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Folytatódik az útfelújítás
V á RO sHá z A

Májusban kezdődött el a Temető
utca második szakaszának felújítása, de már május 26-án a képviselő-testület a folytatásról hozta
meg a döntését. A pályázati támogatás maximális mértéke 30 millió
Ft, az önrész a beruházás 15%-a.
Huber László polgármester szerint
az építkezés a következő évben
valósulhat meg, az ehhez szükséges hétmillió Ft-ot a következő évi
költségvetésből kell biztosítani. A
képviselők számba vették a lehetőségeket, ezek között szerepelt a
Károlyi Mihály utca első szakaszának az aszfaltozása. Ezt a variációt a városfejlesztési és a pénzügyi
bizottság elutasította, helyette a
Temető utca teljes felújítása mellett tették le a voksukat. Básthy
Béla alpolgármester szerint: ha a
Temető utca elkészül, erősebb érvekkel lehet fellépni a szabóhegyre
vezető út rendbetétele érdekében.
(A városban terjedő, Temető utcaiak véleménye szerint a kamionok
itteni közlekedését meg kell tiltani.) Huber László polgármester a

testületi ülésen arról beszélt, hogy
a nyertes pályázat biztosítja a szegélykövek cseréjét, lehetőség lesz
vízfogó rács kiépítésére a Fenyő, a
Park és a Károlyi Mihály utca csat-

Átadás és építés
A jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium multifunkciós kosárlabdapálya és vízelvezető árok felújítása befejeződött. június 15-én 9.00 órakor
Huber László polgármester és ágh
Péter országgyűlési képviselő adja át
a diákoknak a létesítményt.
A beruházás összköltsége bruttó
18 364 562 Ft, amely a kormány 100
millió Ft támogatásából származik.
Az évtizedek alatt a pályatest elhasználódott, a nem megfelelő
csapadékvíz-elvezetés következtében a vízelvezető árok rézsűje
megcsúszott, a kerítés tartóoszlopai
megsüllyedtek, a kosárlabda palánkok elhasználódtak. A felújítás
sürgetővé vált, ebben segített a
kormány támogató döntése.

jó ütemben halad az egészségháznál a kerékpárút építése, amely a
posta, a telefonközpont épületétől
indul, és az egészségház mellett
lévő parkolóhoz ér el. A szegélykövekkel ellátott útszakaszt aszfaltréteggel borítják be az építők.
A TOP-3.1.1-15 „Déli Városrész
közlekedésfejlesztése”
projekt
megvalósulását követően (Pogányi
út és kerékpárutak kiépítése) a
most épülő kerékpárúttal együtt
közvetlen kerékpáros összeköttetést biztosít a lakótelep, spar, Tesco,
vasútállomás, Kromberg & schubert gyár útvonalon. Ezzel elkerülhető lesz a Rákóczi – Rohonci utcai
csomópont.
KZ

lakozásánál, és ezzel szabályozható
a hegyekből érkező csapadékvíz
áramlása. A jelenlegi tervek szerint
a savas kúttól kezdve féloldalas felújítást kap az utca, csak az útbontások miatt rongálódott felület kap
új aszfaltréteget.
KZ

Lakossági fórum
gyermekotthon kiváltásáról szóló lakossági fórumot tart a szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság képviseletében Dr. Huszár Lilla
Ph.D igazgató 2016. június 29-én 9.00–10.00 óra között a Dr.
nagy László EGYMI dísztermében. (Kőszeg, Kiss jános utca 31.)
Egy pályázati kiírás lehetővé teszi gyermekotthonok építését. A tervek
szerint egy 48 férőhelyes normál gyermekotthon építése a cél a Kórház
utcai ingatlanon, valamint az intézmény területén belüli épület átépítésével egy 30 férőhelyes különleges gyermekotthon.

Fogadóórák időpontjai
DR. ZaláN gáBoR jegyző: június 15.
BáStHy Béla alpolgármester: június 22., július 20.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
tERPláN ZoltáN a 4. sz. vk. önkormányzati képviselője
június 16-án (csütörtökön) 17 – 18 óra között
fogadóórát tart a Városháza tanácskozó termében.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
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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.: +�� �� ��� ���

f

www.sopronbank.hu

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

Ingatlancsere
Május 26-án a képviselők ingatlancserékről
döntöttek. Egy magánember tulajdonát képező
Várkör 35-37. alatti raktár megnevezésű ingatlanért cserébe három lakást ad át a város. A
Gyöngyös u. 19. fszt. 2. szám alatt, a Gyöngyös
u. 16. fszt. 1. címen (kép) lévő, illetve a Kálvária
u. 16. tetőtér 8. szám alatti lakást.
Az önkormányzat ebben az évben már több
alkalommal próbált csereingatlant ajánlani,
illetve keresni, hogy ismét a tulajdonában legyenek a könyvtár épületében lévő, időközben
felújított helyiségek. A cserét minden alkalommal az önkormányzat kezdeményezte azért,
hogy a könyvtár és a városi múzeum raktározási problémáit enyhítse. Révész józsef múzeumigazgató a testületi ülésen „nagyméretű,
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száraz és fűtött” szavakkal jelölte a helyiségek
raktározási célra történő alkalmasságát. Lajos
Tiborné ugyancsak az egykori tanoda helyiségét
szemelte ki a könyvtár számára. Még a bizottsági ülések előtt a képviselőknek lehetőségük
volt az átadásra szánt lakások megtekintésére.
Terplán zoltán szerint mindhárom lakás állapota lepusztult. Huber László polgármester arról
beszélt, hogy a három lakás felújítását az önkormányzat nem tudja finanszírozni, és nem
elfogadható az utolsó lakó által hátrahagyott
állapot. Rába Kálmán a lakások állapotát tragikusnak ítélte. nem tartotta értékarányosnak
a cserét, és előre vetítette a nemleges szava-

KŐszEG És VIDÉKE

zatát. Plechl Tibor jogosnak tartotta a múzeum
és a könyvtár igényét, de nem fogadta el az
átvételre váró raktárak értékbecslését. Révész
józsef múzeumigazgató szavai szerint tisztasági
festések után a múzeum számára alkalmasak
lesznek a könyvtár épületében lévő helyiségek.
Huber László polgármester arról beszélt, hogy
az átadott ingatlanok annak a vállalkozónak a
tulajdonába kerülnek, aki elkezdte felújítani a
sPAR melletti romos épületet.
KZ
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Felmérés
A Központi statisztikai Hivatal a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdaságok helyzetének feltárása érdekében gazdaságszerkezeti
összeírást hajt végre. június 1. és július 15.
között számlálóbiztosok kérdőívekkel keresik fel a kijelölt gazdálkodókat Kőszeg,
Gyöngyösfalu településeken. Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így a kijelölt háztartások számára a válaszadás kötelező, az adatok statisztikai célt szolgálnak.

Keveset futott, szinte új Fordok a márkakereskedőtől
Kiárusítja tesztautó parkját a Strauss
A Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford
márkaképviselet júniusban kiárusítja tesztautó parkját. A kedvező ár mellé most egy
ajándék szervizelés jár.

A Ford paletta csaknem minden modelljét
megvásárolhatjuk most kedvező áron: Fiesta,
B-MaX (két autó közül az egyik automata
váltós!), Focus, Courier, C-MaX, Mondeo,
valamint haszongépjárművek a legkisebbtől
az 1 tonnás teherautóig: Fiesta Van, Courier,
Ranger, Custom.

Az 1.0 EcoBoost motortól a diesel motorig különböző karosszéria változatok és színek várják
a kedves Ford vásárlókat!
A tesztautók szinte teljesen újak, keveset futottak (néhány ezer km), jól felszereltek és kitűnő
állapotúak.
A tesztautókra is érvényes a gyári garancia,
amely a forgalomba helyezéstől számítva 2 év

km-korlátozás nélküli és további 3 év extra garanciát jelent.
A strauss szívesen beszámítja a tesztautó vásárlásba is ügyfelei autóját!
júniusi vásárlás esetén a következő, esedékes
szervizt ingyenesen elvégzi a strauss Autószalon, a Ford márkakereskedés szombathelyen, a
zanati úton.
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„Első kézből!”
V á RO sHá z A

tisztelt olvasó!
Kedves Kőszegiek!
Az áprilisi lapszámban röviden említettem a városmajor fejlesztésével,
átalakításával kapcsolatos tervünket, melyet ezennel részletesebben
is ismertetek Önökkel.
A projekt a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) „zöld város”
programja révén, uniós forrásból valósulhat meg, várhatóan 300 millió
forintból. A program lényege, hogy
az akcióterületen növelni és fejleszteni kell a zöld felületet úgy, hogy a
kívánt funkció is korszerű formában
működhessen, azaz szolgálhassa az
ott élők, és az oda érkezők szükségleteit, magasabb komfortérzetet
biztosítson számukra.
A fejlesztés magja a piac korszerűsítése, mely a jelenlegi helyéhez
képest hátrébb kerülne, egész pontosan a tűzoltóság által használt te-
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rületre és épületrészbe. A zárt részben vásárcsarnok jellegű kialakítás
lenne, mely tartalmazná a működéshez szükséges raktárakat és szociális létesítményeket. Az épület előtt
árusító pultok lennének elhelyezve,
melyeket kihúzható acélszerkezetű
sátortető védene az időjárástól. Ezen
pultokon az őstermelők árulhatnának, az egyéb terméket (pl. ruha,
műanyag stb.) a piac idejére lezárt
szomszédos közúton, saját sátorból
árulhatják a kereskedők.
A piac autóval való jobb megközelíthetősége érdekében – a jelenlegi piac területén – 40 db autó
elhelyezésére alkalmas parkolót
hoznánk létre, sok fával és virágokkal. Ez a parkoló a piacmentes
napokon a Fő tér parkolási igényeit
is kiszolgálhatja. A bevált virágpiac
maradhatna a jelenlegi helyén, az
Írottkő szálló mellett. A zöld felületet az óriás platánfa körüli terület
és a Kossuth u. 1. számú ház hátsó udvari részének parkosításával

Kőszeg Város Önkormányzata
laKoSSágI FÓRUMot tart
2016. június 15-én, szerdán 17 órakor
Kőszegen, a Hotel Írottkő konferenciatermében.
téma: a VáRoSMaJoR megújítása,
a tervek, elképzelések ismertetése.

is növelnénk. A gyalogosok és a
kerékpárosok a Kossuth L. és a
Táncsics M. utcákon kívül a Liszt F.
utca felöl is megközelíthetik majd
a piacot a Bersek iskola udvara
mellett kialakítandó sétányon. Ennek a sétánynak az elején (piacnál)
nyilvános WC és kerékpártárolók
lennének elhelyezve.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, először el kell költöztetni a tűzoltóságot a Liszt F. utca 30. sz. alatt
kialakítandó új laktanyába. Az ehhez szükséges forrás is reményeink
szerint biztosított lesz. A városgond-

nokság irodáit a volt orvosi rendelő
épületébe helyeznénk át, melynek
udvara is jól hasznosítható lenne a
városüzemeltetőnek. A Kossuth L. u.
3. emeletén lévő lakásokat rákötnénk a távhőre, mivel az épülethez
tartozó fatárolók elbontásra kerülnének. Az érintett lakókkal (Kossuth
L. u. 1. és Kossuth L. u. 3.) az egyeztetések elkezdődtek, melynek során
arra törekszünk, hogy számukra elfogadható megoldások szülessenek
az őket érintő változásokban.
A pályázat beadása júliusban lesz
és várhatóan az ősz folyamán
megszülethet róla a döntés. Pozitív elbírálás esetén indulhat meg a
részletes tervezés, az engedélyezés
és talán egy év múlva a kivitelezés
is elkezdődhet.Természetesen a későbbi szakaszokban is tájékoztatni
fogjuk Önöket a projekt állásáról és
folyamatosan várjuk véleményüket, javaslataikat, hogy ez a fontos
beruházás minél jobban megfeleljen a lakosság igényeinek és minél
inkább szolgálja a város fejlődését.
Huber László polgármester

Eladó lakások

RElaX KUCKÓ Kőszeg

Szabaduljon meg a stressztől!
Craniosacralis terápia, illetve acces
Bars terápia segítségével hatékonyan
csökkenthetőek a stressz által kiváltott
testi-lelki tünetek. Például:
Fejfájás, migrén, álmatlanság, idegfájdalmak, krónikus nyak- és hátfájdalom,
asztma, krónikus hörghurut, krónikus arcüreggyulladás, fül-orr-gégészeti betegségek, krónikus fáradtság, kimerültség, stressz, érzelmi nehézségek,
depresszió, szorongás, ortopédiai problémák, gerincbetegségek, emésztési
zavarok, dühroham, összpontosítás zavara, gyermekkori viselkedésproblémák, tanulási nehézségek, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, hiperaktivitás,
autizmus, bármilyen krónikus betegség vagy legyengült állapot utóhatásai.
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Érdeklődni: a 30/311-7002-es telefonszámon.
Kőszeg, Rákóczi F. u.16.

