior, poszt-doktor és 
senior kategóriában a nyertesek, 
akik 3-4 hónapot fognak eltölteni 
városunkban. Az intézet kutató-
munkájához csatlakoznak, s az ál-
landó kutatók mellett dolgoznak az 
intézet központjaiban, s különféle 
témákban kutatnak, projekteken 
dolgoznak: foglalkoznak például a 
KrAFt projekt elméleti és gyakor-
lati oldalaival, sokan a társadalom-
tudományok, a művészetek, az in-
formatika, a természettudományok 
kutatói, céljuk e tudományterületek 
összekapcsolása. Kiemelt témák 
a fenntarthatóság problémái, a 
globalizáció és az európai integ-
ráció kérdései, a művészetek és 
tudomány összekapcsolása, a nyílt 

adatbányászat vagy az emberi ko-
operáció evolúciója. Minden pályá-
zónál kiemelt szerepet kap mind-
ezek gyakorlati hasznosíthatósága.
A pannon egyetem Kőszegi 
Kampuszán is növekedik a létszám. 
Idén külföldi diákok kezdhetik 
meg tanulmányaikat nemzetközi 
tanulmányok angol nyelvű mes-
terképzés szakon, illetve kulturális 
örökség menedzsment és fenntart-
ható fejlődés felnőttképzésen. A 
diákok három kontinens legkülön-
bözőbb országaiból érkeznek Kő-
szegre, mint Jemen, Azerbajdzsán, 
Moldova, Nigéria, Fülöp-szigetek, 
Örményország, de kameruni diák 
is itt kezdi tanulmányait szeptem-
ber közepétől. A következő évek-
ben a sokszínűség, a létszám és a 
képzések száma bővül. Várhatóan 
elindul a szőlész-borász szakképzés 
is, melynek jelentkezési határideje 
2016. szeptember 20.!

Kutatók érkeztek

KŐSZEGEN a belvárosban,             
új építésű társasházi lakások       

                  ELADÓK! 
40-60 m2-es nagyságig. CSOK igénybe vehető! 

Ár már 10.800.000.-Ft-tól. 
Teljes körű ügyintézés helyben. 

További tájékoztatás és érdeklődés
a 20/9117080-as telefonszámon vagy

a balintvargadr@gmail.com emailcímen.
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Olvasói levél

A park mindenkié
tavasszal született meg a kislá-
nyom, azóta naponta sétálunk az 
Alpannonia parkban. Közel van a 
lakásunkhoz, ha távol lenne, akkor 
is ide jönnénk.
Gyermekkoromban a játszótereken 
minden vasból és betonból készült. 
Nagyokat lehetett csattanni a ra-
kéta tetejéből, vagy a betonozott 
focipályán. A vascsövekre bele 
lehetett karcolni, hogy „szeretlek 
Mari”, amely nem rontott a má-
szóka minőségén. A mai játékok 
gyermekközpontúak. De amikor 
azt látom, hogy reggelre összetör-
delve hevernek az ismeretterjesztő 
táblák, vagy halmokban állnak az 
üres üvegek a szeméttartó mellett, 
vagy amikor valaki viccből kitördeli 
a facsemetéket és kirúgja az eső-
beálló oldalát… hát akkor meg-
értem, hogy miért terveztek régen 
mindent vasból és betonból.
séták során látom a park minden 

arcát. Délelőtt a kismamák érkeznek 
a gyermekeikkel, délután a nagyobb 
gyerekek, akik önállóságukat próbál-
gatják. estefelé a kutyások, és a kö-
zépiskolások veszik birtokba. Ahány 
korosztály, annyi elvárás a parkkal 
szemben. Legyen tiszta a négykéz-
láb csúszó-mászó apróságoknak. 
Legyen strapabíró, a kiskamaszok-
nak, az izmosodni vágyó fiataloknak. 
Legyen biztonságos és elég tágas a 
kutyáknak. Legyen búvóhely, mene-
dék a szülők és az egész világ elől a 
nagykamaszoknak.
Gyermekoromban nem volt WC a 
játszóterek mellett. Aki közel la-
kott, az hazaszaladt. Az Alpannonia 
parkban van WC, ennek ellenére 
mindennapos látvány, hogy a szü-
lők a fűbe pisiltetik a gyerekeiket, 
ki sem mennek velük valami félre 
eső helyre. Olyan is előfordult, hogy 
a gólyalabirintusba küldte be a szü-
lő a gyerekét. ezek után miért cso-

dálkozunk azon, hogy a felügyelet 
nélküli kamaszok nem vigyáznak a 
környezetünkre?
A kutya az ember legjobb barátja, 
de sajnos nem tudja használni a 
WC-t. emellett szüksége van sza-
bad mozgásra, amit a felelősség-
teljes gazdi elkerített terület híján 
nem adhat meg neki. Érdemes len-
ne valamelyik szélső füves területet 
bekeríteni erre a célra. ez a kutyák-
nak és gazdiknak is jó lenne, és a 
gyerekeket is kevesebb kellemetlen 
meglepetés érné. Fejlesztésre csak 
akkor gondolhat a park fenntartó-
ja, ha nem a károk helyreállítására 
költi el pénzét. 
A rongálásokért a tettes, és úgy 

gondolom, hogy az ő szülei is fele-
lősek. ez a park mindenkié, érezzük 
hát annyira sajátunknak, mint az 
otthonunkat. Véleményem szerint 
a helyes hozzáállást gyerekként a 
legkönnyebb megtanulni, de fel-
nőttként sem késő. elég hely van 
itt minden generáció számára, hát 
tegyünk meg mindent azért, hogy 
ez a hely sokáig alkalmas legyen a 
pihenésre. rajtunk múlik, hogy ér-
demes-e eU-konform játszótereket 
építeni gyermekeink számára, vagy 
térjünk vissza az elpusztíthatatlan 
anyagokhoz. Én képes vagyok al-
kalmazkodni a jobb környezethez. 
Kedves parklátogatók: önök is?

Szűcs Péterné

Váratlan segítség
A segítő Kéz Közalapítvány 70 kőszegi gyermek számára nyújtott támo-
gatást az idei iskolakezdéshez.  A családok örömmel fogadták a váratlan 
segítséget, melyet az alapítvány tagjai juttattak el a diákokhoz. Köszönet 
mindazoknak a cégeknek, magánszemélyeknek, akik felajánlásukkal le-
hetővé tették  az adományozást, kiemelten a terra Cargo Kft és a Meri-
tum Kft tulajdonosainak, mely cégek  jóvoltából a tervezettnél nagyobb 
összeget oszthattunk szét.  
Az alapítvány számlaszámára a továbbiakban is várjuk a segítő szán-
dékú befizetéseket, mellyel a nehéz helyzetű, egyedül élő emberek 
tüzelő beszerzéséhez járulhatunk hozzá.
Segítőkéz Alapítvány számlaszáma: 
OTP Bank kőszegi fiókja  1174 7051 2000 8316 0000 0000 
A befizetések teljesíthetők átutalással illetve a bankfiókban történő 
készpénz befizetéssel. Kérem, folytassuk!

Sárközi Antalné, kuratóriumi elnök

Köszönöm!!
Nagyon szépen köszönöm a kősze-
gi karitász jó szándékú embereinek 
az évek óta nekem nyújtott segít-
ségét. tudom, hogy az elmondott 
szó, a leírt betű keveset mond el a  
segítségükről, amelyben nemcsak 
én, hanem mások is részesülnek. 
ági néni (sárközi Antalné), Ibolya 
néni (Kelemen Józsefné), és tibi bá-
csi (baranyai tibor) köszönöm, amit 
tesznek értem. Nagyon köszönöm!

Francsics Mária   

Polgárőrök
Kőszegi polgárőr egyesület augusz-
tus 12-én részt vett az Országos 
polgárőr szövetség 25. évfordu-
lója tiszteletére rendezett vándor-
kiállítás megnyitóján. A program 
részeként  ünnepélyes keretek 
között Dobány Lajos a Vas Megyei 
Labdarúgó szövetség elnöke át-
adta Méhes Lajosnak a Kőszegi 
polgárőr egyesület elnökének az 
MLsz 100.000 Ft összegről szóló 
támogatási szerződését!

Határvadászt keresnek
Az Országos Rendőr-főkapi-
tányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség határva-
dász bevetési osztályainak ál-
lományába, járőrtárs beosztás 
betöltésére. A pályázatra cselek-
vőképes, 18. életévüket betöltött, a 
felvételi követelményeknek megfe-
lelő magyar állampolgárok jelent-
kezését várják.
A jelentkezési lap és a további www.

police.hu honlapon, a Határvadász-
képzés menüpontban érhető el. 
Érdeklődni a Vas Megyei rendőr-
főkapitányság toborzó Csoportjának 
vezetőjétől, Varga Dóra r. főhadnagy-
tól a 9700 szombathely, petőfi sán-
dor u. 1/C. szám alatt személyesen, 
vagy az alábbi elérhetőségeken lehet:  
tel: 06/94/521-011, 15-21-es mel-
lék, e-mail: humszolg.vasmrfkvvas.
police.hu, vargad@vas.police.hu.