KŐSZEGEN ősfás környezetben, belváros kö-

zeli, új építésű, LIFTES, 2017 nyarán költözhető
fszt.+I.+II. emeleti 81 m2-es, 3+félszobás, erkélyes
22.900.000,- Ft-ért, III. emelet tetőtéri 74 m2-es
1+3 félszobás erkélyes lakások 21.000.000,- Ft-ért,
parkolóval, rendezett környezetben eladók.
Bővebben: www.gyongyossziget-lakopark.hu
Érdeklődni: 06 20 9386009, 06 30 5759043
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Kevesebb a fizetési elmaradás
Május 26-án a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját a képviselők egyhangú
szavazással fogadták el, és kifejezték elismerésüket a kft. éves munkájáért. A társaság nettó árbevétele
346 179 000 Ft volt, amely 4 674
ezer Ft-tal volt magasabb a 2014.
évihez képest. Az összes bevételük
434 541 000 Ft, amely 24 millió
Ft-tal több az előző évihez képest.
A működésre fordított összes költség 435 028 000 Ft. A 2015. évre
vonatkozó pozitív változás azért
jelentős, mert a 2014-es esztendőt
tíz millió Ft veszteséggel zárták,
amit a városnak kellett finanszírozni. A kft. többféle tevékenységet
végez, vannak veszteséges és pénzmaradvánnyal járó szolgáltatások.
A lakosság részéről sokat vitatott
parkolási díj bevétele jelentősen
hozzájárult a pénzügyi mérleg pozitív változáshoz. Ebből 2015-ben
20 897 000 Ft árbevétel származott a szolgáltató cégnek, amely
– díjtétel emelése nélkül – 1,1
millió Ft-tal magasabb a 2014-hez
képest. A pótdíjak összege 4,2 millió Ft, amely ugyancsak növekedést
mutat a fizetési elmaradások hatékony behajtása miatt. Kőszegen is
igénybe vehető a mobilparkolás,
amely egyre népszerűbb. A parkoló
automaták javítását csak úgy tudta
megoldani a városüzemeltető, hogy
Szombathelyen leszerelt készüléke-

ket vásárolt, és ezekből cserélik az
alkatrészeket.
Az ingatlankezelésből 72 millió Ft
árbevétele volt a cégnek, amely
kétmillió forintos növekedést jelent a 2014. évhez képest. Az ingatlanok bérlőinél egyre erősebb
a fizetési kötelezettség teljesítése,
az évek óta működtetett behajtási
eljárással az elmaradásokat is meg
kell fizetnie a bérlőknek. A kintlévőségek, a meg nem fizetett szolgáltatási díjak összege 80 950 000
Ft, amely a 2014. évihez képest
8,6 millió Ft-tal csökkent.
A testületi ülésen Kovács István
városgondnok ismertette a gazdálkodás adatait, amit a képviselők
pozitív irányú elmozdulásként értékeltek. Az is elhangzott, hogy a
hulladékgazdálkodás veszteséges
tevékenység. A díjtételek 2010
óta változatlanok, minden kg begyűjtött hulladékért 6 Ft lerakási
járulékot, mint adót kell megfizetni. A mennyiségi növekedés miatt
ez a járulék négymillió Ft-tal lett
magasabb a 2014-hez képest. A
városgondnok bejelentette, hogy az
áprilisban vásárolt kukásautót május végén már használatba vették.
A jármű nélkül alig tudnák elvégezni a lakossági hulladék begyűjtését.
Kiss Péter döbbenetes adatnak minősítette a gépjavításokra fordított
8,7 MFt-ot, amelyet a szolgáltatáshoz szükséges gépek karbantartása

Lomtalanítás ősszel

indokol. A beszámoló adatai szerint
tavaly 85 fát ültettek el, és 65 veszélyesnek minősített fát – helyenként lakossági kérésre – vágattak
ki. A városgondnok szavai szerint
a parkfenntartást, a közterületek tisztántartását közmunkások
nélkül alig tudnák elvégezni. Kőszegen kiemelt szerepet kapott a
közmunka program, amely 100%os kormányzati támogatással rendelkezik.
Terplán Zoltán jó irányú változásként értékelte a városüzemeltető kintlévőségeinek alakulását,
amelyhez hozzájárult az adósságkezelő program is. Rába Kálmán
köszönetét fejezte ki a kft. elmúlt
évi munkájáért. Legnagyobb
problémának a járdák, utak állapotát tartotta, de szavai szerint
tudatában van annak, hogy ezek
javítása kizárólag pénzügyi probléma. Örömtelinek minősítette a
parkolási árbevétel növekedését,
és kritikán alulinak a parkolók
műszaki állapotát. Huber László
polgármester arról beszélt, hogy
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parkolásból származó árbevételt
más veszteséges, de a lakosság
érdekeit szolgáló tevékenységre
kell fordítani. A kft. pénzügyi támogatása 2016-ban 13 millió Fttal több a 2015. évhez képest. A
városvezető problémának nevezte,
hogy a belvárosban több zöldterületet átjáróként használnak, és
kérte a karbantartások elvégzését.
A következő évi költségvetésben
gondoskodni kell több szemétgyűjtő kihelyezéséről. Kérte a lakosságot, hogy jobban figyeljenek a
környezetük tisztaságára. Jelentős
változás előtt áll a piac átalakítása, amelyről lakossági fórumot is
tartanak. Básthy Béla arról beszélt,
hogy a belváros ablakaiból csaknem eltűntek a virágládák, pedig
a városgondnokság ehhez földet
és virágot is rendelkezésre bocsát.
Az önkormányzat 320 db szociális
célokat szolgáló lakással rendelkezik. Felidézte Tóth Gábornak azt
a javaslatát, miszerint a parkolási
díjakból jelentős kedvezményeket
kellene adni. Ha ez akkor megtörténik, a városüzemeltető kft. halmozta volna a veszteségeket.
KZ
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SPECIÁLIS AKKUMULÁTOROK
– elektromos kerékpárokhoz
– kerekes székekhez
– gyermek játékokhoz
– riasztókhoz
– szünetmentes berendezésekhez
– hobby célra... stb.

Május 26-án a testületi ülésen Kovács István városgondnok elmondta,
hogy az éves lomtalanítás a szüreti rendezvényt követő héten kezdődik. A
lakosságot a szokásos módon tájékoztatják a begyűjtés menetrendjéről.

Sövegjártó Kft.

9700 Szombathely Csaba ut 10.
94-513-370, 94-513-382
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Kávészünet Dr. Kordé Csaba vezető ügyésszel
Az ügyész nemcsak vádol
Ká V É sz Ü nE T
6

Kőszegen 1724-ben indult meg a bíráskodás Dunántúli Kerületi Táblabíróság néven,
majd 1870-től lett királyi vegyesbíróság,
ezt követően 1872-ben alakul meg a Kőszegi Járásbíróság, amely 1953-ban a járások
differenciált felszámolásával szűnik meg.
Ettől kezdve Kőszeg területét a szombathelyi járás szervezeti egységébe integrálták.
Az Úriszékeken 1774-től kezdődően a földesúr ügyvédeként működő ügyész járt el.
A helyzet akkor változott, amikor 1848-ban
Deák Ferenc igazságügy miniszter országos
közvádlókat nevezett ki. Az ő feladatuk volt
az állami büntetőigény érvényesítése. A
polgári államszervezet kiépítése az 1867es kiegyezést követően kezdődött meg. A
bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869.
évi IV. törvénycikk szétválasztotta az igazságszolgáltatást és a közigazgatást.
2012. január 1-től Magyarország Alaptörvénye biztosítja az ügyészség számára mind
a szakmai, mind a politikai függetlenséget.
Kozma Sándor fogalmazta meg 1869-ben a
legplasztikusabban az ügyészség feladatát,
küldetését, miszerint az ügyész nem peres
fél, aki mindenáron diadalmaskodni akar,
hanem közege azon erkölcsi hatalomnak,
mely igazságot kutat és követel. A rendszerváltozást követően Horváth Vilmos és
Básthy Tamás parlamenti képviselők szorgalmazták a kőszegi bíróság újbóli felállítását. Balsai István igazságügyi miniszter
hathatós közreműködésével 1993. január
1-től létezik Kőszegen ismét bíróság és a
mellette működő ügyészség. Működési területéhez tartozik Csepreg és Bük, valamint
további 18 község, amely együtt a járási
ügyészség illetékességi területe.
Dr. Kordé Csaba vezető ügyész 1988 áprilisától tagja a szervezetnek, fogalmazóként
kezdte munkáját a Szombathelyi Városi
ügyészségen. Instruktora volt a jelenlegi
megyei főügyész, dr. Simon József. Tőle sajátította el a szakma alapjait. 1990 áprilisában kapott ügyészi kinevezést, 1993. január
1-jétől pedig megbízták az akkor megalakult Kőszegi Városi Ügyészség vezetésével,
amely átmenetileg Szombathelyen székelt. A
kőszegi épület átadására április 6-án került
sor. Büntetőjogi szakterületen a jelenleg is
hatályos büntetőeljárási törvény határozza meg azon ügyek körét, amelyek a járási ügyészség hatáskörébe tartoznak. Ezen
ügyek esetében emelhet vádat – eredményes
nyomozást követően – az ügyészség.
– Hogyan néz ki a nyomozó hatóság, az
ügyészség és a bíróság együttműködése?

– A büntetőbíróság csak abban az ügyben
ítélkezhet – kivéve a magánvádas ügyeket -,
amelyben az ügyész vádat emel. A nyomozások tekintetében a Kőszegi Rendőrkapitányság
munkáját felügyeljük. Az ő szervezeti egységükbe van integrálva a Büki Rendőrőrs feladat- és
hatásköre, de a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság több osztályának is felügyeljük a nyomozati
tevékenységét, továbbá tesszük ezt a nemzeti
Adó- és Vámhivatal nyugat-dunántúli Bűnügyi

Igazgatósága Vas Megyei Vizsgálati Osztályánál
is. Ez az a három nyomozó hatóság, amelynek
munkáját a Kőszegi járási Ügyészség felügyeli.
Teszi ezt két ügyész – a főügyész úr döntése
szerint esetenként további egy alügyész – két
adminisztrátor és egy fizikai dolgozó.
– Mi határozza meg a nyomozó hatóság és
az ügyészség munkakapcsolatát?

– Elsősorban – a büntetőeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény rendelkezései. A már többször
módosított büntetőeljárási törvény – mely szerint
az ügyész közvádló és aki – rendelkezik a nyomozásról, melynek során a nyomozó hatóságot
utasítja. A törvényi rendelkezésnek megfelelően
a nyomozó hatóság az ügyésznek az ügy nyomozására vonatkozó utasításait határidőre teljesíti, az ügyészt a nyomozás elrendeléséről és az
ügy állásáról írásban tájékoztatja. Ha a nyomozó
hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény
elvégzése, illetőleg határozat meghozatala szükséges, amelyről a döntés a bíróság, illetőleg az
ügyész hatáskörébe tartozik, erről az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja. Az ügyészség felügyeleti szerve a rendőrhatóság munkájának.
– Minden kész rendőrségi és az ügyészségnek megküldött nyomozati iratanyag bíróság
elé kerül?

– nem! Az ügyészségnek is van quasi „bírói” szerepe.Többször előfordul, amikor a nyomozó ható-

ság által az ügyészségnek megküldött bűnügyben
nem emel vádat az ügyész, hanem úgy és akként
értékeli a nyomozás iratanyagát, hogy a terhelt
cselekménye oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy emiatt büntetés kiszabása szükségtelen, ezért nem fordulunk a bírósághoz, hogy
ítélje őt el. Megszüntetjük az eljárást és ügyészi
intézkedésként megrovásban részesítjük. ugyan
megállapítjuk a bűncselekmény elkövetését, de
azt mondjuk, hogy – figyelemmel a gyanúsított
büntetlen előéletére, megbánó magatartására, illetve arra a tényre is tekintettel, a sértetti
reparáció érvényesült, tehát a gyanúsított a kárt
megtérítette. A másik lehetőségünk az úgynevezett vádelhalasztás jogintézményének alkalmazása, amikoris az ügyész vádemelés helyett három
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt – a bűncselekmény tárgyi súlyára és a rendkívüli enyhítő
körülményekre is tekintettel – akár két évre – határozatával a vádemelést elhalaszthatja. A vádelhalasztás ideje alatt, olyan külön magatartási
szabályt is meghatározhatunk a terhelt számára, amelyben arra kötelezzük, hogy a sértettnek
okozott kárt térítse meg. Amikor ez megtörténik,
akkor az eljárást megszüntetjük. nem arról van
szó, hogy az ügyész csak vádol és vádol. Előfordul az is, hogy az ügyész a nyomozó hatóság
által hozzá vádjavaslattal megküldött bűnügyben
megszünteti a nyomozást, mert például úgy látja,
hogy a nyomozás adatai alapján nem állapítható
meg a bűncselekmény elkövetése, avagy az adott
bűncselekményt nem a gyanúsított követte el,
ellentétben azzal, amit a nyomozó hatóság szakmai álláspontjában az ügyészség felé megjelöl. A
jelenleg hatályos büntetőeljárási törvény szerint
is az ügyészség a nyomozás felügyeletét ellátó
szerv, ő az, aki – a nyomozó hatóság által hozzá vádjavaslattal megküldött ügyben – eldönti,
hogy az adott személlyel szemben a büntetőeljárás befejezését követően milyen ügyészi érdemi
intézkedések meghozatalára kerül sor. Ezek olyan
garanciális elemek, amelyek a gyanúsítotti és a
sértetti oldalt egyaránt képviselik.
– Értékes az a kitüntetés, amelyen alig egy
éves dátum olvasható és Dr. Kordé Csaba kőszegi járási vezető ügyészének szól. A laudáció
így hangzik: kiemelkedő színvonalon és hivatástudattal végzett eredményes szakmai munkájáért Magyarország Legfőbb Ügyésze Magyar István-díjat adományozott Önnek.

– Igen nagy büszkeséggel tölt el ez az elismerés,
melyet Polt Péter legfőbb ügyész úr adott át tavaly június 10-én a Magyar Ügyészség napján,
ugyanis Kozma sándor mellett Dr. Magyar István
koronaügyész, jogi író volt az, aki munkásságával öregbítette az ügyészség szakmai hírnevét.
Kiss János
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Támogatás és vizsgálat

Sportcentrum felújítása

Mint ismeretes a Kőszegi sport
Egyesületből (KsE) kiváltak a labdarúgók és megalapították a Kőszegi Futball Club-t (KFC). Az előd
egyesület három pályázattal nem
számolt el, amelynek elérkezett a
végső határideje. Az elszámolás, a
pályázatok befejezése érdekében a
KFC 2,2 millió Ft támogatást kért
az önkormányzattól. Május 26-án
a képviselő-testületi ülésen Terplán
zoltán arról beszélt, hogy támogatás hiányában befejezetlen lesz a
pályázat és ezért várhatóan tíz millió Ft-ot meghaladó összeget kell
a klubnak visszafizetni. A pénzügyi
bizottság elutasította a kérelmet,
amiről sas norbert számolt be a
testületi ülésen. Az elnök személyes
véleményeként hozzáfűzte, hogy
egy megörökölt helyzet miatt nem
kellene elveszíteni a pályázatokat.
A humánerőforrás bizottság szakmai szempontok alapján támogatta
a kérelmet. A képviselői vita során
ismét szóba került a KsE közműtartozása. A több évre visszanyúló kifizetetlen számlák miatt Huber László
polgármester egy korábbi időpontban megtagadta a KsE támogatási
szerződésének az aláírását, így az
időszakarányos önkormányzati támogatást 2016-ban nem kaphatta
meg az egyesület. A városvezető
álláspontja szerint ennek hátrányát
a szakosztályok érzik, és célként
említette, hogy a KsE arra legyen
ösztönözve, hogy a saját eszközeiből

Húszmillió Ft pályázati támogatás
vehető igénybe a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen kiírt pályázaton, amelynek
célja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”. Eredményes döntés esetén
az önkormányzatnak 15% önrészt
kell biztosítani. A képviselők május 26-án arról döntöttek, hogy a
sportcentrum felújítására adják be
a pályázatot. Básthy Béla arról beszélt, hogy a bírósági döntés után
visszakapott ingatlan hihetetlenül

fizesse meg az elmaradt közműtartozást. A képviselők egyhangú szavazatukkal megerősítették, hogy a
városvezető csak a közműtartozások
megfizetése után írja alá a támogatási szerződést. Arról is döntöttek,
hogy a jövőben csak akkor utalhat
pénzt az önkormányzat a KsE és
KFC részére, ha bemutatták a kifizetett gáz-, víz-, villanyszámlákat.
A képviselői vita során elhangzott,
hogy „csontvázak dőltek ki a KsE
szekrényéből”. Majd a képviselők
egyhangúan ügyészségi, törvényességi vizsgálatot rendeltek el a KsE
ellen, és megszavazták a KFC számára a 2,2 millió Ft támogatást.
KZ

ELADÓ!
KőSzEGEN, családi ház – 3
szoba, pince, kapuszin, udvarán különálló garzonlakás
– ElaDÓ! Irányár: 15.5 mFt
telefon: 06 70 5969 000

LAKI

rossz állapotban van, egy negyven
millió Ft értékű vállalkozói szerződés vált semmivé, a jogi eljárás
végére pedig egy lepusztult épület
maradt. Fájó pont az is, hogy legkorábban jövőre újulhat meg az
épület.
A Petőfi tér 14/A sz. alatti, Lóránt
Gyula sporttelepen található épületen a következő munkákat kell
elvégezni: tetőszigetelés, víz- és
szennyvízrendszer felújítása, elektromos hálózat felújítása, belső építészeti feladatok.
KZ
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Kertészeti Kisgépszaküzlet
és Szerviz

Gondot okoz Önnek a csemetésben a kaszálón, a használaton
kívül lévő földterületen, vízparton, gátoldalon,
erdőaljzatban, megnőtt és elburjánzott fű?

Itt a megoldás - „AS motor „
A gépek akár 1,5 m-es fűben 50 mm átmérőjű
minden fás szárút mulcsozva képesek vágni.

Szombathely, 11-es Huszár út 196. Tel.: 94/327-496 Nyitva: H–P: 8.00-17.00

Az UV-védelemről általában!
Itt a tavasz, előkerülnek a szekrényből a napszemüvegek. ám nem
mindegy, hogy milyet hordunk, ha
nincs a szemüvegünkön uV-szűrő,
többet árthatunk a szemünknek,
mint használunk. Az uV-sugarak
az emberi szembe jutva károsítják
a szemlencsét és a fényérzékelő receptorainkat. A védelem hiánya hosszútávon üt vissza: négy-öt
tavaszi/nyári időszak
után jelentősen megnő
az esélye a fiatalkori
szürkehályog kialakulásának. Ez a betegség manapság már a
harmincas-negyvenes
korosztályban legalább
olyan gyakori, mint
öregkorban. A dioptriás szemüveget viselőknél az uV-védelem
megoldott, mert az
optikai szabványok az
unióban megkövetelik, hogy mind a műanyag-, mind az üveglencséknek megfelelő

uV-szűrő rétege legyen. Ha zavarja
a szemünket az erős napsugárzás,
hordhatunk dioptriás napszemüveget vagy sötétedős dioptriás
szemüveget. Ez utóbbi lencséi csak
a természetes fényre érzékenyek,
tehát a lámpa- vagy
neonfényre nem sötétednek el. jó hír a
kontaktlencsét viselőknek: ma már kaphatók az uV-sugarak
nagy részét kiszűrő
lencsék is. Mire figyeljünk napszemüveg vásárlása során? Az olcsó, utcán
árult és nem optikai
szaküzletben vásárolt napszemüvegeken sokszor nincs uV-szűrő. Ez
azért veszélyes, mert viselésükkor a
pupillánk kitágul – hiszen a fényintenzitást gyengébbnek érzékeljük
-, így viszont szemünk több káros

uV-fényt fogad be. Ránézésre sajnos nem lehet megállapítani, hogy
valóban megfelelően szűri-e a sugárzást egy napszemüveg, hiszen
az uV-védő réteg színtelen, ezért
ezt csak egy speciális műszer segítségével lehet vizsgálni.
Egy középkategóriás,
úgymond 100 százalékos uV-szűrős napszemüveg 90 százalékos
védelmet nyújt, a készen
vett napszemüvegeknél
nincs teljes szűrés. Ha
ennél magasabb értékre
vágyunk, készíttethetünk
az optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül
99 százalékos hatékonysággal szűri
meg a káros sugarakat.
NYÁRI ÁRESő!
HATALMAs AKCIÓKKAL És
EGYEDI áRAKKAL VáRjuK ÖnÖKET!
Kőhalmi-Szalay Mónika

Kőszeg, Fő tér 11.
tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
tel./Fax: 94/361-869
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A Hősök kapujánál
KÜ LÖ nFÉ LÉ K

Magyarországon 2800 településen
található világháborús emlékmű.
Elmondhatjuk, hogy a kilencven
évvel ezelőtti kezdeményezések
eredményeként
településeink
95%-ában található – elsősorban
I. világháborús – emlékhely. Kőszegen a Bencés székház oldalán
elhelyezett márványtábla és a Hősök kapuja is ezek közé tartozik. Ez
utóbbi boltíve alatt mondott beszédet Majthényi László a Vas Megyei
Közgyűlés elnöke május 29-én 19
órakor.
Majthényi László szólt arról is,
hogy Kőszeg és a kőszegi polgárok
büszkék lehetnek a várostrom 400.
évfordulóján, 1932-ben felavatott
toronyra. Ezen a helyen „egybefonódnak a történelem és az emlékek
szálai”.
Hogy ráirányítsa a „hősiesség”
fogalmára a figyelmet, feltette a
mindenki által jól megválaszolható kérdést: Hős volt-e álmos vezér,

árpád fejedelem…, szent László
vagy Hunyadi Mátyás? „senki nem
születik azért, hogy hőssé váljon!” –
mondta. A HŐs hiányt hagy maga
mögött, és minden hős mögött ott
vannak a mindennapi hősök, feleségek.. családok! Beszédét egy
versidézettel zárta le.
A megemlékezés és koszorúzás közreműködői voltak: a 12. Arrabona
Légvédelmi Ezred díszőrei és a
Kőszegi darabontok, valamint a
Kisgöncöl énekcsoport tagjai.
táF
gRáF ZSUZSaNNa, a Budapesten élő, de magát kőszeginek
valló karmester, tanár a pedagógusnap alkalmából Apáczai
Csere jános-díjban részesült. A
díjat Balog zoltán, az emberi
erőforrások minisztere adta át
Budapesten, a Vigadóban.

Kőszegi Rájnis József
Rájnis józsef (Kőszeg, 1741 –
Keszthely, 1812) születésének 275.
évfordulójára emlékeztünk június
1-jén, a jurisics téren, az egykori
gimnázium emléktáblájánál.
Az ünnepség zenei játékkal kezdődött. Mizsei zoltán „szürreális / eklektikus hangtájképe” vezette fel a
kőszegi költőtanár verseit és dr. Bokányi Péter gondolatait, aki Rájnis
újrafelfedezéséről elmondta, hogy
olyan alkotóról van szó, akinek ismerjük a nevét, naponta járunk a
róla elnevezett utcában, kevésbé
ismerjük azonban a költészetét és
azt, hogy mit tett hozzá a magyar
fejlődéstörténethez.

Az irodalomtörténész felidézte
Rájnis életútját és kortársai emlékét, a „prozódiai harcot”, amelyben, Baróti szabó Dáviddal és Révai Miklóssal vett részt.
A 18. században Kőszegen elindult
valami – mondta Bokányi Péter –,
ami megvetette az alapjait valami
nagyszerűnek. Vannak mesterek és
művészek – folytatta. Az itt folyó
munka is ilyenfajta mestermunka volt, amelyre aztán időnként
rátaláltak a művészek. Hatásuk
nemcsak a magyar irodalomban,
hanem a magyar művelődéstörténetben is nyomot hagyott!
tóthárpád F.

Kiskőszeg 700 éves
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Trianoni békediktátum eseményeiről
a kiskőszegiek az újbezdánban tartott, magyarságukat kifejező kultúrműsor keretében emlékeztek meg.
Erről írt levelében Radicsev Mária,
aki „Egyre kevesebben vagyunk” fejezte ki keserűségét, mert a környé-

ken alig van munkahely, így a fiatalok németországba vagy a tengerre
mentek dolgozni. A falu központja
megújult, elkészült az emlékműhöz
vezető út. Mozgalmas volt a május
hónap, Kiskőszegre látogatott a
horvát állam elnökasszonya, mert

Mondja el a véleményét!
Május 18-án németh jános festőművész-tanár nyitotta meg a Kőszegi Polgári Kaszinó rendezvényét,
ahol Prof. Dr. schöpflin György
tartott előadást Európa jövőjéről.

Először Kőszeg elmúlt húszévi fejlődéséről, az „élő városról” beszélt
az európai parlament képviselője. A
földrész jövőjéről határozottan állí-

totta, hogy a migrációs folyamatnak nincs vége. Európában nincs
megegyezés arról, hogy miként integrálhatóak a bevándorlók, viszont
kijelentette: „a korlátlan népvándorlás tarthatatlan”. A jobb
élet reményében érkezők németországban napi 35 EuR-t
kapnak az önellátásra, többen
indultak „hazafelé” a hideg
Finnországból. Magyarország
példáját többen követték, a határ lezárását jelenti a szárnyas
kapu is. Ellenőrizetlenül nem
áramolhatnak be tömegek Európába, az érkezők és fogadók
közötti kulturális különbségek
teszik tarthatatlanná a helyzetet. Dr.
schöpflin György álláspontja szerint
erről minden magyar állampolgár
mondja el a véleményét.
KZ

Nem volt részük …
1920. június 4-én 16.32 órakor
írták alá a Trianoni békediktátumot,
megcsonkították Magyarország területét. Kőszegen 1936-ban, 80
évvel ezelőtt állították fel a Trianoni
keresztet, amelynek tövében – 30
éve a Kőszegi Trianon Egyesület
szervezésében – 2016. június 4-én
16.30-kor kezdődött a nemzeti
Összetartozás napján a megemlékezés. Básthy Béla alpolgármester
az évfordulóhoz kapcsolódva elmondta, hogy tervek születtek az
alpannonia II. pályázat keretében az
emlékhely felújítására. Dr. Kapiller
sarolta az országzászlónál arról
beszélt, hogy a trianoni határ olyan
területet vágott át, ahol „magyar
testvérek élnek. Több száz km-re innét kétségbe esett, küzdő magyarok
élnek, olyanok, akiknek Trianon óta

nem volt részük abban, hogy magyarnak lenni jó. Ezek a magyarok is
hozzánk tartoznak”. A Hajnalcsillag
néptáncegyüttes táncosai énekükkel, táncukkal bizonyították a kultúránk iránti elkötelezettségüket.
Aznap este 19 órakor „És mégis él
a magyar” címmel tartottak koncertet a mindig megújulni képes
Kőszegi Vonósok, akikhez hét osztrák zenész is csatlakozott. A lovagteremben csak néhány szék maradt
üresen, a hallgatóságnak óriási
élményben volt része. scheer uwe:
Kyrie a Kőszegi Trianoni emlékmise
előadásában közreműködött a Katolikus Egyházi Énekkar. A koncert
végén, ugyanezen darabból szólót
énekelt scheer Félix Dominik. Bartók, Kodály, Farkas művek szólaltak
meg előtte lenyűgöző előadásban.