Csalnak
egy kőszegit nyereményt ígérve 
hívtak fel telefonon, de a „pénz” 
átvétele előtt egy telefonkártyát 
kellett venni. Az illető megtet-
te, de a nyereményt sosem látta. 
Lehetséges, hogy a második te-
lefonáló már azt mondja, hogy a 

bankból beszél, majd kéri a szám-
laszámot, és több banki adatot, 
hogy tudja utalni a „nyereményt”. 
Ilyet senki ne adjon ki! A bankok 
sosem kérnek adatokat telefonon! 
Különösen az idősek ne engedje-
nek idegent a lakásba. egy hölgy 
„mindjárt érkezik a katona fiam” 
szavaira a két férfi rögtön távozott 
a kaputól. 
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20 éves 
Húsz éve, államalapításunk 1100. 
évfordulóján avattuk a református 
templomot, amelyet Csete György 
Kossuth-, Ybl- és prima primissima 
Díjas, a Nemzet művésze címmel 
kitüntetett tervező álmodott meg. 
rá emlékeztünk augusztus 21-én 
a Csillagteremben. Csete György 
templomainak felvételei sorakoztak 
fotókon. Az összeállítást a hódme-
zővásárhelyi múzeum adta kölcsön. 
Donatin tamás lelkipásztor köszöne-
tet mondott a református közösség 
tagjainak, a svájci barátoknak és 
az akkori városvezetésnek, hogy új 
hajlékhoz juthatott a kőszegi gyü-
lekezet. Csete György (evangélikus 
családból származott, de reformá-
tussá vált) hajlékot tervezett, még-
hozzá az első református templomot 
Magyarországon itt, Kőszegen. 
Lőrincz zoltán professzor személyes 

emlékeit idézte fel. beszélt találkozá-
saikról, hogy a tervező azon dolgozott, 
„legyen egy hajlék” itt is! A reformá-
tus templomépítészet megújításán 
munkálkodott. Alkotásain megjelen-
nek az ősi motívumok adaptációi. 
templomai, kápolnái megtalálhatók 
még Ópusztaszeren, Debrecenben, 
Kiskunmajsán és beremenden is. A 
hajlított formák, a stilizált tulipán, a 
jurta visszatérő elemei épületeinek, 
még akkor is, ha – bár leginkább 
természetes anyagokat használt 
– a hajlék betonból készült, mint 
beremenden. Mint mondta, vissza-
nyúlt a gyökerekhez, hogy „képet 
adjon a jövő generációjának”! 
A megnyitót a művész már nem 
érhette meg: július 18-án helyez-
ték örök nyugalomra a Farkasréti 
temetőben. 
A kiállítás megtekinthető szeptem-
ber 18–ig, csütörtöktől vasárnapig, 
14.00 – 17.00 óráig.

táF.

Tánctábor 
A Dance Jam táncosai a hagyo-
mányokat folytatva augusztus-
ban edzőtábort tartottak, a nyári 
alapozással készülnek fel az új 
versenyidőszakra. erre idén is 
lehetőséget kaptak a fiatalabb 
táncosok is. A tábor augusztus 

BE-JÓ
A bersek József általános Iskolában 
21 éve működik táncszakkörként 
a be-JÓ táncegyüttes. A legügye-
sebb lányokból 2005 szeptemberé-
ben alakította meg Horváth Márta, 
a bersek iskola történelem-orosz, 
tánc- és dráma pedagógusa a be-
JÓ Történelmi Táncegyüttest is 
hiánypótlásként.
Hiánypótlás ez a néhány sor, mert 
az elmúlt lapszámunkban (10. old) 
pontatlanul jelent meg. 

Háztartási létra
 - 4 fokos   8 400 Ft helyett  7560 Ft
 - 5 fokos 10 600 Ft helyett  9540 Ft

Többcélú létra
- 3 x 9 fokos   36 700 Ft helyett 33 030 Ft
- 3 x 10 fokos 42 500 Ft helyett 38 250 Ft

Minden háztartási és többcélú alumínium

létra árából 10% engedmény
                                                        (Az akció szeptember 30-ig illetve a készlet erejéig tart!)      

22-én kezdődött két cso-
portban 41 lány részvé-
telével. Az óvodások napi 
kétszer egy órát, míg az 
alsó tagozatosok kétszer 
másfél órát táncoltak. A 
csoport művészeti vezető-
je, Földesiné Németh Csilla 
elmondta, hogy a táncta-
nulást dramatizációs játé-

kokkal, kézműves foglalkozásokkal 
tették teljessé. A szervezésben és a 
foglalkozások vezetésében Kóródi 
sándorné és Horváth Csabáné vett 
részt. A felkészülésre fordított idő 
jó hangulatban telt el, és csiszoló-
dott, fejlődött a táncosok tudása. A 
búcsúzáskor feltett kérdések, véle-
mények a következő évi folytatásra 
ösztönöznek.   

60 év után
1956 júniusában érettségiztünk. 
Akkor a Jurisich gimnázium 45 
diákja búcsúzott a Csiszár béla 
igazgató vezette iskolától, Nagy 
árpád és Könyves tóth Kálmán 
osztályfőnöktől. Amikor öt év után 
először találkoztunk sok volt a 
szomorúság, mert a forradalom 
időszakában 13 osztálytársunk 
keresett új hazát. Az aggodalmunk 
kölcsönös volt. Ahogy teltek az 

évek, egyre többen jöttünk össze 
a találkozókon. Azóta is visszatér 
emlékeinkben, beszélgetéseink 
során a régmúlt. szeptember 
10-én hatvan év után 18 boldog 
osztálytárs találkozott. Kívánom 
mindenkinek, hogy egy ilyen 
csodálatos eseménynek legyen a 
részese. Köszönjük Keszei balázs 
igazgató úrnak a szívélyes fo-
gadtatást, és iskola életéről adott 
beszámolót. biztosan visszatérünk 
az alma materbe öt év múlva is.

dr. Virág Mária
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lakossági apró
Régi gyermekjátékokat, kis-
vasutat, jelvényeket, match-
boxokat, kitüntetéseket, há-
borús tárgyakat, régi bolti 
színes fémtáblákat és egyéb 
antik tárgyakat vásárolnék. 
tel: 0670-3280-737.
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Hangzó a Város

20 év KV
Nemcsak a koncentrált munkát, ha-
nem a csoportépítést is fontosnak 
tartja a Kőszegi Vonósok két veze-
tője, scheer bernadett és scheer 
Uwe. Augusztus 21-én a Vonósok 
túrabakancsban című szabadtéri 
koncertjükre több mint ötvenen 
zarándokoltak ki Marton-szállásra, 
ahol az előadást két és fél napos 
felkészüléssel és számos élvezetes 
programmal alapozták meg.
A péntektől vasárnap estig tar-
tó programsoron tizenhét zenész 
– ahogy scheer bernadett fogal-
mazta – „éjjel-nappal összezárva, 
nagyon sokat zenélve, és egyéb 

filmzene scheer Uwe feldolgozásá-
ban csendül fel. A barokktól a leg-
újabb kori zenékig változatos lesz 
a zenei paletta, Meggie is fellép a 
zenekarral.
Ne feledjék! December 10-én: a 

Kőszegi Vonósok a várba várnak 
bennünket! Az együttes reméli, 
hogy minden zenésztársuk, aki va-
lamikor a KV tagja volt, jelen lesz a 
közös ünnepen!

Tóthárpád F.

közös programok élményében osz-
tozva készült” a decemberi jubile-
umi koncertre is. próba, speciális 
(vonós)torna, közös étkezés, éjsza-
kai túra, lovaglás, íjászat alapozta 
meg a jókedvet. Az ég is kedvelte 
a vonós muzsikát, hiszen „amikor 
kellett” kisütött a nap. 
A Kőszegi Vonósok a megalakulá-
suk 20. évfordulójára készülnek. 
December 10. szombat este hat 
órai időpontot már most érdemes 
beírni a naptárba. Koncertlátoga-
tóknak különleges élményben lesz 
része a lovagteremben. Az előadás 
címe: ÷Az elmúlt 20 év válogatá-
sa”, a koncert anyagát a zenekari 
tagok állították össze. Új darab is 
elhangzik: a trónok harca című 

A Hangzó Város zenei Fesztivál 
négy napon keresztül Kőszegre 
hangolta a zenét, a hangszereket, 
az előadókat, a hallgatóságot és az 

érdeklődőket. A Felsőbbfokú tanul-
mányok Intézete szervezésében jött 
létre az udvari zenei fesztivál. Kő-
szeg több évszázados zenei hagyo-

mányait keltette 
életre. Új hangzó 
tereket, udvaro-
kat, sikátorokat 
nyitottak – a 
Jurisics-vártól a 
zwingeren és a 
kapuszíneken át 
a borozók és a 
várárok kertjéig 
– a zene és a lá-
togatók számára.
A fellépők között 
olyan nemzetkö-
zi hírű előadók 
voltak, mint a 
Hannah berger 

vezette világzenét játszó Group 
Hanan, a binder Quartet, a Lan-
tos zoltán és Horváth Kornél jazz 
duója, a zuboly együttes, vagy a 
középkori egyházi dalokat, kegyes 
énekeket előadó Voces Duecento. A 
katolikus és az evangélikus gyüle-
kezet énekkarai és a Czidra Lász-
lóról elnevezett országos Furulya-
verseny győzteseinek előadása is 

mányait keltette 
életre. Új hangzó 
tereket, udvaro-
kat, sikátorokat 
nyitottak – a 
Jurisics-vártól a 
zwingeren és a 
kapuszíneken át 
a borozók és a 
várárok kertjéig 
– a zene és a lá-
togatók számára.
A fellépők között 
olyan nemzetkö-
zi hírű előadók 
voltak, mint a 
Hannah berger 

A TRIXI KÖNYVEK sorozatának újabb darabja az ovisoknak készült, 
és tóthárpád Ferenc 
verses meséjével idézi 
fel az óvodakezdés első 
napjait. „tücsökfal-
vi lombok alatt, / ott, 
ahol a patak szalad, / 
ünneplőbe öltöztettek /
díszfüveket s bogáncso-
kat”.  A tücsök ede ovi-
ba megy című történet 
a tücsökmesék hetedik 
része. A nagyszerű raj-
zokat ezúttal is Őszi 
zoltán készítette.