május 13 –15 között ünnepelték a
falu alapításának 700. évfordulóját.
Ennek bizonyítékát a levéltárban őrzik. Az ünnep része volt a templomban tartott koncert, ahol fellépett a
helyi énekkar is, és bemutatták a
településről készült dokumentumfilmet. Másnap 100 bográcsban
főzték a halat jó hangulatban. Az
ünnepen folytatták a hagyományt, a

nepomuki szent jános-kápolnánál
gyertyát gyújtottak, a Duna vízébe
virágot eresztettek, így emlékeztek
meg a folyó áldozatairól. Radicsev
Mária ismét örömét fejezte ki, hogy
egyszer ellátogathatott Kőszegre, és
szívesen emlékeznek arra is, amikor
a Hajnalcsillag néptáncegyüttes látogatott el hozzájuk.
KZ
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Az önkormányzat 500 kW teljesítményű naperőmű megvalósítását
tervezi, amelyről a pályázatokat
várhatóan ősszel írják ki. A hosszabb
időt igénylő előkészítés miatt a képviselők egy szándéknyilatkozatot fogadtak el egyhangú szavazással.
Magyarország a cselekvési terve
szerint 2020-ig a hazai energiatermelés bruttó 14,65%-át megújuló
energiaforrásból kívánja fedezni.
Ennek eléréséhez az ország több
pontján telepítendő naperőmű
szükséges. A megpályázható teljesítmény 50 – 500 kW, egy-egy
beruházás várható költsége 300
millió Ft. A beruházások 67,5 –
100%-os Eu-s támogatással való-

sulnak meg, ettől függően a beruházói ráfordítás kevesebb, mint 5
év alatt megtérül. A pénzügyi kalkulációk évi 19 millió Ft profittal
számolnak. Az önrészhez, ha szükséges lesz, kormányzati segítség is
igénybe vehető.
Plechl Tibor kérdésére dr. zalán
Gábor jegyző elmondta, hogy az
uniós pályázatok önrészéhez hitelt a
város kormányzati engedély nélkül
is felvehet. Ilyen szádék a testület
részéről nem fogalmazódott meg. A
kőszegi pályázatot várhatóan a városüzemeltető kft. adja be. A naperőmű létesítések helyszínére több
lehetőséget is számba vettek, Kiss
Péter azt kérte, hogy a városfejlesztési bizottság aktívan tudjon részt
venni a helyszín kijelölésében.
KZ

Doktornő érkezik
A 3. számú körzet felnőtt háziorvosi ellátását dr. Hang Dóra veszi
át. Május 26-án a képviselők a feladatellátással kapcsolatos előszerződés elfogadásával hozzájárultak
ahhoz, hogy az örökös tulajdonát
képező praxisjog átadása után

Helyi fejlesztés
Az önkormányzat megtette az első
lépést ahhoz, hogy 500 millió forintos fejlesztési keretet nyerjen el
100% támogatással helyi közösségi célokra. Ez a „közösségek által
irányított helyi fejlesztés”, CLLD
eszköz és módszer lehetőséget ad a
város területén működő vállalkozásoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, hogy saját jövőjüket,
fejlesztési elképzeléseiket összehangolva, hálózatosan alkossanak
fejlesztési közösséget, vagyis Helyi
Akció Csoportot (HACs). A közösségek által együtt kialakított Helyi Közösségi Fejlesztési stratégia (HKFs)

képezi a pályázat alapját. A HACs
regisztráció határideje május 31., a
HKFs-t elkészülte után a pályázatot
júniusban, illetve ősszel lehet beadni. Huber László polgármester arról
beszélt, hogy országosan 47 milliárd áll rendelkezésre a pályázók
számára. Egy HACs nyerheti meg
az 500 millió Ft fejlesztési keretet a
beadott stratégia alapján. A nyertes
stratégiában meghatározott témakörök szerint pályázhatnak egy-egy
célra, amit az önmaguk által megválasztott szakértők bírálnak el, és
ez valósítja meg a „közösségek által
irányított helyi fejlesztés”.

KŐszEG És VIDÉKE

megkezdődjön az átvételhez szükséges hivatali eljárás. Ennek végeztével lesz lehetőség arra, hogy
dr. Hang Dóra lássa el a 3. számú
felnőtt körzet betegeit.
szombathelyen a döntést követően beszélgettünk a doktornővel,
aki jelenleg a megyeszékhelyen
és náraiban végzi háziorvosi tevékenységét. Dr. Hang Dóra szavai
szerint szívesen érkezik Kőszegre,

a korábbi években figyelemmel
kísérte a város programjait. A fúvósok háromnapos rendezvényén is
részt vesz. Kőszeg vonzereje azért is
megragadta, mert hasonlít szülővárosához, Pécshez, ahol az egyetemi
tanulmányait végezte. Háziorvosi
szakvégzettségét 2013ban szerezte meg. Orvosként elsődlegesnek tartja
a beteggel kialakított
bizalmi viszonyt, legyen
a beteg nyílt és őszintén
mondja el a problémájával kapcsolatos információkat. A doktornő tájékoztatása szerint a kőszegi
rendelés megkezdéséig
még néhány hónap szükséges, neki is át kell adnia
a praxisjogát, amelynek
folyamata jó irányba halad. Megadta a telefonos
elérhetőségét (30/8975147), és azt tervezi, hogy
Kőszegre költözik.
Kámán Z

A KT u á LI s

Naperőmű

2016. júnIus 14.

lakossági
apróhirdetés
Régi jelvényeket, kitüntetéseket, katonai dolgokat, fém
reklámtáblákat, feliratos, színes
szódásüvegeket antik tárgyakat
vásárolnék.
tel: 06/70-3280-737.

www.kastelykertlakopark.hu

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

+36 70 681 1168
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STRANDRA KÉSZ ÁRAK

2016.06.15-07.05.

K Ő S Z E G E N
Ft
ДИЛЛ/kg

Ft
КЛ
ГИЛ
Ft

Privát Hús Sült
Császárszalonna

Pöttyös
túró rudi Natúr

Riska
Esl Tej

(Kaffka Kft.)

Ét vagy Tejes bevonóval
30 g (Frieslandcampina
Hungária Zrt.)

2,8%, 1 l

ЕИЛFt

Ft
ДЕЛЛ/kg

ЛЗЛFt
Silan öblítõ
Fresh Sky

Coop
Napraforgó
Étolaj

Zimbo
Rakott
Erdélyi Szalonna

2 l, 480 Ft/l
(Henkel Mo.Kft.)

1 l (Nt Kft.,
Co-op Hungary Zrt.)

2016.06.30-07.02.

2016.06.23-06.25.

2016.06.16-06.18.

vf. (Zimbo Perbál Kft.)

ЛЛЛ//kgFtg

ГЕЛЛ/kg
Ft

Sertéss
tarja

Csirkemell
Filé

Ft
ЕЛЛ/kg

csontoss

elÉhÑtött
vagy fagyasztott
(Hungerit Zrt.,
Taravis Kft.)

om
dics
a
r
Pa lédig
I.o.,

ИЙЛ/kg
Ft

ГИЛFt

ЗЛЛ/kg

Nagyi Titka
Búzafinomliszt

Ft

Csirkecomb
egész
elÉhÑtött vagy fagyasztott

1kg+10%
(Goodmills Magyarország Kft.)

* Sertés Apróhús

(Taravis Kft., Hungerit Zrt.)

ЛЗЛ/kg
Ft

ЛЛЛ/kgFt
Serté
s Old
alas

elÉhÑ
tött

Csirkemell

csontos, elÉhÑtött vagy fagyasztott
(Hungerit Zrt., Taravis Kft.)

ЕЛЛ/kg
Ft

ГГЛЛ/kgFt

Nektarin

ИЛЛFt

Big Milk
Csokoládé
Jégkrém

1 l (Unilever
Magyarország Kft.)

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

I.o. lédig

Fornetti
Sajtkrémes mini
(Fornetti Kft.)

126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET
* 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

Új mentők!?
Kőszegen két mentőautó áll szolgálatban, mindkettő már lefutott 700 ezer km-t, és idén betöltik
a 12. évet, így jövőre nem szállíthatnak betegeket. Ilyen típusú Toyota járművek Vas megye
más településén már nem állnak szolgálatban.
Kőszegről évente 1700 esetben vonul ki a szolgálat menteni. A járművekben rendelkezésre állnak a szükséges orvosi felszerelések. Ennek egyik
darabja az multifunkciós őrző monitor, amely a
beteg életfunkcióját kontrollálja. A készüléknek
mindig a beteg közelében kell lennie, és menet
közben is biztonságos, stabil helyen kell tárolni. A tartóállvány elkészítését vállalta Harsányi
zsolt, az 5th Gear Kft. vezetője. Rozsdamentes
alapanyagból olyan tartót szerkesztett, ahonnét
egy mozdulattal leemelhető az őrző monitor, és
ugyanígy vissza is helyezhető. Mindkét mentőautóba rögzítettek egy-egy tartót, a munkát ingyenesen végezték el, a „betegellátás segítése
érdekében”. A tartószerkezet olyan, hogy az új
mentőautókba is felszerelhető legyen. Mindenki
várja az új járműveket. Ezek az autók a mentőállomás – az 1940-es években polgármesteri lakás
– garázsában nem férnek el a magasságuk miatt.
Ezért elindult egy folyamat az új garázsok építése
érdekében, az engedélyezésre beadott tervek a
végfázisban vannak. A mentőállomás udvarán, a
kapubejárattól jobbra két hőszigetelt garázs lenne
a tervek szerint. Az építés kezdetétől, a pénzügyi
háttér biztosításáról nincs információnk.

2016. júnIus 14.

Dr. Bakács Ákos
(1946 – 2016)
Csendben, ahogy élt a betegért, úgy ment el
közülünk. Az orvos felé érkező szeretet erősebb
lett a gyógyításért élő ember távozása után,
megnyugvást nem hozva törte át a fájdalmat,
a csendet. Betegségében a betegekért élő orvos hiánya az emlékek megőrzésére szólít fel.
A csend ereje, a sírboltnál Gyula atya szavai
megnyugvásra intette dr. Bakács ákos háziorvos
családját, egykori betegeit.
Dr. Bakács ákos április 20-án éjfél előtt két
perccel hagyta magára a családját, Kőszeget.
Egy héttel korában még ellátta a betegeket,
de délután a kőszegfalviak már hiába várták a
háziorvosukat. A gyógyulásáért folytatott küzdelme a végponthoz közeledett. Akkor talán ezt
is csak ő érezhette, de már nem tudta mondani
szeretetteinek: „jól vagyok!”. Boldog és vidám
volt, amikor évekkel korábban megújult életerővel utazott hazafelé a zalai kórházból családja
kíséretében. A doktor úr számára a családja a
mindennapok boldogságát jelentette.Várták otthon az unokák, ádám és Mihály, akik már nem
ízlelhetik meg a papa ételeit. Elhagyatott lett az
orvos hegedűje, amely rendszerint megszólalt a
családi, a baráti találkozókon.
Dr. Bakács ákos 1946. március 28-án született
szigetváron. A gimnáziumot és az egyetemet
Pécsen végezte, majd a szombathelyi kórházban

KŐszEG És VIDÉKE

kezdte el a gyógyító
munkáját, azzal az
erős orvosi hitvallással, amit szüleitől vett át. 1969.
augusztus 19-én
kötött házasságot,
majd 1975 augusztusában már
a kőszegieket gyógyította. Orvosként mindig készen állt, gyógyított,
tanácsokat adott. Mindazok érzik hiányát, akik
már nem hallhatják kedves szavait. Mosolygott és
meghallgatta az általa jól ismert betegeket. A bíztató szavai, amit a hozzá fordulók nem felejtenek,
segítették a gyógyulást. Éjjel-nappal rendelkezésre állt, a kisbetegnek is, aki nagyon várta – nyaralásból épphogy hazaérkező – „ákos bácsit”.
Betegei alig hiszik, hogy nincs közöttünk, de az
orvost, az embert nem felejtik. Dr. Bakács ákos
csendben, ahogy élt a betegért, úgy ment el közülünk.

KÜ
V áLÖ
ROnFÉ
sHáLÉ
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Defibrillátor
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatta a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület azon szándékát, hogy a város számára
defibrillátor készüléket vásároljanak. Az eszköz
megvásárlásához a képviselők 600 000 Ft támogatást szavaztak meg. javaslatként elhangzott,
hogy a Hotel Írottkőben kerüljön elhelyezésre. A
készülék teljesen automata, szóban ad utasításokat a kezelőjének. Az önkéntes tűzoltók kettőszázezer Ft-ot adományoztak a készülék vásárlására. Egyének, vállalkozók utalhatják a pénzügyi
támogatást. Információnk szerint gyűlnek az adományok a második készülék megvásárlására. Egy
defibrillátor ára meghaladja a hétszázezer Ft-t.
Támogassák a nemes célt, a tűzoltóság OTP
Banknál vezetett 11747051-2010198300000000 számlájára történő befizetéssel.

lakossági apró
éPÍTÉSI TELEK KőSzEGEN, a Dr. Ambró
Gyula út végén, a Fehérsáfrány utcában
vízvezetékkel,
szennyvízcsatornával,
csapadékcsatornával, villannyal (900
m2-es, 20 m széles) 6,5 millióért eladó.
telefon: 06 20 942 3880

Korlátlan adatforgalmú

INTERNET
már 2500 Ft-tól

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.
* 2 éves hűségidővel, egyszeri 10.000 Ft-os telepítési díj mellett.
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Lukácsháza

VIDÉK

a májusfát a hagyomány szerint a
Közösségi Ház udvarán a falu fiataljai állították fel, a 4. osztályosok
tették ünnepivé az eseményt Hajnal
Edit vezetésével. A kitáncolást a
nyugdíjas Klub szervezte, „Az alkohol öl” című komédiát mutatták
be a színjátszók németh Lászlóné
rendezésében. szőke Imre, dr. jónás
zsigmond, Kenyeri Dezső, Pungor
Lajosné, szalainé Pados Katalin és
Kovács Ildikó nagyszerű játékát tapsolva köszönte meg a közönség. A
májusfát a 8. osztályosok táncolták
ki, a vendégsereg szórakozásához
Timár jános szolgáltatta a zenét.
gyermeknapot szervezett a

Gyöngyösfalu
Május 6-án tartott az önkormányzat közmeghallgatást nagy érdeklődés mellett. A fórum témája volt
a pösei hegyi utak, és egyéb kérdésekben felmerülő problémák. A
polgármester beszámolt a tervekről
is, közösségi ház pályázat útján történő építéséről. A pösei falurészen
lévő régi bolt épületének tulajdon-

Kőszegpaty

12

„A falunap a közösségről szól” –
mondta megnyitó beszédében
Májerhoffer Attila polgármester. Majd ágh Péter
Kőszegpaty megtartó
erejét hangsúlyozta. Az
országgyűlési képviselő
felajánlotta segítségét
a településnek, miután
a falu helyzetéről hoszszasan beszélgettek a
faluvezetővel.
Délelőtt
Pusztacsó,
nemescsó női és férfi
futballcsapataival mérték össze a tudásukat
a helyiek. A lányok ezüst, a fiúk
bronzéremnek örülhettek a finom
gulyás fogyasztása közben. Három
kondérban készült a vacsora, a záporesők miatt fedett helyen. A kőszegi horgászok által főzött halászlé
is kiválóan sikerült. A falu asszonyai

2016. júnIus 14.