nagy sikert arattak. A koncertekre 
és a zeneszámokra a budapest 
Kortárstánc Főiskola fiatal tánco-
sainak és mozdulatművészeinek 
improvizációi reflektáltak.
A szervezők a közönséggel és az 
előadókkal együtt úgy gondolják, 
hogy 2017 nyarán, Kőszegen 
jöhet a II. Hangzó Város zenei 
Fesztivál!
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Hrvatska zajednica po deseti put u historičkoj igri ÷Polumisec puni Misec”

Pobjeda po deseti put
U povijesti turski napad samo jedan put su po-
bijedili Jurišič i njegovi branitelji – čiji čin im je 
historički dogadjaj nastao – a u sadašnjici Kise-
žani cijelomisečnim programom se spomenu na 
ove dane. U ljetošnjem jubilarnom ljetu, već po 
deseti put se spominja Kiseg na nekadašnje he-
rojske dane. programska serija „polumisec-puni 
Misec” prvim vikendom augustuša zvala je za-
interesirane na razne programe. Uz postavljanje 
katanskih taborov, uz pišačke ture, uz sajam, uz  
kulturne i športske programe na Glavnom trgu 
predstavila se i grupa „Šetnja” iz Židana, a bilo 
je moguće i vježbati hrvatske tance. No vrhu-

nac ovih programov 
svenek je bitka na 
zidu kiseške tvrdja-
ve. Hrvatska zajed-
nica u Kisegu- pr-
venstveno sa člani 
pjevačkoga zbora 
„zore”– od samoga 
početka podupira 
ov program. Šandor 
petković predsjed-
nik mjesne Hrvat-
ske samouprave 
od prvoga trenutka 
igra oduševljenjem ulogu Nikole Jurišića, a kiseš-
ki Hrvati i Hrvatice hrabri i vjerni su branitelji na 
zidina.sablje, puške, noži i topi u muškimi ruka-
mi, a kuhače, metle, sukače, voda u lonci kod 
žen. sa podupiranjem braniteljev iz stare nam 
domovine Hrvatske iz Djurdjevca – ki su isto po-
znati o uspješnoj borbi protiv turskih napadača 
– sigurna je pobjeda u Kisegu. Je li se je svaki 
detalj isto ovako dogodio to nije ni važno. Važno 
je da Kiseg čuva spominak Nikole Jurišića senj-
skoga kapetana, svojega heroja, a kiseški Hrvati 
peldodavno podupiraju ovo spominjanje. 

A Félhold-Telihold programsorozat kere-
tében tizedik alkalommal rendezték meg 
a kőszegi Ostromnapokat, ahol a helybeli 
horvát közösség – Petkovits Sándor elnök 
vezetésével – a kezdetektől részt vesz a 
hagyományőrző rendezvénysorozaton. Őr-
zik a horvátországi Senj város szülöttének, 
Jurisics Miklósnak a kőszegi vár védelmé-
ben tanúsított hőstettét.

Marija Fülöp Huljev
Foto: Timea Horvat

Hrvatska zajednica po deseti put u historičkoj igri ÷Polumisec puni Misec”

÷Picoki” iz ur evca vridni su pomagači
kiseških braniteljev

Piroska
A városban Horváth Istvánnét mindenki piroska 
néven ismeri. Nem titkolja a 74 éves korát, amely-
re büszke lehet azért is, hiszen egy személyben 
képviseli a Fő téren lévő boltjával a népművészi 
alkotások terjesztését. Kereskedői tevékenysége 
során göröngyös utat járt be. Az elmúlt év au-
gusztusában újabb akadályba ütközött, felmond-
ták a Fő tér 1. címen lévő bolt bérleti szerződését. 
Akkor úgy érezte, hogy elérkezett a végpont. A 
„Jóisten a feladathoz erőt is ad” – gondolat alap-
ján piroska tovább lépett a problémán, kibérelt 
a Fő téren egy másik boltot, amely akkor még 
alkalmatlan volt a használatra. A család és a hoz-
zá tartozó baráti csapat összefogott, új és elegáns 

külsőt hoztak létre. egy novemberi vásárnapon 
költözött át a családja segítségével. Az akkor 
éppen két mankóval járó benedek unokája sem 
akart otthon maradni, széken ülve tette a dolgát. 
Az idősebb, evelin facebookon adja tudtul azóta is 
a világnak a nagymama boltjának híreit. 
piroska mindennapjait a munkája tölti ki, ehhez 
erőt ad a három gyermeke és a hét unokája. Az 
idős asszony az igazi boldogságot akkor érzi, ha 
együtt a család, amelyben gyakran leli az örömét. 
ezt a kötődést gyermekkorában tanulta meg. 
Édesanyja a háború időszakában hat gyermeknek 
a semmiből varázsolt ételt. Akkor Nemescsóban 
éltek. A borzalmaktól félve a „nagycsalád” férfi 
tagjai bunkert építettek az erdőben. Innét vissza-
térve csak az üres ház fogadta őket, mindenüket 
elvittek az orosz katonák. Édesapja asztalos volt, 
de szerszám, anyagok hiányában nem tudta tel-
jesíteni a megrendeléseket. ettől kezdve a nagy-
szülőktől átvett földek 
jövedelméből próbálták 
fenntartani az életüket. A 
rákosi-korszakban meg-
érkeztek a termények 
begyűjtői, majd a tsz-be 
mindent be kellett vinni. 
szegényes volt az életük, 
de a hat gyermek tanult. 
piroska kereskedő lett 
1961-ben. Kőszegen az 
elsőként megnyílt AbC-

ben, az egykori bisztró helyén, a régi schäffer-
házban (Fő tér 1.) kezdett el dolgozni 1962-ben. 
A családalapítás után 1971-ben a Városház utca 
5-ben (mostani zöldséges bolt) helyén lévő Nép-
művészeti üzletben kapott munkát, 1996-ig itt 
dolgozott. A rendszerváltás után nem értette, 
hogy az országos szövetkezethez tartozó üz-
let miért nem kap árut. piroska viszont kapott 
dorgálást, amikor közvetlenül a termelőtől, bizo-
mányba szerezte be a népművészeti szőtteseket, 
és megnövekedett a forgalma. Az országos veze-
tők ezt rossz néven vették. piroska pedig váltott, 
és a szemben lévő (Fő tér 1.) épületben nyitott 
saját üzletet. Konkurens lett a korábbi boltja, 
amelynek dolgozója nem értette, hogy ott miért 
a piroskát keresik a vevők, és miért nem a bősé-
ges árukészletből választanak.
erre a kérdésre piroska régi és új vevői tudnak 
csak válaszolni. Kámán Z.
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Elkezdődött a 2016/2017-es tanév
Az Árpád-házi szent Margit több-
célú nevelési intézményben az elő-
ző évek gyakorlatához híven került 
sor az új tanév megnyitására. Az 
óvoda a nyári leállás után először 
augusztus 29-én nyitotta meg 
kapuit az „öreg” óvodások előtt, a 
kicsiket szeptember elsejével, az új 
nevelési év kezdetével fogadták. 
Az általános iskolások augusztus 
30-án gyülekeztek az iskolában. 
A zászló mögött közvetlenül az 50 
ünneplőbe öltözött kis elsős vonult 
a Jézus szíve templomban tartott 
szentmisére. Vidám beszélgetésük 
némi izgalomról is árulkodott: va-
lami új veszi kezdetét, amire leg-
többjük hónapok óta várakozott.
A gimnazistáknak augusztus 31-én 
volt a tanévnyitó Veni sancte szent-
miséje. A szentlélek Isten segítségül 
hívása fontos, mert „tudjuk, hogy 
egyedül nem megy: az álmaink 
valóra váltásáért küzdenünk kell, 
s jó, hogy a magunk ereje mellett  
számíthatunk a Jó Isten segítségére 
is” – fogalmazta meg egyik tizedi-
kes lány.

*
A Béri Balog Ádám Általános 
iskolában 51 elsős tanuló kezdi 
meg tanulmányait, a gyermeklét-
szám 367 fő. Nyolc évfolyam tizen-
hat osztályában folyik a nevelés, és 
az oktatás. Minden évfolyam egy 
osztályában német nemzetiségi 
nyelvoktatás keretében tanulnak 
a gyerekek, az első három évfo-
lyam egy-egy osztályában pedig 
iskolaotthonos formában. Délután a 
szakkörök, a tánc és a sportfoglal-
kozások mellett, napközis és tanu-
lószobás ellátást is biztosít az iskola. 
Aki igényli, az tízórait, ebédet és 
uzsonnát is kérhet. A teljes szakos 
ellátottságot 28 pedagógus állás-
hely biztosítja. törvényileg most már 
az iskola minden osztálya részese 
a mindennapos testnevelésnek és 
tanórai keretek között a Hit- és 
erkölcstan oktatásának. természe-
tesen az idén sem maradnak el a 
hagyományos „balogos” rendezvé-
nyek, és megemlékezések a nemzeti 
ünnepeinkről. A nyáron a „b” (régi 
bölcsőde) épületben, öt tanterem-
ben a padlóburkolat cseréjére került 
sor. A fő épületünk egyik leány mel-
lékhelysége is teljesen megújult.  Az 

iskola mellett új kerékpárút került 
kialakításra, ami a megközelítést 
biztonságosabbá teszi.