Lukácsházi Boszorkányok Egyesülete a civil szervezetek, az önkormányzat és a Közösségi Ház közreműködésével. Délelőtt benépesült
a sportpálya, a gyerekek sokféle
programból választhattak. Volt
rendhagyó babaringató, a nagyobbak kézműves foglalkozáson vettek
részt, lovagoltak vagy kocsikáztak.
A bátrabbak felszálltak a hatalmas
traktorra vagy más nagy gépekre. A
szülő–gyerek focimeccsen a gyerekek győztek.
Nyári napközis tábor. A Közösségi Ház idén is szervez két turnusban, 70 gyermek számára nyári
tábort izgalmas programokkal.
Sport: A sCHOTT Lukácsháza sE
megyei I. osztályú Bezdi István edző
által vezényelt labdarúgócsapata

egy gyengébben sikerült ősz után
megőrizte megyei I-es tagságát. A
szurkolók jóvoltából idegenben is
otthon érezhette magát a csapat.
A felnőtt csapat szakmai munkáját
a jövőben Kratochwill zoltán veszi
át, segítője sántha szilárd lesz. Az
u7, u9, u11, u13, u14, u16 és
u19 csapatok a Bozsik programban és a korosztályos megyei I-es
bajnokságban játszottak. Egy kistelepüléstől hatalmas teljesítmény
ennyi korosztályt versenyeztetni,
amely az egyesület vezetésének,
megszállott edzőinek és a partner
szülőknek köszönhető.
Véget ért a megyei III osztályú
sakk csapatbajnokság, amit a
lukácsháziak Bencsik zoltán vezetésével veretlenül zártak, a máso-

dik helyen végeztek. A csapat tagjai voltak: Bencsik zoltán, Kunovits
józsef, Kunovits Gyula, Gyarmati
józsef, Vincze Tamás, Vincze Ferenc
és jagodics Csaba.
Falunap lesz július 9-én. Délelőtt
a focié lesz a főszerep. A déli ebéd
után meghirdetik a borparádét,
majd a Dance jam lép a színpadra
14 órakor. A kitüntetések átadása
után az általános iskolások táncolnak, énekelnek, majd 15 órakor
a Galaxy Rock&Rollt láthatja a
közönség. Őket követi szandi és a
kötélugrók, este 19.30 órakor Koós
jános és Dékány sarolta énekének
tapsolhat a közönség. Az Albatrosz
zenéje hajnalig szól. Egész nap lesz
kézműves vásár, és programkínálat
a gyermekeknek.

részét kívánják megvásárolni, majd
közösségi munkával a falu lakosságra számára hasznosítható termeket terveznek kialakítani. Ehhez
kér az önkormányzat a lakosságtól
bármilyen segítséget, kétkezi munkát vagy pénzügyi támogatást.
A Szőlőfürt Egyesület Gyöngyösfalu álmaim faluja címmel rajzpályázatot hirdetett gyerekeknek.
Közel 30 pályamű érkezett be határidőre. A falu lakói is megtekint-

hetik a rajzokat. július 16-án a tornacsarnokban a Falunap keretében
mutatják be az érdeklődőknek, és
adják át a díjakat.
Május 26-án a Közéleti Klub egy
újabb eseményén vehettek részt a
falu lakói, a cukorbetegségről dr.
Gundy Klára tartott előadást.
a Szent Márton Emlékév második

rendezvényét május 29-én tartották. Az évfordulóra ezentúl a plébániatemplomban elhelyezett szent
Márton Emlékzászló is mindenkor
figyelmeztet.
Június 3-án, pénteken este kitáncolták a falu májusfáját. A gyermekek és
a felnőttek egyaránt jól érezték magukat a közösségépítő programon.

otthon készült süteményekkel kínálták a vendégeket. Tüneményes produkciót mutattak be a helyi óvodások. Kovács Hanna és Lada Melinda
hangszertudását tapssal díjazta a
közönség. A zumba táncosok sike-

re minden várakozást felülmúlt. A
Csillag születik győztese, Mészáros
jános koncertjére a szomszéd falvakból is érkeztek vendégek. Vacsora után a Percsák zenekar hajnali
háromig mulatatta a bálozókat.
KZ

Bozsok
Május végén a Bozsoki Óvoda nyílt gyereknapján nagy
jonathan bűvész, lovaglás,
kocsikázás, mézeskalács-díszítés, kosárkörhinta, tűzoltó bemutató, óriás légvár csúszda,
finom sütemények, szolgálták
70 gyerek örömét.
Hősök vasárnapján a Bozsoki Kökörcsin Egyesület megemlékezésre
hívta a lakosságot.
június 2–5. között tartottuk a 8.
Bozsoki Kalapos Napok és Dalos Találkozót, amit Darabos Béla

jakócs zoltán nyerte el. Az este nótázással zárult. szombaton délelőtt
a CAsTAnEA Egészséges Középkorúakért Egyesület Közösségi Egészségcentrumában nordic Walking
bemutatóval, kreatív műhellyel és

2016. júnIus 14.

Étkezési kultúra címmel antik porcelán
és tematikus szalvéta kiállítással várta a
kalaposokat. Délután
a zetelaki küldöttséget „Kalapkúra túrára” invitálták a pincegazdák a bozsoki
hegybe, miközben a
faluban a kalapos gyerekek kocsikáztak és ügyességi feladatokat oldottak meg. A kalapos királyválasztásra benevezett rengeteg ötletes
kalap közül Haberz Attila kalapját
ítélte a zsűri a legjobbnak. Koncer-

KŐszEG És VIDÉKE

tezett a Boglya Együttes a kalapokkal díszített színpadon. A kézműves
foglalkozást és a népzenei koncertet
koordinálta és finanszírozta a Vas
Megyei Könyvtárellátási szolgáltató
Rendszer. A zetelaki Férfi Dalárda
és a Bozsoki Dalárda közösen emlékezett meg a Trianoni békediktátumról. A rendezvény a Kalapos-kőnél
zárult, ahol a Bozsoki Pihenőnél az
érdeklődök próbát tehettek a Kalapos-kő meghódítására. A Bozsoki
Kökörcsin Egyesület köszönetet
mond mindenkinek, aki hozzájárult
a rendezvények sikeréhez.
Frank-Sziklai Márta

VIDÉK
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polgármester nyitott meg. A szervezést a Bozsoki Kökörcsin Egyesület vállalta magára, az érdeklődők kiállításon tekinthették meg
a helyiek esküvői fotóit. A Bozsoki
Csúzli színjátszókör előadta az Ilók
és Mihók című népmesét, majd régi
bozsoki fotók is terítékre kerültek.
A pénteken tartott Dalos Találkozón
fellépett a székely testvértelepülés,
zetelaka Férfi Dalárdája, a Vadrózsa
népdalkör, a Bucsui Vadvirágok és a
Bozsoki Dalárda. A dalverseny vándorserlegét a zetelaki kórus vezetője,

Három falu
Három település – Kőszegpaty,
Nemescsó, Pusztacsó – összefogott és május 27-én gyermeknapi
játszóházi programot szerveztek Bükön a napsugár játszóházban. A több
órás játékdömpingről maradandó
élménnyel tért haza a 34 gyermek,
a legkisebb óvodás, a legnagyobb
általános iskolás volt. A kísérő szülők jó érzéssel nyugtázták a nebulók örömét, azt, hogy a települések
vezetői támogatták a programot. Az
apróságok a „fárasztó” játék közben,
után jó étvággyal falatozták a polgármesterek által felajánlott édes
finomságokat. Az önkormányzatok
váltották meg a gyermekek részére
a belépőket. négy falubusszal utazott el a gyermekcsapat a játszóházi délutánra, a negyedik járművet
Lukácsháza ajánlotta fel, amelynek
vezetését Kiss józsef pusztacsói
lakos vállalta önkéntesen. A programot a falugondnokok szervezték:
Farkas józsef (Kőszegpaty), Pergerné
Kriszti (Pusztacsó), szalmer Gábor
(nemescsó).
KZ

Extol elektromos kéziszerszámok
10%-os kedvezménnyel!”
(Az akció június 30-ig tart!)

NE HAGYD KI EZT
A HELYZETET!

ŠKODA Rapid Spaceback Goal kombinált átlagfogyasztás: 4,7-4,9 l/100km, CO 2 -kibocsátás: 107-111 g/km

Rapid Spaceback Goal már 3 999 000 Forinttól!
r}tw jm°mwjt xujw unqn}´|pntÖ jvrtn} qj trqj|wu~wtÖ j np| un}Æwt vnpu}xrtÕ ȗ }nunoxwtrqjwpx|}°juÖ {rw}´tyn{w´| {mr°ju |
q}|° yj{txu°{jmj{{ju onu|n{nu} ŠKODA Rapid Spaceback Goal 3.999.000,Forintért yxw} np runw qnun}Ú Látogass el márkakereskedésünkbe és
használd ki az akciót!

MINTA KERESKEDÉS
ĖĖĖĖȖȗ
rw}j~}ljĖėĘÕ
ıĘěĘĕĖėĘęĚěĜ

VÉGH AUTÓHÁZ

9700 Szombathely
Csaba utca 10.
ojlnkxxtÕlxvă|txmj
vrw}jtn{n|tnmn|Õq~
+36 30 758 3778

ȗonu}Æw}n}n}}{jU ȗjyrmyjlnkjltxjuĖÕė ăĞĕ vxmnuujswux}}oxpj|}°r{jÕȗjswuj}y{rur|ėĕß}°usÄur~|ĘĖßrpÖjpjt|un}n{nsrp{wn|Õȗqr{mn}|wnvvrw´|Æujswuj}}}nuwntÖt²}nunn}}|puuju|}wnvsnunw}Õȗ{|un}nt{´u{mntu´ms²wjU ȗv{tjtn{n|tnm|ntknwÕȗtynwu}qj}°j~}°ruu~|}{lr°Õ
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Kőszeg hírei
KÜ LÖ N FÉ LÉ K

Polgárőr város
Képviselői döntés alapján az önkormányzat a Kőszegi Polgárőrséggel közösen pályázatot nyújt
be a „POLGÁRŐR VÁROS” cím
elnyeréséért. az Országos Polgárőr Szövetséghez. A pályázat célja:
azon városok, községek és fővárosi
kerületek önkormányzatainak elismerése, amelyek vezető szerepet
játszanak a polgárőr mozgalomban,
valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői
a társadalmi bűnmegelőzésnek.
Birkózók terme
A KSE birkózói hetente tartanak
edzést a Bersek iskola tornatermében. Iskolai rendezvények, illetve nyári szünet esetén erre nincs
lehetőségük. Saját próbatermük
érdekében Pusztai Tamás kéréssel

2016. június 14.

fordult az önkormányzathoz. Előtte
egyeztetett a Magyar Birkózó Szövetséggel, amely kinyilvánította
a segítő szándékát. A képviselők
május 26-án elvi hozzájárulást
adtak ahhoz, hogy a Petőfi téren a bokszolók és a fúvósok által
használt épület mellett várhatóan
2017–2018 évben megépülhessen
az edzőterem. A képviselők kifejezték azt a szándékukat, miszerint a
majdani épület legyen a város tulajdona a birkózó szakosztály korlátlan
ideig tartó használati jogával.
Foci EB
Május 26-án a képviselők módosították a vendéglátói előkertekre
vonatkozó szabályozást. Az érvényes
rendelet szerint a vendéglők által
igénybe vett közterületeken televíziós készülékek kihelyezése nem engedélyezett. Ezt a szabályozást oldották
fel a foci EB időszakára, így a területhasználattal rendelkező éttermek
tévékészüléket helyezhetnek el, és a
vendégek nézhetik a focimeccseket.

Anyakönyvi hírek
SZületések: Kőszeg: Pfeiffer János és Horváth Alexandra fia Félix; Nagy Attila és Zsolnai Éva lánya Leila Hajnalka; Bruckner Csaba
és Fejes Zsuzsanna fia Máté; Krály András és Berki Andrea Henrietta
lánya Dóra; Mihályfi Gábor és Polgár Glória fia Milán István; Paár Dénes és Kumánovich Éva lánya Zsóka; Bangó István és Nagy Cecília
fia Simon Flórián; Sárközi István Tibor és Seper Krisztina fia Ádám;
Nyilicska Csaba és Palasits Zsuzsanna lánya Csilla; Molnár Balázs és
Horváth Eszter lánya Luca; Sánta Krisztián és Mráz Edina fia Olivér;
Bokor Norbert és Varga Nóra fia Dávid.
Házasság: Bajkai Rozália – Kreisz Tamás; Fehér Julianna – Kovács
Dávid; Gyöngyös Judit – Ajkay Szabolcs Ottó; Kis-Szakály Alerxandra
– Bosits Gergő; Debrei Ildikó Mária – Tonházi András; Hamar Alisza –
Ripcó András; Kovács Klaudia – Stajrits Ákos; Czuczi Zsanett – Róth
Péter; Szántó Márta – Ökrös István; Kirizs Kata – Kelemen Péter;
Horváth Renáta – Sipos Attila; Király Alexandra – Tóth Ádám Károly;
Fatalin Barbara – Szabó Bálint.
Halálozás: Gáspár Gézáné szül. Baranyai Anna; Kiss Ambrus Balázs; Balogh Sándorné szül. Kriskó Judit.