Földesi János
igazgató

*
A bersek József Általános isko-
lánkban 247 tanuló és 22 peda-
gógus kezdte meg a 2016/2017-
es tanévet.  A 21 új diák mellett 
csengőszó köszöntötte a 21 első 
osztályost, akiket ajándék kulcstar-
tó átadásával fogadtuk „bersekes” 
diákokká. A nyári táborozásokhoz 
nyújtott támogatást köszönjük az 
önkormányzatnak és szülői mun-
kaközösségnek. 
biztosítunk a diákoknak több 
érdeklődési kör szerinti szabad 
idős foglalkozásokat. A be-JÓ 
táncegyüttesünk erre is kiváló 
lehetőséget ad. Alsó tagozaton 
három csoportban napközis fog-
lalkozást, felső tagozaton tanu-
lószobai foglalkozást biztosítunk. 
Ökoiskolaként kiemelt hangsúlyt 
helyezünk a környezet, a természe-
ti értékek védelmére. A tanulmányi 
munka eredményességét mutatja, 
hogy 8. évfolyamból ballagó 46 
diákunk közül 41 főt vettek fel 
az első helyen megjelölt közép-
fokú iskolába. ebben a tanévben 
is megrendezzük saját szervezésű 
versenyeinket, amelyre várjuk a 
tankerület többi tanulóját is. A 
Magyar Kézilabda szövetség „Ké-
zilabda az iskolában” programban 
vállaltuk a partner szerepét.
Tagiskola – Kőszegszerdahely: A 
2015/2016-os tanév 18 fős diák-
létszáma miatt a fenntartó meg-
szüntette a felső tagozatot. tíz alsó 
tagozatos diák maradt az iskolá-
ban. Az oktatás az előző évekhez 
hasonlóan 1–4. osztály összevo-
násával működik, de a közismereti 
tárgyakat két tanulócsoportban 
tanítjuk. továbbra is biztosított az 
étkezés, a napközis ellátás, a zene-
oktatás, felzárkóztatás, tehetség-
gondozás, ingyenes úszásoktatás.
A felső tagozatosok közül nyolc 
fő az anyaiskolákban, egy fő ba-
log iskolában, és kilenc diák a 
Gyöngyösfalui Dr. tolnay sándor 
általános Iskolában folytatja ta-
nulmányait. pedagógus állás nél-
kül nem maradt.

Tagiskola – Horvátzsidány: A tag-
iskola tanulói létszáma az elmúlt 
években folyamatosan emelkedett. 
ezért az összevont osztályokat 
bontani lehetett. Az alsó tagozat 
25 fős létszáma miatt 1. osztály-
ban és 2. osztályban, valamint az 
összevont 3–4. osztályban taní-
tunk. A délutáni foglalkozásokat 
két napközis csoport biztosítja. A 
tagiskolának erőssége és feladata 
a horvát nemzetiségi nyelvoktatás, 
a környező falvak életében aktívan 
vesznek részt a diákok. elkezdődött 
partneriskolai kapcsolat kiépítése a 
horvátországi Marija Gorica-i isko-
lával, a folytatásra reményt adnak 
az eddigi közös programok. 
szeretettel várjuk a hozzánk beirat-
kozni szándékozó tanulókat! Keres-
senek bennünket a kérdéseikkel!

Kovácsné Szabó Éva
igazgató

*
Tolnays diákok
Augusztus 31-én tartották a Dr. 
tolnay sándor általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségét, amelyre az 
igazgató asszony bőröndöt húzva, 
szalmakalappal, napszemüvegben 
vonult be. elsétálva a tanulóifjúság 
előtt tömören közölte: „Véget ért a 
nyár. / A strand is üres már. / De 
az iskola nyitva már / integet a sok 
tolnays diák”.
Majd a „Nehéz az iskolatáska” 
dallamára a nyolcadikosok kísére-
tében 17 első osztályos megérke-
zett az iskolaudvarra. A köszöntést 
követően az elsősöket a feltűzött 
jelvénnyel befogadták a iskola 
diákjai sorába. rajtuk kívül 14 új 
tanuló is tolnays diák lett. Az iskola 
legfontosabb célja, hogy a diákok 
jól érezzék magukat, legyen öröm 
számukra a tanulás. Vegyék köny-
nyen az akadályokat, és sikere-
ikkel erősítsék az iskola hírnevét. 
ezt tették a diákatléták nyáron. A 
Kisiskolák diákolimpiáján országos 
3. helyezést értek el. A svédváltó 
tagjai: Osztrosics Kristóf, Kovács 
Máté, szűcs András, Kaposi Máté 
és 600 m-en a 8. helyezett Varga 
Dorina. Az igazgatónő beszédét kö-
vetően műsort adtak az 5. osztályos 
tanulók, ketten elsős testvéreikkel 
együtt szerepelhettek. A verses 
zenés összeállítás Juhászné srágli 

Ildikó tanító érdeme.
Négy új tanár érkezett az iskolába.  
Az évnyitón vehette át Csizmaziáné 
schiffer Mária és pappné Markó 
erzsébet a 30 éves jubileumi em-
lékérmet a pedagógus pályán 
eltöltött évek emlékére. Az iskola 
első rendezvényét, a tolnay-Napot 
szeptember 30-án tartják, amely 
az európai Diáksport Napja is lesz. 
A Földművelésügyi Minisztérium 
Vadonleső programja és a Ma-
gyar természettudományi Múzeum 
hirdette meg a „puha szárnyakon 
száll…” országos meseíró versenyt. 
Németh eszter 7. osztályos tanuló 
III. helyezést ért el, felkészítő taná-
ra: Iliás Márta. 

*
Technikum
Az evangélikus templomban tartott 
istentisztelettel és tanévnyitó ünne-
péllyel nyitotta meg fennállásának 
118. tanévét a nagy múltra vissza-
tekintő teKI. Az intézmény 2016. 
szeptember 1-től a Kőszegi Evan-
gélikus Szakgimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium nevet 
viseli, mely megfelel a jogszabályi 
változásoknak. A megváltozott 
képzési struktúrának köszönhetően 
mezőgazdaság; turisztika; közleke-
dés, szállítmányozás és logisztika; 
vendéglátóipar ágazatokban, illet-
ve vendéglátás-turisztika szakma-
csoportban 76 kilencedikes diák 
kezdte meg tanulmányait. A nap-
pali képzés mellett esti tagozaton 
lehetőség nyílik a vendéglátásszer-
vező-vendéglős OKJ-s végzettség 
megszerzésére, a már szakmával 
rendelkező tanulók pedig felnőtt-
képzés keretében két év után érett-
ségi vizsgát tehetnek. 
A szakképzésben lezajló változások 
kihívások elé állítják mind a peda-
gógusokat, mind a diákokat. 
rodler Gábor igazgató úr beszé-
dében – a közelmúltban lezajlott 
olimpiai játékokra visszautalva-
hangsúlyozta, hogy a felmerülő ne-
hézségeket kitartással, akaraterő-
vel lehet legyőzni. „Az igazán erős 
embert a kudarc, a kritika inkább 
megedzi, s jobb eredmény elérésé-
re sarkallja. Fontos, hogy ezeket jól 
tudjuk kezelni, s túl tudjunk lépni 
a negatív pillanatokon”– fogalma-
zott. Az iskola tanárai és diákjai e 
gondolatok jegyében kezdték el a 
munkát. 
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Jurisich Miklós Gimnázium 
A tanárok személye és az oktatási 
rendszerek irányítása rendre változik. 
Évről évre más lehet, átalakulhat. 
Az átalakítások azonban tanítványa-
ink számára nem tűnhetnek lénye-
gesnek. Különösen, hogy elmondjuk 
ország-világnak, hogy a kőszegi 
Jurisich Miklós Gimnázium szelle-
misége és értékrendje vál to zatlan 
és állandó. ez pedig a mindig szem 
előtt tartott Vörösmarty gon dolat: 
÷Gyűjts, takaríts a nemzetnek s 
tudománynak egyenlőn”.
Éppen ezért fontos, hogy minden 
diák és tanár magáénak vallja az 
el múlt tanévek érdemeit! Minden 
lezárt tanév olyan tíz hónap, a mely 
során a tanulóknak és nevelőknek 
számtalan meg oldhatat lan nak tűnő 
feladaton kell úrrá lenniük. 
Kiválóan szerepeltek az elmúlt tan-
évben is tanítványaink az Or szá gos 
Középiskolai tanulmányi Verseny 
megyei döntőiben. Mate ma ti ka 
tantárgyból Mércz Patrik (13.d) és 
Pászner Gellért (11.d). Ha son lóan 
szépen teljesítettek az angol nyel-
vi OKtV-n diákjaink, Nagy Ágnes 
(13.d) és Fazekas Patrik (11.d). 
A zrínyi matematika versenyen 

megyei első helyezett lett Pászner 
Gellért, az „Édes anyanyelvünk” 
megyei fordulóján első lett Takács 
Roxána (10.d). A két tanítási nyel-
vű iskolák regionális angol nyelvi 
versenyét Farkas Armand (9.kny) 
nyerte meg. Ugyanúgy amint 
Grünwald Dávid (9.any) a megyei 
német nyelvi versenyt. Faller Esz-
ter (9.any) és Varga Gréta (9.any) 
egymással való holtver seny ben let-
tek elsők a megyei könyvtárhasz-
nálati versenyen.
Az érettségi vizsgán, minden osztá-
lyunkban, minden tantárgyból, az 
országos átlagokat jóval meghala-
dó eredményeknek örülhettünk.
A 80 végzős közül 72-ről tudjuk, 
hogy felvételt nyert valamilyen felső-
oktatási intézménybe. bízom további 
sikerükben és minden jót kívánok ne-
kik! Jó érzéssel tölthet el bennünket 
az érettségizett diákok teljesítménye, 
példaként állítom a tanulóifjúság elé 
az elért ered mé nye iket. 
Intézményünkbe 91 tanuló iratko-
zott be, és kezdte meg ta nul má-
nyait szeptember 1-én. 
szép középiskolás éveket kívánok 
nekik a gimnáziumban!