SZERECSEN

GYÓGYSZERTÁR

KŐSZEG, ROHONCI U. 21.
MEGKÖZELÍTHETŐ AZ EGÉSZSÉGHÁZ
ÉS A ROHONCI UTCA FELŐL IS!

INGYENES
PARKOLÓ
IIN
NGY
NGY
G E
EN
NES
SP
ARKO
K LÓ
Ó AZ
AZ UDVARBAN!
UD
U
DVA
VAR
AR
RB
BA
AN
N!
Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

KIEMELT AKCIÓINK:
Az akció időtartama június 14-től július 9-ig, vagy a készlet erejéig.
ALGOFLEX FORTE
FILMTABLETTA, 30X

--2
20%

Eredeti ár
ár: 2145,- Ft
Kedvezményes ár:

Lüktető, szorító, hasogató fejfájás?
Az Algoflex Forte másfélszeres erejével*
hatékonyan csillapítja a fejfájást!
(*A 400 mg ibuprofént tartalmazó
Algoflex 400 mg filmtablettához képest.)
Ibuprofén tartalmú,
vény nélkül kapható gyógyszer.

1715,For
Forint

SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó u. 1-5. Tel.: (+36 1) 505 0050

-20%

1919,- Ft
Eredeti ár: ényes ár:
Kedvezm

MAGNE B6 FILMTABLETTA, 50X

,15Fo3rinnt5
t

A Magne B6 segít enyhíteni a magnéziumhiány
okozta feszültséget (így Ön könnyebben
birkózhat meg a mindennapi nehézségekkel).
Vény nélkül kapható gyógyszer.
SAHU.MGP.15.11.0489

DETRALEX 500 MG
FILMTABLETTA, 60X
Vénás eredetű fájdalom, nehézláb érzés,
lábfeszülés, éjszakai lábikragörcs, valamint
heveny aranyeres tünetek kezelésére. Érvédő
gyógyszer, mely jótékonyan erősíti a vénákat.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

-25%

5495,- Ft
Eredeti ár: ényes ár:
Kedvezm

,41Fo2rin0
t

Hatóanyag: tisztított, mikronizált flavonoid frakció
Servier Hungária Kft.
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A kockázatok és mellékhatások tekintetében
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Újszerű és kihívó feladat
Dr. Gaál zoltán „újszerű és kihívó” feladatnak nevezte a KRAFT
projektben való részvételét. A professzor a Pannon Egyetemen volt
dékán hét évig, majd kilenc évig
rektorként vezette az intézményt.
– Hogyan kezdődött az Ön számára a KRAFT?

– Rektorként többször találkoztam Miszlivetz Ferenccel, akinek
megtetszett a Pannon Egyetem
hálózatépítő koncepciója. Ez a hálózatosodás a KRAFT gondolkodásmódjának a melegágya. A KRAFT
egy győztes-győztes elvre koncentráló stratégia, és széles tömegbázis
kiépítése a cél. A KRAFT hozzáállás
és gondolkodásmód lényege nem

az, hogy amit én nyerek, azt tőled
veszem el: az együttgondolkodás
eredményeképpen mindenki nyer.
– Mi az Ön szerepe a KRAFT-ban?

– Koordinátora vagyok. A kőszegi
fészekből kiindulva megszerveztük a
KRAFT pontokat, ezzel egyidejűleg fel
kell építenünk Kőszeg jövőképét és
küldetését. Ha megvan a célrendszer,
akkor a felbukkanó pályázatokra tudunk reagálni. Azt szoktam mondani: meglehet, ad sikerélményt, hogy
mozog a bokor és lövünk, de én azt
szeretem, ha akkor lövünk a bokorra,
ha onnan tényleg egy nyúl ugrik ki,
nem pedig a szél fújta meg.
– Milyen rövid-, és középtávú célok dominálnak?

Ki fejlődik jobban?
A Poncichter borozóban a
pultnál mérték ki a fröcscsöket, a szemben lévő
boltív alatt a professzor
beszélt közérthetően a tudományról. A beszélgetés
zajánál erősebb volt Dr.
Gaál zoltánnak, a Pannon
Egyetem korábbi rektorának a hangja. jelezte: szóljanak közbe nyugodtan! A
professzor a vadlibákról mondta: a
csoportban repülők 71%-kal hoszszabb utat tesznek meg, mint egyedül, ha egy állat megbetegszik, két
liba hozzááll és vele tart. Az együtt
tevékenykedő csoport mindig előbbre jut, a pozitív gondolkodású nemzetek jobban fejlődnek. A KRAFT, a
kreatív város lényege: mindenki nyer,
és ebbe mindenkinek bele kell tennie
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– Rövidtávú cél, hogy a KRAFT pontok létezését stabilizáljuk. Kidolgoztuk
az éves munkatervet, amit a kőszegi
KRAFT-élet szintjéhez szeretnénk
közelíteni. Fontos, hogy véglegesítsük azt a számrendszert, amelyből
összeáll a KRAFT-index, hiszen ezzel
tudunk mérni, értékelni. A harmadik
cél pedig az, hogy stabilizáljuk az intézet szervezeti működését. Vallom,
hogy a földet vagy a körülményeket
az unokáinktól béreljük. úgy hozzam
meg a döntéseket, hogy az utánam
jövő generáció érdekeit vegyem figyelembe. Aki az unokáira gondol,
az diófát ültet, aki csak a gyerekeire,
az beéri a szilvafával. Ez egy olyan
gondolkodásmód, ami a jövőorien-
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tált kultúra irányába mozdít.
– Mit kérdezne meg az emberektől a KRAFT kapcsán?

– Megkérdezném a kőszegieket
arról, hogy a KRAFT gondolkodásmódjával egyetértenek-e? Látnak-e
benne valami fantáziát? Hisznek-e
abban, hogy ez egy szisztematikus
gondolkodás, amely összefogásokat
feltételez? Hisznek-e abban, hogy
ez segíti Kőszeg város fejlődését?
– Mit tekintene a KRAFT egy lehetséges mottójának?

A KT u á LI s
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–„Ha a csillagok felé nyújtod ki
a kezed, lehet, hogy nem érsz el
egyet sem, de az biztos, hogy nem
egy maréknyi sárral térsz meg.”
Markovits Szabina

FTI ösztöndíj program
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete idén is meghirdeti ösztöndíjprogramját. jelentkezőket a legkülönbözőbb tudományterületekről
várnak, a kutatóprogram célja,
hogy az FTI kutatóműhelyeihez
kapcsolódni vágyó szakembereknek lehetőséget adjon a kö-

zös munkára. A pályázók a www.
iask.hu oldalon tájékozódhatnak
bővebben a kiírásról és az intézet
műhelyeiről. A program nyelve
angol, a jelentkezéseket is angol
nyelven várják. jelentkezési határidő: 2016. július 1. További információ: info@iask.hu

saját „kilométerét”. új gondolatokkal
képes folyamatosan megújulni, fejlődni. Ha valaki nem akar változtatni,
akkor keresi a kifogásokat. Vászonra
vetített egy idézetet a borozgató közönségnek: „Ha éjszaka a baglyokkal
huhogunk együtt, akkor ne várjuk,
hogy reggel a sasokkal együtt tudunk majd szárnyalni az égen!”
KZ
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JÚNIUS 3.–JÚLIUS 31.

GYARMATHY ÁGNES Munkácsy-díjas díszlet és jelmeztervező kiállítása

JÚNIUS 15. (ESŐNAP JÚN. 16.)

Ken Ludwig: BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
A Fogi Színház előadása

JÚNIUS 26. (ESŐNAP 29.)

Martin McDonagh: VAKNYUGAT - Testvérháború két részben
A Kultúrbrigád és az Átrium Film-Színház közös előadása

JÚNIUS 27.

GYERTYAFÉNYES KAMARAZENEI KONCERT

JÚNIUS 28.

Péterfy-Novák Éva: EGYASSZONY
A FÜGE és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében

JÚLIUS 2. (ESŐNAP JÚL. 3.)

Spiró György: ÁRPÁDHÁZ
A Kőszegi Várszínház és a HOPPart Társulat közös bemutatója

JÚLIUS 7. (ESŐNAP JÚL. 10.)

Carlo Goldoni: TERECSKE
A Kőszegi Várszínház bemutatója zenés vígjáték két részben

JÚLIUS 8-9. (ESŐNAP JÚL. 10.)

Carlo Goldoni: TERECSKE
zenés vígjáték két részben

JÚLIUS 11.

A FRICI – Hollósi Frigyes Emlékest

JÚLIUS 12-13. (ESŐNAP JÚL. 14.)

Carlo Goldoni: TERECSKE
zenés vígjáték két részben

JÚLIUS 15-16-17. (ESŐNAP JÚL. 18.)

Carlo Goldoni: TERECSKE
zenés vígjáték két részben

JÚLIUS 20. (ESŐNAP JÚLIUS 21.)

Hindi Brooks: ROMANCE.COM
A Rózsavölgyi Szalon előadása

JÚLIUS 23. (ESŐNAP 24.)

Rideg Sándor-Tímár Péter: INDUL A BAKTERHÁZ
A Roxinház előadása

JÚLIUS 25.

VITÉZ PALKÓ ÉS TÜNDÉR ILONA – Családi színház
A Magyar Népmese Színház előadása

JÚLIUS 27. (ESŐNAP JÚL. 28.)

Dale Wassermann: SZÁLL A KAKUKK FÉSZKÉRE
Az Orlai Produkció előadása

JÚLIUS 29. (ESŐNAP AUG. 8.)

Feydeau: A BALFÉK, AVAGY A HÜLYÉJE
A Fogi Színház előadása

JÚLIUS 31. (ESŐNAP AUG. 1.)

DON QUIJOTE
A Nézőművészeti Kft./Szkéné előadása

AUGUSZTUS 2. (ESŐNAP AUG. 3.)

Kálmán Imre: MARICA GRÓFNŐ
Csonka Zsuzsa Társulata

AUGUSZTUS 4. (ESŐNAP AUG. 5. )

KOKOSCHKA BABÁJA
Gergye Krisztián Társulata és Gloria Benedikt előadása

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A színházi előadások kezdési időpontja 20.30 óra, a koncertek és a Vitézpalkó c. előadás 19.00 órakor kezdődnek.
INFORMÁCIÓ, JEGYRENDELÉS:
JURISICS-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁRSZÍNHÁZ • KŐSZEG, RAJNIS U. 9. (JURISICS VÁR KÜLSŐ UDVARA)
TEL.: 06 36 94/ 360-113 • E-MAIL: INFO@KOSZEGIVARSZINHAZ.HU • HONLAP: WWW.KOSZEGIVARSZINHAZ.HU

2016. júnIus 14.

Mindig Ocho…
Ha volna olyan versengés, amely a
„csavargó bandákat” díjazná, minden bizonnyal az Ocho Macho érdemelné ki a címet. A zene, a technika, a karakteres megjelenés…, a
kitartás (amely nem baj, ha társul
az állva alvás tehetségével is) s
a végeláthatatlan kilométerek, a
koncerthelyszínek egymásutánja
mutatja a fenti megállapítás igazát.
Észak-Hollandia vagy nyíregyháza,
a recept ugyanaz. Kidolgozták a
fiúk, és kiderült: nincs jelentősége
a megrajzolt országhatároknak, ha
olyan élő zene szól, mint az Ocho
Macho muzsikája. A „csavargó” címet igazolja az is, hogy soha annyit
nem koncerteztek, mint ebben az
évben fognak. június 17-én a fúvósünnepen is koncerteznek.
Készülnek az új dalok, mikor más-

kor, mint a „holtidőkben”, akkor,
amikor aludni, pihenni is lehetne!
A nehézségekből
a csápoló tömeg
mit sem tud, csak
azt látja, hogy
megint új nóta szólal meg, és hogy
a látvány is egyre színesebb.
Lehet vitatkozni a stílusok keveredéséből adódó „zűrzavar” apropóján, lehet szeretni, vagy nem szeretni a zenéjüket, de egyet nem lehet:
elhallgatni a létezésüket, sikereiket,
azt, hogy valamit kitaláltak, valami
olyat, amelyre vevő sok koncertlátogató. A csapat szószólóját kérdeztük: mi a legfontosabb számukra.
„nemrégiben jelent meg legújabb
dalunk Everytime (mindig) címmel,

Gyarmathy-álom
június 3-án A látomás látványa
címmel nyílt kiállítás a jurisicsvárban. A kőszegi színházi évad első
hivatalos rendezvénye Gyarmathy
ágnes Munkácsi-díjas díszlet és
jelmeztervező munkáinak esszenciáját mutatja be.
Ilyet még nem láttak a vár ódon
falai. A kiállítás művészeti kurátora Lőrincz Veronika – aki igé-

nyes, háromnyelvű katalógussal
is támogatta a rendezvényt – elmondta bevezetőjében (a képen a
művésznő mellett Lőrincz zoltán):
„Gyarmathy ágnes nem csupán
különleges művész, hanem kiváló
pedagógus is”.
Prof. Lőrincz zoltán a művészeti
egyesület elnöke – a kiállítás ötletgazdája –, a művésznő kollégája
volt a Kaposvári Egyetemen, sze-

mélyes emlékeiből idézett: „A bemutatott képek, rajzok egy nagyon
finom belső lélekről beszélnek”.
A Kőszegi Művészeti Egyesület és a
befogadó intézmény, a jurisics-vár,
fantasztikus összeállítással rukkolt
ki! A terembe lépőt hatalmába keríti a zsúfoltságba hajló gazdagság
olyan darabokkal – jelmezekkel,
színpad- és ruhatervekkel, enteriőrökkel –, amelyek külön-külön is
uralhatnának egy-egy falfelületet,
szegletet! A tárlat tematikus egységekből épül fel. Gelencsér Ildikó
és Bakos zoltán, a kiállítás rendezői, a részletekre is ügyeltek, alázatosan, nagyszerű érzékkel bántak a
fantasztikus életművel.
Az évek során Gyarmathy ágnes
rengeteg látomása és álma valósulhatott meg, ezeknek lehetünk
részesei. A kiállítás július 31-ig tekinthető meg a vár lovagtermében.
tóthárpád F.