Keszei Balázs igazgató

500 millió Ft
áprilisban tették közzé a www.
kormany.hu oldalon, hogy a 2016. 
évi pályázat eredményeként az ár-
pád-házi iskola a kollégiumi szárny 
homlokzatának felújítására 6,5 
millió forintot kapott a kormánytól. 
ágh péter országgyűlési képviselő 
az emberi erőforrások Minisztériu-
mába küldött levelében kérdést fo-
galmazott meg – a 800 éve alapított 
– Domonkos rend kőszegi oktatási 
tevékenységének támogatása ér-
dekében. rétvári bence államtitkár 
válaszában 500 millió Ft 2017. évi 
felhasználásra vonatkozó támoga-
tást jelentett be. A politikus kifejtet-
te: Magyarország Kormánya fontos-
nak tartja, hogy az egyházak ma is 
betölthessék azt a tár-
sadalomformáló szere-
pet, amely küldetésük 
fontos részét képezi. 
„Hisszük, hogy szolgá-
latukkal olyan értéket 
hoznak létre, amely 
megerősíti nemzeti kö-
zösségünket.”
Az 500 millió Ft fel-

használásáról a Domonkos rendben 
általános főnöknő feladatot ellátó dr. 
Deák Hedvig elmondta, hogy az in-
tézmény visszavétele óta, már több-
féle állagmegóvás illetve felújítás 
történt, amelyet az épület állapota 
tett szükségessé. Az elmúlt években 
az iskola több új funkcióval (óvoda, 
gimnázium, kollégium), és ennek 
nyomán tanulói létszámmal is bő-
vült. A kormánytól kapott támoga-
tásból a még szükséges felújításokat 
kell elvégezni. Meg kell teremteni a 
mindennapos testnevelés feltételeit, 
fel kell újítani az épület belső tereit. 
Az új óvoda kivételével a teljes épü-
letegyüttes műemlék, ezért bármi-
lyen felújítás költségei messze meg-
haladják a nem-műemlék épületre 
fordított költségeket.

KZ

KÜLFÖLDÖN AKAR DOLGOZNI? 
DOLGOZZON SVÁJCBAN, NÉMETORSZÁGBAN, 

AUSZTRIÁBAN 

16 HETES ANGOL / NÉMET 
NYELVTANFOLYAMOK 

KEZDŐ SZINTTŐL A NYELVVIZSGÁIG! 
KÜLFÖLDI MUNKAKÖZVETÍTÉSSEL 

ÖSSZEKAPCSOLVA 

590 Ft/órától  
Tanuljon nálunk akár 

INGYEN*  
(*a részletekről a tájékoztaton adunk felvilágosítást) 

Kőszeg, Hunyadi u. 10 
 Jurisich Miklós Gimnázium 

2016. szeptember 29. 
Csütörtök 18 óra 

www.deltaoktatas.hu 
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A gyermekáldásért
A Mária Út Máriazelltől Csiksomlyóig 
vezet. A hagyományok szerint 
Nagyboldogasszony ünnepe után, 
augusztus 27-én tartották meg az 
1Úton zarándoklatot, amelyet a 
gyermekáldásért, a megszületen-
dő gyermekekért ajánlottak fel. A 
kőszegiek egy csoportja Csepregre 
indult a Nagyboldogasszony-temp-
lomhoz, illetve hét szakaszra osztva 
zarándokoltak a hívek Máriazellig. 
A kegytemplomban tartott szentmi-
sén 81 horvát zarándok vett részt. 

Zúgtak a harangok
Kőszegről a keresztet felemelve 
indultunk el a Jézus szíve plébá-
niatemplomtól. A lelki vezetést 
Németh  Csaba káplán vállalta 
magára. Az 1Úton haladva jöttek 
hozzánk egyre többen, Csepreg 
előtt már 150–200-an zarándo-
koltunk, a városban babakocsis 
édesanyák csatlakoztak hozzánk. 
Az utat mindannyian a gyermekál-
dásért vállaltuk. 
A zarándoklat egy szakasza az or-

szághatáron vezet, itt, az 1699 évi 
határkőnél hálaimát mondtunk az 
aknamentes szabadságunkért. Az 
Őz-kút után az egykori ólmodi szőlős 
dombok tetején, az 1724-ben épí-
tett belovits-kápolnánál Hergovich 
Vince polgármester fogadott ben-
nünket. előre haladva az Úrangyala 
imádságát mondtuk, horvát nyel-
ven is kértük a „mi atyánk” segít-
ségét. elértük a zsidányi út mellett 
lévő Mária-kápolnát, a téglapadlón 
az 1868-as évszám tanúskodik az 
építtető petkovits-Horvát család 
„szűz Mária imameghallgatására”. 
bibliai táj hangulatát árasztotta 
Marton szállás, ahol a Marton csa-
lád forró gombalevessel vendégel-
te meg a zarándokokat. A peruska 
Mária erdőben, ahol a három éves 
Lipót elveszett, és az életben mara-
dását az utókor kápolnával jelzi, mi 
is megpihentünk Mária tiszteletére. 
sokáig megmarad bennünk a lelki 
öröm, amikor a csepregi szentkút-
kápolnánál zúgó harangok fogadtak 
bennünket. Énekszóval mondtunk 

hálát a megérke-
zésünkért, amikor 
az Ady endre utcán 
haladtunk a Nagy-
boldogasszony-
templomhoz. A 
szentmisén kértük 
a Jóisten áldását 
az édesanyákra.

Sudár György

hálát a megérke-
zésünkért, amikor 
az Ady endre utcán 
haladtunk a Nagy-
boldogasszony-
templomhoz. A 
szentmisén kértük 
a Jóisten áldását 
az édesanyákra.

Meghitté tette
Augusztus 27-én őseink nyom-
dokain, a szűzanya iránti töretlen 
bizalommal indultunk el az  1Úton 
nemzetközi zarándoklaton. A 170 
km megtételével a bozsok – Kőszeg 
– Máriazell  útvonalon felajánlottuk 
az imánkat a gyermekvállalásért. Az 
első szakaszt futva, majd kerékpár-
ral, illetve gyalogosan tettük meg. 
Kisebb-nagyobb csoportokban  12 
– 45 km-es távolságokra bontva ér-
keztünk el Máriazellbe. Kirschlagban 
16 órakor szalézi szerzetes atya, 
szabó József által bemutatott szent-
misét a fiatalok gitárral kísért éneke 
tette  meghitté. Kőszegen 18 órakor  
Harangozó Vilmos esperesplébános 
úr buzdította a híveket, hogy imái-
kat a gyermekáldásért mondják el, 
hangsúlyozva a keresztény családok 
megtartó erejét. Az egyházi kórus 
áve Maria énekével tette ünnepé-
lyessé a szentmisét. Máriazellbe az 
1Úton zarándoklat részeként  81 fő 
érkezett meg. (lsd: Jóság) 
A szervezésben elkötelezett  hívők 
segítettek, akik már korábban ré-
szesültek a zarándok utak áldásá-
ban, ők vezették 
a társakat: eső 
Attila, eredics 
Marika, Giczy 
József, Gyarma-
ti Mihály, Hajós 
Attila, Kámán 
Gábor, Németh 
Lászlóné, pászner 
Gábor, petkovits 
sándor, és még 

sokan mások vállaltak feladatot.
Isten áldjon meg mindenkit, aki 
bármilyen módon hozzájárult za-
rándoklatunkhoz. 

Weigl Istvánné

A jóság
A jóság volt az idei máriazelli hor-
vát zarándoklat központi témája . Az 
augusztus 24-től 27-ig tartó 160 
kilométeres gyalogútra 70 fő indult a 
szent Imre-templom elöl. A harma-
dik napon még 28 fő csatlakozott.  
A csoportot petkovits sándor vezette. 
A nemzetiségi elnök 55. alkalommal 
járta végig a jól ismert ösvényeket, 
vitte a zarándokokat. (A gyaloglók 
lelki vezetője Dumovits István plébá-
nos úr, a zarándoktéma (a jóság) ki-
dolgozója Dr. Horváth sándor volt.)
A szombati napot, a Mária Út Köz-
hasznú egyesület felhívására, a 
gyermekáldásért és a megfogant 
életekért ajánlották fel. ennek meg-
felelően hangzottak el a felajánlá-
sok, a könyörgések és a rózsafüzér 
imádsága.
Többségében összeszokott zarándo-
kok találkoztak idén is. „Lélekben is 

egyre jobban építkezik a közösség!” 
– állapította meg petkovits sándor. 
Voltak, akik a táv második részét 
tették „csak” meg. Velük együtt a 
csoport létszáma elérte a százat. 
szombaton a kegytemplomba 81 
zarándok vonult be. A horvát tri-
kolórnak megfelelően szentpéterfa 
és Narda piros, Horvátzsidány, 
peresznye, Csepreg fehér, Kőszeg 
pedig kék felsőt öltött magára. Élü-
kön (Lipárt Géza felvétele) a legfia-
talabb, a kilenc és fél éves stefanich 
Gréta haladt a kereszttel.

táF.

Álmodozott már a nyári forróságban arról, hogy bárcsak klímás autója lenne? Idén júniustól az 
álmodozás végre valósággá válik. ŠKODA Fabia Cool modellek klímával már 2.998.000 forinttól! 
A részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe!

mintakereskedes.hu

Az akció 2016. június 1-től 2016. augusztus 31-ig, illetve az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár a ŠKODA Fabia Cool 1.0 MPI/75 LE 
modellre érvényes, és a Climatic klímaberendezés extrafelszereltség árát foglalja magába. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként 
szszolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

ŠKODA Fabia Cool kombinált átlagfogyasztása: 4,8 l/100km, CO2 kibocsátása: 108 g/km

MINTA KERESKEDÉS
1111 Budapest

Minta utca 123.

FABIA COOL KLÍMÁVAL 
                 Már akár 2 998 000 Ft-tól!

VÉGH AUTÓHÁZ
9700 Szombathely

Csaba utca 10.
Az akció 2016. június 1-től 2016. december 31-ig, illetve az importőri 200 db-os készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak 
márkakereskedőnként eltérhetnek. A feltüntetett ár a ŠKODA Fabia Cool 1.0 MPI/75 LE modellre érvényes, és a Climatic klímaberendezés extrafelszereltség árát foglalja magába. Az üzemanyag-fogyasztási 
és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusok-
kal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció. További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!

veghauto.hu

lakossági apró
KŐSZEGEN szépségszalon-
ban masszőr részére üzlethe-
lyiség kiadó. 
telefon: 06 30 513 3247
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Szeptember 22. csütörtök
19.00  Város bora választás (zártkörű rendezvény)

Szeptember 23. péntek
17.00  rendezvénysátor (Károly róbert tér) – hivatalos megnyitó, az 

első hordó bor csapra verése, közreműködnek a Kőszegi tor-
nyosok

17.15  rendezvénysátor – Kőszeg Város Ifjúsági Fúvószenekara
18.30  rendezvénysátor – borkirálynő választás, Város bora ered-

ményhirdetés
20.00 Fő tér – Fúvós szerenád: rázeNe Fúvószenekar (bp.) és Kő-

szeg Város Koncert Fúvószenekara
21.30  Fő tér – be-JÓ tűztáncosok – tüzes Hollywood
21.30  rendezvénysátor – balkan Fanatik koncert

Szeptember 24. szombat
10.00  Fő tér – Vendégzenekarok zenés fogadása
12.00  Éttermek – Jó ebédhez szól a ... fúvószene
14.00  A város utcáin – Szüreti Karnevál
16.00  Fő tér – Fúvós térzene; Jurisics tér – Fúvós térzene; rendez-

vénysátor – be-JÓ táncegyüttes, Dance Jam, West side tse
17.30  rendezvénysátor – Fúvós-show – rázeNe, steinberg, Kőszeg
18.30  Fő tér (csak jó idő esetén) – timi & Hot stuff
21.00  Fő tér – táncoló Lángok
21.00  rendezvénysátor – szüreti bál – Fáraó együttes

Szeptember 25. vasárnap 
11.00  Fúvós térzene: Jurisics tér – bundesmusikkapelle steinberg (A); 

Fő téren – rázeNe Fúvószenekar (bp.)
15.00  Fő tér – big box, Meggie és az epizód
programok a rendezvénysátorban:
14.00  Kőszegi Kötélugrók
14.15  Kőszegi Orientális táncklub
14.45  „Just for Fun” Country Line Dance Club
15.15  Genius és Galaxy rock & roll Club
15.45 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és a tulipánt zenekar 
17.00 AtArU taiko
19.00 Ocho Macho koncert

A rendezvény ideje alatt a Károly róbert téren Vidámpark, ételkülön-
legességek, bor és pálinka stand várja a kedves látogatókat! 23-án 
délután, 24-én és 25-én a Fő téren és a Jurisics téren kézműves kira-
kodóvásár! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégi-
uma és a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma támogatásával 
valósul meg!

A Nyugat-Dunántúl Kiemelt Rendezvénye!
Jó minősítésű Gasztronómiai Fesztivál!

Szeptember 22. csütörtök

látogatható műemlékek
szeptember 17 – 18-án tartják a Kulturális Örökség Napjait, amelyhez 
Kőszeg is csatlakozott. belépőjegy nélkül lehet megtekinti a kulturális 
örökségeinket. 
Múzeumi helyszínek: (9.00 – 17.00 óra) Arany egyszarvú patikamú-
zeum (9730 Kőszeg, Jurisics tér 11.) • Fekete szerecseny patikamúzeum 
(9730 Kőszeg, rákóczi út 3.) • tábornokház - Hősök tornya (9730 Kő-
szeg, Jurisics tér 6.) • Várkiállítás (9730 Kőszeg, rajnis utca 9.)
Gyógy- és Fűszernövénykert: (Kőszeg, rajnis utca 9.) Nyitva: 10.00 – 
17.00. A kertben hagyományos gyógy- és fűszernövények találhatók. 
Házasságkötő terem: (Kőszeg, rajnis utca 1.) Nyitva: 10.00 – 16.00. A 
Fekete- vagy Dugonics-ház a 16-17. században építettek rá emeletet, késő 
reneszánsz stílusban, majd a 18. században alakították a mai formájára. eme-
letén késő barokk falfestmények és stukkódíszítések láthatók. 1985-ben meg-
történt a műemléki felújítása, jelenleg házasságkötő teremként funkcionál. 
Kelcz–Adelffy Árvaház: (Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 13.) Nyitva: csak 
szombaton 10.00 – 12.00. Az épület helyén működő Kelcz-Adelffy árva-
ház elődjét 1741-ben hozták létre. 1749-ben vették át a jezsuita szerze-
tesek, akik nagy intézetté fejlesztették. 1958-tól állami iskola működött az 
épületben, mely 1989 óta üresen áll.
Koronaőrző bunker: (Kőszeg, Kálvária utca) Nyitva: csak szombaton 
13.00 – 17.00. A Kálvária-hegy lábánál, a Magyar szent Korona őrzési 
helyén felújított kiállítóhely. 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal; (Kőszeg, Jurisics tér 8.) Nyitva: 
10.00 – 16.00. A Jurisics téren található Városháza Magyarország egyet-
len és legrégebbi olyan épülete, amely a 14. századtól kezdve városháza-
ként működik.
Sgraffitós-ház: (Kőszeg, Jurisics tér 7.) Nyitva: 10.30 – 17.00. A rene-
szánsz eredetű ház nevét a homlokzaton látható díszítésről kapta. Az eljá-
rás Itáliából származik. 1560 körül építették emeletessé, ekkor kaparták 
ki jellegzetes díszítéseit. 
Zwinger – Öregtorony (Kőszeg, Chernel utca 16.) Nyitva: 10.30 – 17.00
A város legrégibb és legnagyobb bástyája, az Öregtorony (Öreg-bástya) 
vagy zwinger. Az egykori városfal délnyugati sarokbástyájának épült a 
XI. században, majd a XV. században gótikus stílusban átalakították. Mai 
formáját az Anjou-kori (1301–1386) nagy építkezések idején kapta. A 
szabálytalan ötszög alaprajzú bástya önmaga egy kis erőd. Nevét a ma is 
jól látható, az Öreg-bástya és a sarkos-bástya közötti – minden bizonnyal 
Jurisics Miklós építtetett – falszorosról, a zwingerről kapta. 
Cáki Pincesor Nyitva: 13.00 – 17.00. „Az év tájértéke” cím tulajdonosa.

Gesztenyenapok
Velem: Október 8 – 9-én rende-
zik meg a Gesztenyenapokat. A jó 
időben reménykedve 13 színpadi 
programmal várják az érdeklődő-
ket, a gyermekes családokat. szom-
baton 13 órától Gregorich zsófia 
gyermekműsorral szórakoztatja a 
nagyérdeműt, majd 14 órától baksa 
eszter mondja el meséit. Fél óra 
múlva a Kőszegszerdahelyi szent 
Flórián férfikar lép a színpadra, őket 
követi 15 órakor a Hajnalcsillag 
Néptáncegyüttes. Majd 16.30 órától 
sötétedésig a zenekarok (solwave 
együttes és  Varnyú Country) veszik 
át a főszerepet. Másnap, vasárnap 

13 órakor a bozsoki Kökörcsin 
Népdalkör lép először színpadra. 
13.30 órakor egyedi humorával 
a Kőszegszerdahelyi Kaméleon 
színjátszókör garantáltan magára 
vonja a nézők figyelmét. Fél óra 
múlva a perenyei citerások szóra-
koztatják a közönséget. Őket kö-
veti a Habakuk bábszínház műsora. 
Majd 16 órától ismét a zene kerül 
a középpontba. először a boglya 
zenekar majd a Cimbaliband ad 
koncertet.
Az autók parkolásáról a szervezők 
gondoskodnak, kérik a közlekedési 
rend betartását.

100. évforduló 
A Verbita rend 1916. április 1-én 
érkezett Magyarországra. Az évfor-
dulós ünnepségek záró programját 

október 8-án tartják budatétényben 
(bp. XXII kerület bajcsy zs, u.3-5) 
a Názáret Missziósházban. A busz-
költség 6000 Ft. (Jelentkezni lehet: 
tel: 30 617 64 15).
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Könyvtári hírek
Szeptember 1-től a felnőttrészleg kedden, szerdán és pénteken 8.30-
17.30-ig, csütörtökön 19.00-ig, szombaton 13.00 óráig tart nyitva. A 
gyermekrészleg keddtől péntekig 13.00-17.00 óráig, szombatonként 
8.30-12.00 óráig fogadja az olvasókat.  
Az alsó tagozatosok figyelmébe ajánlják az Unaloműző című rejtvényla-
pot. A tanév során a tanulóknak öt feladatsort kell megfejteniük. A tanév 
végén kerül sor a résztvevők pontszámainak összesítésére, és az ered-
ményhirdetésre. A tíz legeredményesebb tanuló jutalomkönyvet nyer. Az 
első rejtvénylap átvehető a gyermekrészlegben, vagy letölthető a könyvtár 
honlapjáról. Megfejtési határidő: október 29.
RenDeZVénY: 
Szeptember 15. (csütörtök) 17.00: Exobolygók, bolygók más égi-
testek körül. Rónay Viktor előadása.
Szeptember 16. (péntek) 11.00: Könyvbemutató. Ilon Gábor 
Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyve című művét 
bemutatja Keszei Balázs.
Szeptember 22. (csütörtök) 17.00: Olvasókör. Téma Tamási Áron 
Ábel a rengetegben című regénye.
Szeptember 28. (szerda) 10.00: Baba-mama játszóház 

A FORRADALOM EMLÉKEZETE – Programsorozat a kőszegi városi 
könyvtárban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfor-
dulóján:
– Filmvetítés és beszélgetés. A vendégekkel beszélget dr. Murai And-
rás filmtörténész.