Köszöntések
Huber László polgármester
képeslappal köszöntötte Pajor
Lajost (92), németh Istvánné
szül: Murányi Évát (91) és Csóti
Imrét (90) születésnapjuk alkalmából.

illetve egy klip a Hegyi tolvaj dalhoz” – mondta Kirchknopf Gergő.
A népszerűség egyik fokmérője az
irigység, még akkor is, vagy még
inkább akkor, ha az nem rosszindulatból, hanem szeretetből ered.
Mert kardinális kérdés az is, hogy
kőszegi vagy szombathelyi zenekarról beszélünk. Mindenki magáénak akarja a csapatot, de tudjuk,

Várszínház
színre vittük a nyarat! június 15én érkeznek a színészek, és megkezdődnek az olvasópróbák. Aznap este benépesül a színpad, a
Botrány az operában című, Ken
Ludwig darabja lesz látható!
A színház igazgatóját, Pócza zoltánt
kérdeztük: „Folyamatos üzemben
leszünk, a sorozatot a fúvósok június 17-ei rendezvényével szakítjuk
meg. Minden korosztályt megszólítunk. Kezdünk a kicsiknek szóló
Ti-ti-tá című báb-zene-játékkal, a
vége felé ott lesz az operett, Kálmán Imre Marica grófnő-je.”
A tizennyolc produkcióval huszonöt
bemutató és előadás kerül a közönség elé. Karcsúsodtak a támogatások. Mintegy hárommillió forinttal
kevesebből kell gazdálkodni, mint
tavaly! Kelemen józsef rendezte

Fesztiválon
Pünkösdkor rendezték meg szentendrén a Kulturális Örökség Fesztivált, ahol Kőszeget ismét a Csók
István Művészkör Egyesület képviselte. A rossz idő ellenére is vonzotta az érdeklődőket a városról
bemutatott anyag, különösen a
szőlő jövésnek Könyve, és a finom
kőszegi bor. A kézműves munkák a
gyermekek figyelmét kötötték le.
Minden részt vevő csoport egy-
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jobb, ha osztozunk és hagyjuk,
hogy a macsós izmok biztosan
támasszák meg a szárnyakat,
amelyek nagy röptű pályát írnak le.
Apró adalék: Az egyik legismertebb daluk, a Jó nekem „hivatalos videoklip”-je több mint
12 millió kattintást mondhat
magáénak!
„Csak a legendák izgulnak”, az
Ocho Macho mostanában kevésbé
ér rá effajta szívdobogásra. A banda beleveti magát a hömpölygő
hangok arzenáljába, de ha nem
vigyáznak, hamarosan kezdhetnek
izgulni! sebaj! Majd velük izgulunk
mi is: kőszegiek, szombathelyiek,
zalaegerszegiek és nyíregyháziak…, mi: magyarok!
tóthárpád F.
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a bemutatódarabot, a Terecske
(Carlo Goldoni) nyolc alkalommal
lesz látható. „Azt reméljük, hogy a
„terecskét” sikerül úgy berendeznünk, mintha egy kicsit Kőszegen
lennénk, ahol mindenki ismeri a
másikat” – mondta Pócza zoltán.
A társulatban is szerepelnek új arcok, a szombathelyi színházból hárman érkeznek, a régiek közül pedig
itt lesz Epres Attila.
Egy évad technikai feltételeket
is követel. Korábbi lapszámunkban kértük az olvasók segítségét
„Piaggio ügyben”. Várhatóan egy
kőszegi származású vállalkozó segíti
ki a járművel a színházi kelléktárat.
Idén is megválasztották a Várszínház borát, amely a Tóth Pincészet
2014-es évjáratú „st. Martinus”
nevű kékfrankosa. Megkóstolhatják
a külső várudvaron, akkor is, ha
nincs előadás.
tóthárpád F.
egy festett szalaggal képviseltette
városát, melyet egy gesztenyefára
kötöttek fel, amit Barátságfának
neveztek el.
Palcsó Julianna

lakossági apró
RégI PéNZEKEt, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
tel.: 06/30-3246-357
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Hol kell ásni?
Ku LT ú R A

Mint ahogyan – talán tévesen, talán nem – azt gondolom, mindenki
megpróbálkozik egyszer a versírással, ugyanúgy feltételezem, hogy
a „régészkedés” is sokak titkos
vágya!? Május 27-én azt kutattuk
Ilon Gábor segítségével a városi
könyvtár olvasótermében, hogy
„Honnan tudjuk, hol kell ásni? –
Hogy tudjuk, hogy ott ásni kell?”

Az ismert régész vetítettképes előadása mutatta meg a jelenlévőknek
a szakma egyes fortélyait.
Megtudtuk: 1711-ig vizsgáljuk a
tárgyi kultúrát, az eszközhasznála-
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tot, de mind gyakrabban hallunk
olyan beszámolókat, amelyek feltárások során talált harci eszközökről szólnak. Honnan tudhatjuk, hogy
hol kell keresgélni, ha 1711 előtti
leletekre vágyunk. néha az is elég,
ha a szemünkre hagyatkozunk, de
rendelkezünk topográfiai adatokkal,
amelyek eligazíthatnak bennünket
(1955-ben indult az értékmegőrző
munka a MTA Régészeti Intézetben). A „helyiek” közül Bakay Kornél vett részt a két kötet készítésében, Bándi Gábor hajdani megyei
múzeumigazgató pedig felkarolta
a Vas megyei gyűjtemény ügyét (a
terv nem valósulhatott meg).
Régi írásokból, térképekről és száj-

hagyomány útján is hozzájuthatunk adatokhoz.
számos felfedezéssel
kecsegtetnek a személyes terepbejárások, a
légi felvételek. Meglepő
lelettel szolgálhat az
útépítések nyomvonala
vagy a sírok ásása. Ezek
mutatják meg: „ott ásni
kell”!

Azt is megtudtuk, hogy
Kőszeg határában 175
éve került elő az első régészeti
lelet, megismerkedhettünk több
városi és városkörnyéki feltárásra
váró területtel, kézbe vehettünk néhány különleges cserépdarabot is,

Fejből – szívhez
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Papillon Eszter – a név még ismeretlen a kőszegi olvasók előtt.
Papillon magyarul pillangót jelent,
de ha azt mondom: Plechl Ildikó? A
két név ugyanazt a hölgyet takarja.
Papillon Eszter tollából jelent meg a
Fejből mesék című könyv, amelynek
bemutatója május 14-én volt – egy
nappal a szerző születésnapja után
– a városi könyvtárban. A kiadvány
több „kőszegiséggel” is rendelkezik.
Az illusztrációkat Básthy Klaudia
készítette. Mindketten elsőkötetesek. (A képen balról jobbra: Kissné
Rentkó zsuzsanna könyvtáros,
Papillon Eszter és Básthy Klaudia.)
Bájos mesék és bájos rajzok. s hogy
milyen indíttatás szükséges egy
könyv születéséhez? A Chernel Kálmán Városi Könyvtár „Ne maradjon az asztalfiókban” elnevezésű,
2015-ös pályázatának felnőtt kategóriás győztese volt Plechl Ildikó.
Első helyezett meséje egy kisegérről
szól, aki megmentette a templomot,
amelyet majdnem elsodort a hegyről lezúduló ár. A figyelmes olvasók
azonnal rájönnek, hogy a kőszegi
evangélikus templomról van szó.
Mielőtt azonban megijednénk, hogy
egerektől hemzseg az épület, le kell
szögeznünk: Ez csak mese! szó szerint: mese!
A szerző megtalálta segítőtársait,
Básthy Klaudiát, aki bőségesen
ellátta színes rajzokkal a történeteket, és Fisch Gábor László
mesekönyvírót, aki az ajánlót írta,
valamint Rába Atillát, aki hasznos
tanácsaival a kiadást támogatta.

Fejből
mesét?
Lehet, hogy nem
is olyan könnyű
esténként új és új
történettel előállni csemetéinknek.
sebaj! Van egy új
könyv, csak fel
kell lapoznunk,
és várni, amíg gyermekünk elszenderül, hogy édes, szívhez szóló kő-

és együtt juttathattuk kifejezésre:
Egyre több értékes terület kerülhet
majd a szakemberek kezei alá, – ha
eljön annak is „az ideje”!
tóthárpád F.

Telektársat
keresek!

szegi mesékkel álmodhasson!
tóthárpád F.

KőSzEG kertvárosias részén
910 m2-es telek megosztásához keresek társat. Gyönyörű
panoráma, csendes, nyugodt
környezet a jellemzői ennek a
víz, villany, csatorna közművel
rendelkező teleknek. Ha szeretnél te is kedvező áron belevágni
új otthonod megteremtéséhez,
hívj! tel.: 06709425371

Újraéled a királyvölgyi vendéglátás!
Freegozás
Elektromos meghajtású, kétkerekű, önegyensúlyozó járművel
kerekezhet. Ha kicsit előredől, a
jármű elindul, a botkormány döntésével jobbra vagy balra fordulhat kiépített pályán, vagy igény
esetén vezetett túra keretében.
Próbálja ki!!
Kőszegen egyedi lehetőség!

A Királyvölgyi utca elején, a Hármaspadnál megnyílt
a KIRÁLYVÖLGYI BÜFÉ.
nyugalom a felnőtteknek. A gyermekeket jégkrém, üdítőitalok,
játszótér is várja különféle játékokkal (hinta, trambulin).

KÍNálat:
hideg sör, üdítők, hot dog, lángos.
Lángos előre is megrendelhető: tel: 20/554-8803.
nYITVA: H: szünnap, K – P: 14 – 20 óra, szo – V: 10 – 20 óra.
Két vállalkozó juhász Gergő és Kardos Gábor elevenítették fel a királyvölgyi vendéglátást. A büfé területét zöld kerítés választja el, ahol a régi
idők hangulatát idézve kellemes percekben lehet részük!
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Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara a nemes évfordulót június 10–
11-én ünnepi hétvégével, illetve
június 17–19-én nemzetközi Fúvószenekari Találkozóval köszönti.
Május 26-án a testületi ülésen Bakos György elnök meghívót adott át
a képviselőknek, tisztelettel várják a
város vezető testületét, ugyanúgy a
kőszegeiket és a távolról érkezőket
is. szavai szerint egy olyan összefogás révén jön létre a 150 éves év-

forduló, amelyből a kőszegi civilek,
intézmények egyaránt kiveszik a
részüket. nélkülük nem jöhetne létre
a házi ünnepség és a három napos
rendezvény, amelyre nyolc országból
24 zenekar érkezik, 1200 zenésszel,
és közel nyolcszáz vendégéjszakát
töltenek itt. A rendezvény költségvetése összeállt. Bakos György külön
köszönetét fejezte ki minden szervezetnek a segítségért, a szállásadóknak, a vendéglősöknek, a natúrpark
településeinek a sok esetben ingyenes, vagy óriási kedvezménnyel biztosított szállásért, étkezésért.

Fúvószenekari Találkozó
Június 17. (péntek)
19.00 – Csillagmenet a város utcáin
19.30 – Fő tér, jurisics tér, Rendezvénysátor; Térzenék a vendég
zenekarokkal
20.30 – Károly Róbert tér –„Kőszegről indultunk” koncert (Kőszeg
Város Koncert Fúvószenekara, Ocho
Macho, Hanság Big Band, BigBox)
2016. június 18. (szombat)
9.00 – Fő tér – Vendégzenekarok
zenés fogadása

12.00 – az Írottkő natúrpark településein és Kőszeg vendéglői előtt
Fúvószene délidőben
16.00–24.00-ig Fő tér, jurisics tér,
Rendezvénysátor nemzetközi Fúvós show
2016. június 19. vasárnap
10.00 – jurisics tér, Rendezvénysátor – Búcsú térzenék a vendégzenekarok részvételével
A rendezvény ideje alatt kézműves
vásár a Fő téren és a jurisics téren.

Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.05.30 – 06.30.
a mintaboltokban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Sertészsír vödrös 1-2 kg-os........... 399 Ft/kg
Főző kolbász .................................. 799 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna ................. 599 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna ......... 1599 Ft/kg
Füstölt hátsó csülök ...................... 999 Ft/kg
Füstölt darabolt comb, tarja ...... 1950 Ft/kg
Baglas prémium vastagkolbász
csemege és csípős ............... 1899 Ft/kg
Vadhúsos parasztkolbász
csemege és csípős ............... 1999 Ft/kg
Somogyi betyár parasztkolbász
csemege és csípős ............... 1399 Ft/kg
Prémium sültszalonna ................ 1559 Ft/kg
Disznósajt ...................................... 899 Ft/kg
Csemege debreceni ....................... 999 Ft/kg
Véres-májas hurka ........................ 799 Ft/kg
Nyári turista ............................... 1399 Ft/kg
Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.
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Kitüntetések átadása
Május 26-án a képviselő-testület
a jubiláló fúvósoknak az alábbi kitüntetéseket adományozta, amit az
ünnepi közgyűlésen Huber László
polgármester adott át.
„Kőszeg Városért” díjat kapta Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara.

„Pro Communitate” díj tulajdonosa lett Pászner jenő baritonkürtös.
„Kőszeg Önkormányzatának Kitüntető Oklevele” elismerést
kapta: szilágyi Miklós karnagy •
Bakos zoltán tubás • Beke jános
vadászkürtös • Horváth Roland B
klarinétos, tamburmajor.

Ku LT ú R A

150 éves

2016. júnIus 14.