Szeptember 29.1.  (csütörtök) 16.30: Szerelem (rendező: Makk 
Károly, 1971) Vendég: Törőcsik Mari színművész
Október 13.2.  (csütörtök) 16.30: Szamárköhögés (rendező: Gárdos 
péter, 1987) Vendég: Gárdos Péter rendező, író
Október 14.3.  (péntek) 15.00: Megáll az idő (rendező: Gothár pé-
ter, 1981) Vendég: Jordán Tamás színművész

– Október 9. (Könyves vasárnap) 15.00: A forradalom 
emlékezete Kőszegen című helytörténeti kiállítást meg-
nyitja Krizsovenszky Lajos történész.
A programokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja a KKETTKK-
56P-04-0020 azonosító számú projekt keretében. 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Kőszegen október 4–9.
Részletes program a könyvtár honlapján és a plakátokon!  
Október 4. (kedd): Népmese Napja. Népmesék óvodásoknak hagyomá-
nyos mesemondással és bakelitről.
Október 7. (péntek): Író-olvasó találkozó Kalapos Évával, a tini olva-
sókör vendégével.        
Október 9. (Könyves vasárnap): Rendkívüli nyitva tartás 14–18 óráig!
A gyermekrészlegben játszóház és papírszínház. A felnőttrészlegben 
beiratkozás 50%-os kedvezménnyel! Az éves tagság aktív keresőknek 
800 Ft, a 16 év feletti tanulóknak, hallgatóknak és a 70 év alatti nyug-
díjasoknak 400 Ft!
Október 10. (hétfő) 17.00 óra: Agykontroll-klub

Programajánló
Szeptember 30. 17.00 órakor. „Hely, ahol – szemelvények a Ké-

pek és pixelek fotóművészeti szalonból” címmel 
nyílik kiállítás a Jurisics-vár lovagtermében, amely 
2017. január 1-ig tekinthető meg.

Október 1.  18.00 Idősek és Zene Világnapja Ajándékműsor 
időseknek. Jurisics-vár lovagterem – Operett Höl-
gyek produkció.

Október 1.   7.00–12.00 „Búcsúznak a madarak!” – madár-
megfigyelés és bemutató az Abért-tónál.

Október 1.  14.00–17.00 „Állatok világnapja” – találkozás 
sérült ragadozó madarakkal a Chernel-kertben.

Október 6.  18.00 Kőszegi temető – Aradi Vértanúk Napja 
megemlékezés.

Október 8.  19.00 lovagterem – Dumaszínház – Kiss ádám a 
nagyvilágban. (jegyek: JVMK, Kőszeg, rajnis utca 9. 
jegyár 3100 Ft.)

Uszoda
Megtörtént az uszoda felújítása. 
szeretettel várják az úszni vá-
gyókat a következő nyitvatartás 
szerint: Hétfő, Kedd, szerda, Csü-
törtök, péntek: 06.00 – 21.30 óra. 

Tízéves
Ünnepi előadások lesznek a 
bechtold István természetvédelmi 
Látogatóközpont fennállásának 
10 éves évfordulója alkalmából. 
szeptember 15-én 17 órakor meg-
nyitó beszédet mond Huber Lász-
ló polgármester. Majd „Az ötlettől 
napjainkig” címmel tartanak beszá-
molókat az évtized eseményeiről az 

Őrségi Nemzeti park Igazgatóság 
munkatársai: Dr. Markovics tibor 
igazgató, dr. Németh Csaba osz-
tályvezető és Harsányi Krisztián osz-
tályvezető. A rendezvény keretében 
„egy nekem kedves táj – a Kőszegi 
tájvédelmi Körzet” című fotó- és 
kisfilmpályázat díjkiosztójára kerül 
sor. program mustra – kiállítás lesz 
a látogatóközpont által szervezett 
események plakátjaiból.

A medencékben 21.00 óráig lehet 
tartózkodni. A szauna 17.00 – 
20.30 óráig vehető igénybe.
szombat: 10.00 – 18.00 óra. A 
medencékben 17.30 óráig lehet 
tartózkodni. A szauna 10.00 – 
17.00 óráig vehető igénybe. 
Vasárnap zárva! 

Október 6 – 7-én tartják az árpád-
házi szent Margit Óvoda, általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium 
oktatási centrumában a Domonkos 
rend alapításának 800. évforduló-
jához kapcsolódó ünnepséget. en-
nek programjai:
Október 6-én 17.00 óra „800 
éves a Domonkos rend Magyaror-
szágon” című kiállítást soltész Mik-
lós államtitkár nyitja meg. • 18.30 
óra Ünnepi hangverseny (Fellép-
nek: Domonkos Nővérek, Kőszegi 
Vonósok, schola Dominicana)
Október 7-én 7.00 óra Ünnepi 

laudes • 10.00 óra szentmise 
a Jézus szíve plébániatemplom-
ban (Főcelebráns: s.e. Mons. 
Alberto bottari de Castello érsek) 
• 11.30 óra „Domonkosok ma” 
című pályázat díjátadó ünnepsége. 
• 17.00 óra „Én vagyok Domon-
kos” című színdarab bemutatója 
a rendalapító életéről. (előadja 
az árpád-házi szent Margit Öku-
menikus színjátszó Közösség) • 
19.00 óra Kerekasztal beszélgetés 
„Igazságról? Ma?” címmel filozófus, 
teológus, történész, neveléskutató 
részvételével.  

Domonkosok jubileuma

Gokart
A 8 éves ádám örömmel 
ült a gyermekgokartba. A 
gokartozás a vezetés élve-
zetét nyújtja gyermeknek 
és felnőttnek. A pályát 
tábla jelzi a 87-es úton 
haladva az Alpokalja Ven-
déglő után lévő hídnál. 
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Tenisz: Kőszeg Open
A Kőszegi se tenisz szakosztálya augusztus 5-7. között negyedik alka-
lommal rendezte meg „Kőszeg Open” felnőtt teniszversenyét. A kőszegi 
rendezvény a burgenlandi „tennisoutlet” körverseny egyetlen külföldi ál-
lomása. Férfi egyes és páros mellett a 45 és az 55 év felettiek önálló kate-
góriát képeztek. A 45 év felettiek párosban is megmérethették magukat. A 
versenyen csak ausztriai játékengedéllyel rendelkezők indulhattak. 41-en 
léptek pályára. remek időben, színvonalas csatákban dőltek el a helyezé-
sek, minősítette a versenyt Koltay árpád szakosztályvezető. A legjobbak 
vehetnek részt a körverseny októberi döntőjén.

Győztesek: férfi sákovits péter, férfi 45+ pálóczi László, férfi 55+ 
szabó Ferenc, férfi páros Gudics péter/Horváth Gábor, férfi páros 45+ 
Nagy pál/pálóczi László
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labdarúgás: Beindult a nagyüzem
rosszul indult az új szezon a Kőszegi Futball Club csapatának. A Magyar 
Kupa országos sorozatában, Vépen a házigazda jutott tovább. sikeresebb 
volt a rajt a Vas megyei Kupában. Az első körben pornóapátit, a második-
ban bozsokot egyaránt 2:0-lal búcsúztatta a kőszegi csapat. A sorsolás 
szeszélye folytán a bajnokságban két élcsapat, az előző kiírás negyedik és 
második helyezettje ellen kezdett a Kőszeg. Jánosházán az első játékrész 
vége felé döntötték el a hazaiak a találkozót. A celliek 0:0-s első játékrész 
után hamar előnybe kerültek, a mérkőzés végén pedig tetemesre növelték 
a különbséget. A harmadik mérkőzésen a szintúgy 0 pontos Uraiújfaluhoz 
látogattak a kék-sárgák. A győzelem sokat jelentett volna, de a mérkő-
zésen nem született gól. Az első megszerzett ponttal így is a 13. helyre 
lépett előre a csapat. A kupa harmadik körére szeptember 7-én került sor. 
A Kőszeg 1:1-es félidő után 2:2-re végzett a szombathelyi spari ellen. A 
döntetlen az alacsonyabb osztályú spari továbbjutását jelentette. Az ered-
mény annak tükrében mégsem értéktelen, hogy a csapat Molnár kiállítása 
után egy félidőt emberhátrányban volt kénytelen játszani.

Eredmények: Magyar Kupa Vas megyei fordulója Vép Vse-Kőszegi FC 2:1 
(2:1) gól Molnár Csaba, Vas megyei Kupa pornóapáti FC-Kőszegi FC 0:2 
(0:1) gólok: Hankó, sándor, bozsoki FC-Kőszegi FC 0:2 (0:1) gólok: tol-
di, Marti Christopher, szombathely spari FC-Kőszegi FC 2:2 (1:1) gólok: 
Őri, Varga. bajnokság Jánosháza Vse-Kőszegi FC 2:0 (2:0), Kőszegi FC-
Celldömölki Vse 1:4 (0:0) gól: Őri, Uraiújfalu – Kőszegi FC 0:0 (0:0).

A kőszegfalviak a vasi kupából hamar búcsúztak. söptétől egy hatost 
kaptak. A bajnokságot is kissé bizonytalanul kezdték. Az első két meccs 
döntetlent hozott Oszkó és perenye ellen. A harmadik fordulóban viszont 
már sikerült otthon tartani a három pontot. Alaposan belekezdett a gólter-
melésbe a csapat 38 éves góllövő csatára slankovits Oszkár. A kőszegfalvi 
csapat idei hat találatából öt az ő nevéhez fűződik.

Eredmények: Vas megyei Kupa Kőszegfalvi se-söpte se 1:6 (1:3) 
gól slankovits, bajnokság Kőszegfalvi se-Oszkó Győrvár térsége 
se 1:1 (1:0) gól: slankovits, perenye se-Kőszegfalvi se 1:1 (0:1), 
gól slankovits, Kőszegfalvi se-Acsád-Meszlen se 3:1 (1:0) gólok: 
slankovits (2), Molnár.

Síugrás: Nemzetközi sikerek
Vörös Virág és Molnár Flórián állt a kőszegi síugrók nyári szereplésének 
középpontjában. Molnár Flórián a németországi Hinterzartenben komoly 
nemzetközi mezőnyben is letette névjegyét. A „FIs-Youth Cup” elnevezésű 

versenyt a Nemzet-
közi sí szövetség 
naptárában is jegy-
zik. Országonként 
négy-négy fő in-
dulhat, így a síugró 
nagyhatalmakból 
kvalifikációs verse-
nyen lehet kiérde-
melni az indulást. 
Nagyon erős mezőny 
gyűlt össze, az indu-
lók között az osztrák 

bajnokkal. Molnár remek edzésugrás után a szél miatt elhúzott első so-
rozatban kissé bizonytalanul ugrott (67,5 m), de a második sorozatban 
javított (73,5 m), s a tOp 10-ben, az előkelő 8. helyen végzett. előtte csak 
német, osztrák, szlovén és francia versenyzők végeztek.
Vörös Virág is Németországban kezdte turnéját. Az „Alpen Cup” sorozatban 
három helyszín hat versenyén alakult ki a végső sorrend. Vörös Virág célja a 
versenykörülmények közti edzés volt, de az első versenynap után megnőtt 
az étvágy. Virág első helyen végzett. A többi állomás is igazolta, hogy nem 
kicsúszott eredményről volt szó. egy megingástól eltekintve végig kiegyen-
súlyozottan, remekül ugrott, s az összetett pontversenyben is élre került.

Eredmények: Klingenthal 1. nap 1. hely (61,5 sáncrekord, 58,0), 2. 
nap 1. hely (60,0, 57,5), pöhla 1.nap 1.hely (62,5, 62,0), 2. nap 8. 
hely (60,0, 63,0), bischofsgrün 1. nap 5.hely (64,0, 64,0), 2. nap 1. 
hely (66,0, 68,0).

A rengeteg tapasztalat, önbizalom-növelő siker jó felvezetést jelentett a 
szezon fő versenyére. az oberwiesenthali „COC Cup („b” Világkupa) ver-
senyre. A kvalifikációs időszak a 2018-as Olimpiára elkezdődött, így na-
gyon sokan indultak. A versenyen szilágyi János edző segítette a minél 
jobb szereplésben és a lámpaláz leküzdésében. sok-sok rutinos világkupa 
szereplő, olimpiai és világbajnok szerepelt az ellenfelek listáján. Vörös az 
első sorozatban 78 méterrel a 24. helyen zárt, s bár a második ugrás 
kevésbé sikerült (70,5 m) a 29. helyen zárta a versenyt. A megszerzett 
2 COC ponttal belépőt váltott a világkupába, a nyári Grand prix-be és a 
2018-as téli Olimpiára. A második versenynapon 74 méteres ugrással a 
36. helyen végzett. Vörös Virág teljesítménye azért is különösen jelentős 
mert összesen 15 ugrása volt ekkora sáncon idén, ellenfelei többségével 
szemben, akik száz fölötti ugrással készülhettek.
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Ismét Citycross
szeptember 18-án, vasárnap 8. alkalommal kerül sorra a már hagyo-
mányossá vált, látványos Citycross, városi, mountain bike kerékpáros 
verseny. A rendezvény keretében idén is megrendezik a tavaly sikerrel 
kipróbált futóversenyt is. A futás 12.15-kor, a kerékpár 14.00-kor rajtol. 
A verseny távja a belvárosban kijelölt körpályán egy óra plusz egy kör.

Futball: Nyári tábor
Közel hatvan gyerek részvételével, egyhetes nyári labdarúgó tábort rende-
zett a Kőszegi Futball Klub. Napközis jellegben délelőtt 9-től délután 5-ig 
tartottak a foglalkozások. A napirend gerincét természetesen a labdarúgó 
oktatás és edzés jelentette, de sok egyéb program színesítette a tábori élet 
mindennapjait. Az egyik legnépszerűbbnek a Haladásnál tett edzéslátoga-
tás bizonyult. Király Gábor válogatottsági rekorder kapus külön is fogadta 
a fiatalokat. Kőszegen belül rendhagyó kiránduláson vettek részt a gyere-
kek. A városnézést az egyes állomásokon akadályversenyek színesítették. 
A strandolást az időjárás sajnos megakadályozta. A zárónapra a szülőket 
is meghívták. A gyerekek döntetlenre végeztek a szülők-szervezők vegyes 
csapatával. A közös vacsorát tábortűzzel zárták, ahol a fiatalok a szülőkkel 
együtt dalolták a héten tanult nótákat dalokat. A gyerekek pályázati forrás 
és támogatók segítségével ingyenesen lehettek részesei a focihétnek. A 
szervezők bíznak a folytatásban: remélik jövőre is lesz lehetőségük ilyen 
élményt adó labdarúgó táborba hívni a fiatalokat.

DIÁKSPORT
VI. Kőszeg Duatlon

A hatodízben megrendezett Kőszeg Duatlon verseny, mely az ausztriai 
triKids Cup sorozat állomása, új helyszínre, a kőszegi hegyekbe költözött. A 
szombathelyi erdészet és a Vasivíz hathatós segítségével sikerült a rendezés 
feltételeit megteremteni. Könnyebbséget jelentett, hogy a város forgalmát 
nem zavarta a rendezvény, de a pálya előkészítéséhez, tisztításához, aka-
dálymentesítéséhez a versenyzők szüleinek hathatós segítségére is szükség 
volt. A gyönyörű időben rendezett futamokon a gyerekeket szerencsére elke-
rülték. A felnőtteknél Gódor béla nagyot esett. A kerékpárra visszaülve célba 
ért, de sebei összevarrását a kórházban fejezték be. A Kőszegi triatlon és 
Úszó Klub versenyzői közül stumpf Anna és schwahofer balázs megnyerte a 
futamát, pillisz réka, spanraft Liza, Molnár Gábor és szőke Dávid második 
helyezést szerzett, pongrácz Marcell, palatkás Anna és Hóbor eszter a do-
bogó harmadik fokára állhattak fel. A rendezés tapasztalatait az indulókkal 
közösen értékelve, jövőre szívesen ismételnék ezen a helyszínen a versenyt. 

Megyei tekerajt
A Kse korábban az Nb I-ben szereplő csapata, edzés- és pályalehetősé-
geik problémái miatt a 2016-17-es bajnokságba nem nevezett, így idén a 
kőszegi tekeszurkolók a megyeiben szereplő csapat eredményeit követhe-
tik figyelemmel. bajnoki sorozatukat szeptember 3-án kezdték a szőcéért 
egyesület elleni mérkőzéssel. A rajt jól sikerült. Horváth zoltán, Guttmann 
Attila, pesti boglárka, Kovács Martin, Németh Gábor, sárközi zoltán fel-
állásban 5,5:2,5-re győzték le ellenfelüket. A csapatpontok nem tükrözik 
a szoros küzdelmet. A 7 fa különbség és szettpontok jobban mutatják az 
izgalmakat.

Eredmény: Kőszegi se–szőcéért egyesület 5,5:2,5 (6,5:5,5, 
2431:2424)

Utánpótlás tenisz
Kőszeg Város Önkormányzata és 
Huber László polgármester támo-
gatásával már a tavalyi tanévben 
is beindultak a tenisz iskolai házi 
bajnokságok. A teljesen amatő-
röknek szervezett versenyalkalmak 
idén is folytatódnak. A Dr. Nagy 
László eGYMI pályáin tihanyi tibor 
és Hára Gábor szervezi a versenyal-
kalmakat. első körben a házigazda 
intézmény diákjai versengtek. A fi-
úknál Kovács Krisztián győzött, pécz 
Dániel és Németh Norbert előtt. A 
páros döntőben a Kovács Krisztián/
pfeiffer János duó a Katavics Márk/

pécz Dániel duót győzte le. bronzérmes a Lipics Csaba/pfeiffer Csaba pár. 
A lány győztes tóth Gabriella lett Orsós Anita előtt.
Hosszú komoly sérülés után újra sikerrel szerepel Ausztriában tihanyi Luca 
a Kse és a sport Hotel Kurz versenyzője. Grazi U-12-es verseny klubtársa 
schlapschi Daniella előtt végzett az élen. Fürstenfeldben U-14-es korosz-
tályban idősebb és sokkal magasabb ellenfelek ellen is eredményes volt. 
szett veszteség nélkül végzett az élen. A győzelem jó felkészülés volt a 
szeptember végi, burgenlandi csapatbajnoki döntőre.

Emlékverseny a régiekért
A Kőszegi senior tenisz Klub ismét megrendezte versenyét, mellyel egykori 
sporttársaik, béres Imre, Varsányi Károly, Kőbányai Vendel, rába István em-
léke előtt tisztelegtek. A ragyogó időben megtartott páros versenyt a Csánics 
Mihály/Karádi tibor kettős nyerte. A díjakat az elnök, parádi József adta át.
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Egyebek – tarkán

www.sopronbank.huf

Netbank 
Igényelje ingyenes
NetBank szolgáltatásunkat, 
hogy gyorsan és egyszerűen  
intézhesse pénzügyeit!

• kényelmes
• biztonságos
• környezetbarát
• �� órán keresztül, bármikor elérhető
• aktuális számlainformációkat mutatja
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Most akár ��.��� Ft értékű jóváírást nyerhet ha 
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Netbankon keresztül igényli.*

*A tájékoztatást nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános 
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Sopron Bank Burgenland Zrt. mindenkori Hirdetménye, az egyedi 
pénzforgalmi bankszámlaszerződés, a Sopron Bank Burgenland Zrt. 
Elektronikus Szolgáltatási Üzletszabályzata, Pénzforgalmi Üzletsza-
bályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és az Általános Szer-
ződési Feltételei tartalmazzák. Az akció visszavonásig érvényes. 
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fi ókjainkban tájékozódhat! Az akció részletes feltételei a Bank fi ók-
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