Múltról és a jelenről
Kőszeg Város Fúvószenekara két
rendezvénnyel ünnepli az alapítás
150. évfordulóját. Ennek részeként megemlékeznek az egykori
zenészekről, akik ugyanúgy büszkén viselték a zenekar egyenruháját, mint a mai társaik. A kőszegi zenészek egy nagycsaládot
alkotnak, az összekötő kapocs a
zene, és a rokoni szálak, hiszen az
együttesben családtagok is zenélnek együtt. A szélesebb családhoz
tartoznak azok, akik rendszeresen
részt vesznek a rendezvényeiken.
Hol van már az a idő, amikor Kőszegen, a korzón késő este körbeállt a zenekar, és térzenével szolgált
a sétálók örömére. Elmúlt annak az
ideje, amikor a fúvósok születés-,
és névnapon zenéltek, hogy a kaszszát erősítsék. Viszont minden zenekari megmozduláson valóságos
villámcsődület veszi őket körül. A
lovagterem széksorai vagy a jézus
szíves Plébániatemplom padsorai
rendszerint megtelnek a koncerteken, és hallgatják a zenészek muzsikáját. A közönség biztatása, szeretete jelen van a farsangi bálon,
térzenéken, május 1-ei ébresztőn.
A zenészek szerint „ezért érdemes
kőszegi fúvósnak lenni”.
nagyszerű karnagyok álltak a zenekar élén: Kováts Ferenc, Horváth
István, Gréts Károly személyében,
akik már az égi zenekarból figyelnek
a mai zenészekre. Különösen fájó,
hogy Gréts Károly fiatalon magára
hagyta szeretett zenekarát, hiszen
Ő volt az egyik legnagyobb szaktekintély, aki a kőszegi muzsikusokat
vezényelte. A közelmúlt karnagyaival nagyszerű sikereket értek el a
fúvósok. Kováts Ferencet követően
Csárics sándor 30 éven át egy felnövekvő nemzedéket tanított meg
a zenekari muzsikálásra. Ekkor nyílt

ki a kőszegi zenészek előtt a nagyvilág, hiszen sok európai országban
adott koncerten sikert, sikerre halmoztak. Első és egyetlen bakelit
lemezük ebben a korszakban jelent
meg. nagyszerű hónapokat dolgoztak együtt Dohos László ezredessel,
karnaggyal, aki rövid idő alatt sokat
javított a zenekar játékán.
Az új időszakot egy fiatal, agilis,
csak a zenéért élő karnaggyal élik
meg, vele együtt hét sikeres esztendőt tarthatnak számon. A kőszegi fúvósok büszkék arra, hogy
szilágyi Miklós pontos, precíz munkával, zenei megalkuvások nélkül
vezeti a csapatot a sikeres fellépések felé. A diplomakoncertjén,
2013-ban olyan minősítést kapott
a kőszegi fúvósok zenekara, amelylyel Magyarországon csak öt zenekar rendelkezik. A hazai minősítési
rendszer „D” kategóriájában kiemelt arany minősítést ítélt a zsűri
Kőszeg Város Fúvószenekarának.
Ettől kezdve viselhetik a „Koncert
Fúvószenekar” kitüntető címet.
Bakos György jelenlegi elnök 26
éve vezeti a zenekart, hatszor választották újra. A lelkiismeretes, kitartó munkája mellett a próbákon,
a koncerteken társaival együtt zenél. Folytatta Gintner józsef korábbi
elnök munkáját, akinek a nevéhez
új egyenruhák, új próbaterem, és
sok-sok hazai vagy külföldi kapcsolat kötődik. A koncertzenészek
szorgalmas munkájukkal alapozzák
meg a sikereket, szabadidejüket
feláldozva vesznek részt a próbákon, a feszített figyelmet követelő
koncerteken.
A zenészek a karnagyukkal arra törekszenek, hogy az általuk kitűzött
célokat megvalósítsák, a hallgatóság
zenei élmények gazdag tárházával
térhessen haza a koncertekről.
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A duó

Egy kupac betű

Május 26-án a Magyar Fejlesztési
Bank támogatásával Kokas Katalin hegedűművész és Vásáry Tamás
zongoraművész adott telt házas
koncertet a jurisics-vár lovagtermében.
A jurisics-vár Művelődési Központ
és Várszínház munkatársainak a
személyes kapcsolata és a januári
Kelemen Kvartett koncert sikere
tette lehetővé, hogy újra két híres művész látogatott Kőszegre.
Délelőtt az árpád-házi óvodában
tartott beavató koncertet a KokasVásáry duó. A megszeppent gyerekeket és óvónőket Vásáry Tamás
színpadra invitálta, hogy testközelből élvezhessék a muzsikát. Három
szerencsés kisgyerek még kottát is
lapozhatott Vásáry Tamás koncertje
közben. Reméljük néhányan kedvet
kaptak a zenéléshez.
Az esti koncert két órájában maradandó élményben részesültek az
érdeklődők. Vásáry Tamás zongorajátékával, érdekes történeteivel,
közvetlenségével rabul ejtette a
nagyszámú közönséget. Kokas Katalin újra bebizonyította: nem csak
bájával, sugárzó személyiségével,
de hangszeres tudásával is kiemelkedik a magyar zenei életből.
Férje, Kelemen Barnabás a koncert
közbeni átállásoknál segített a művészeknek. A Kőszegi Vonósok tehetséges muzsikusa, Lakatos Kata
vállalta a kotta lapozását.

sinkó Adrienn Az almafa hitvallása
című versével ez év áprilisában, a
XIX. Aquincumi Költőversenyen, az
Aquincumi Múzeum és a Magyar
Írószövetség közös pályázatán I. díjat
ért el. Az arannyal ékesített babérkoszorú a fiatal kőszegi gyógypedagógus számára megerősítést jelent,
hogy értik még a hexametert itt.
sinkó Adrienn a színjátszástól indult,
maga írja, rendezi a sorkifaludi amatőr színjátszó csoport, a Csendbontó
Társulat darabjait, és játszik is ben-

Verszene
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A 87. Ünnepi Könyvhét kőszegi rendezvényén nagy Krisztina (ének),
Dala józsef (gitár) és Tóthárpád
Ferenc volt a vendége a Chernel
Kálmán Városi Könyvtárnak. június
9-én, a másfélórás összeállításban
a szerző Hajszálrepedések című
kötetéből verseket hallhatott a közönség: zenével a duó, zene nélkül
a költő előadásában.
„nagyon örülök, hogy ilyen kedves
és figyelmes közönség tisztelt meg
bennünket! Különösen örülök, hogy
a középiskolás korosztály is jelen
volt” – mondta Tóthárpád Ferenc.
Az ünnepi szereplések másnap
folytatódtak szombathelyen.

nük. A legújabb színdarabjában
női sorsokat
villant fel
a hetvenes
évekből. Verseit és prózáit először édesanyja és
párja olvashatták, de kisfia születése
óta kinyitotta az asztalfiókot, azóta
jelennek meg írásai az Ezredvég és a
Kis Lant című lapokban. nagyon boldog volt, amikor 2015-ben a Mátrai

Művészeti napok Muzsikál az
erdő című pályázatán a második
helyezésért járó díjat nagy példaképétől jókai Annától vehette át.
Másik ezüsttel ebben az évben a
Chernel Kálmán Városi Könyvtár
irodalmi pályázatán díjazták a
Megváltós című írását.
Hogy miért kívánkoznak rímbe
a segítő munka során átélt sorsok kérdései? Adrienn vallja, hogy
„Lélektől lélekig legrövidebb út a
művészet.” Mostanra egész kötetnyi próza és vers gyűlt össze munkáiból, amelyek a nyár folyamán
kötetben is megjelennek.
Ua

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.

Fröccsöntő gépekhez
gépkezelőket,
sorjázókat
Négyműszakos munkarend.
Előre tervezhető időbeosztással.

Gépjárművek
kábelkonfekcióinak
gyártásához
munkatársakat
Három műszakos munkarend.

Válassza a lakóhelye közelében lévő munkahelyet!
Az első üzemlátogatáson teljes körű tájékoztatás.
Jelentkezés személyesen munkanapokon 8 és 14 óra között.

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

Dvorák László
Május utolsó hétvégéjén visszatért
szülővárosába Dvorák László, aki
birkózó sportpályafutását Kőszegen
kezdte, majd nemzetközi sikereket ért el. A svájcban élő sportolót rendszerint hazahozza a szíve,
és a sportnak az a szeretete, amit
egykori edzőjétől, Karner Pétertől
kapott. szavai szerint „Péter bácsi
apja helyett apja volt a gyermekeknek, emberileg is sokat tett a
sportolókért”. Ennek volt részese
tízéves ifjúként Dvorák László is,
aki a sporteredményei alapján a
legeredményesebb kőszegi birkózó. Május 30-án a Bersek iskola
sportcsarnokában a KsE birkózóinak tartott edzést. „Amit kaptam,
megpróbálom visszaadni” – mond-

ta az edzést követő
órában,
majd hozzáfűzte:
„úgy látom, hogy
Karner Péter után
ismét jó kezekbe
került a kőszegi
birkózás ügye.
Pusztai szilveszter
hihetetlen munkabírással tevékenykedik a sportsikerért”. László
úgy látja, hogy a mostani csapatnak erős a kitartása, vállalják a teljes embert kívánó kemény munkát.
A versenyek kihívásai fejlesztik a
sportolót, amit élete más terültén
is hasznosíthat. „Amit életemben
elértem, azt a szüleimnek és a
birkózó sportnak köszönhetem” –

Speciális kosárlabdatorna
Kőszegen került megrendezésre
a Magyar speciális Olimpia szövetség kosárlabda versenye május
7-én és 8-án. Immár 15. alkalommal látogattak Kőszegre a speciális
kosarasok.
Tíz csapat vett részt a versenyen. Az
sO szabályok értelmében vegyes
nemű csapatok is lehetnek, több
csapat is élt ezzel a lehetőséggel.
Első nap a divizionálás, valamint a
csoportmérkőzések zajlottak. Három különböző erősségű csoport
alakult így ki. Vasárnap került sor

a helyosztókra, illetve a döntőkre. Érdekessége volt még a versenynek az úgynevezett egyesített
játék, ahol ép és fogyatékkal élő
sportolók alkottak egy csapatot. A
házigazdák a Kőszeg-Wink PsC –
Kőszegi sport Egyesület vegyessel
képviseltették magukat ebben a
kategóriában.
Valamennyi, az egyesített, az első
és a második divízióban is kőszegi
siker született, így a Rába István
vándorserleg is Kőszegen maradt.
P. I.

Teniszeredmény

mondta Dvorák
László. Tízszer
volt magyar bajnok szabadfogásban 82 kg-os
súlycsoportban,
világbajnokságon negyedik és
ötödik helyezést
ért el, Európa
Bajnokságon

Emléktábla
Május 7-én a Dr. nagy László
EGYMI főépület aulájában leplezték le Rába István korábbi igazgató, a Magyar speciális Olimpia
szövetség egykori társelnökének
emléktábláját. Rába István ezer
szállal kötődött a sporthoz és minden erejével azért dolgozott, hogy
a fogyatékos gyerekek is hasonló
esélyekkel indulhassanak el az
életben, mint az egészséggel rendelkezők. Az iskola vezetése mellett
(1998–2011) a Magyar speciális
Olimpia szövetség társelnök feladatkört is magára vállalta.

Számlavezetés
• Biztosítások
•

•

Május 30. és június 3. között Balatonbogláron rendezték meg a diákolimpia keretében az iskolák közötti tenisz csapatversenyt. Az F3 korcsoportban az árpád-házi iskola diákjai, Markovits Márton és Vágfalvi
simon 2. helyezést értek el. Gratulálunk!

2016. júnIus 14.

•
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kétszer szerezte meg az ezüstérmet. szőnyegre lépett három olimpián (szöul, Barcelona, Atlanta).
A tanári diplomával rendelkező
sportoló neves egyesületeknél, a
válogatottnál is ellátta az edzői
feladatot. Abban bízik, hogy a kőszegi birkózók az eredményes pályázatuk után saját edzőteremben
készülhetnek fel a versenyekre.
KZ
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Az emléktábla állítást kezdeményezte Galambos zsolt az MsOsz
elnökség szakágvezetője. A táblát
elkészítette Apró Attila és Koczka
zoltán, ehhez támogatást adott az
MsOsz, a Hársfa Egyesület, a Dr.
nagy László EGYMI, Wei Xiang a
WInK sport szaküzlet alapítója és
Kőszeg Város Önkormányzata. Az
elmúlt évtől már a 14. alkalommal
rendezett kosárlabda tornát Rába
Istvánról nevezték el. Az ünnepségen az emléktáblát leleplezte Galambos zsolt, Lengyel Lajos, Huber
László és nagy Gábor. Az emlékek
megőrzését szolgáló gesztust a
család nevében Rába ákos köszönte meg.

Hitelezés magyar ingatlanra
• Megbízható megtakarítás
•

Magánszemélyek és vállalkozások részére
Személyes kapcsolattartás magyar nyelven.
Egyeztessen idôpontot munkatársunkkal:

KőSzEGEN a belvárosban,
új építésű társasházi lakások

ElaDÓK!

40-60 m -es nagyságig. CSoK igénybe vehető!
2

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.

Beatrix Bognár

Jozsef Czisztler MSc

Filiale/Fiók Oberwart
Hauptplatz 11
7400 Oberwart
Tel.: 0043 3352 38913 4561
beatrix.bognar@bank-bgld.at

Filiale/Fiók Oberpullendorf
Hauptstraße 9
7350 Oberpullendorf
Tel.: 0043 664 816 97 98
jozsef.czisztler@bank-bgld.at
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Az életet táncolták
Ku LT ú R A

Tánccal ünnepeltünk május negyedik hétvégéjén. A több mint negyed
évszázados múlttal rendelkező
Dance jam Örökös körforgás című
összeállításával tartotta ébren a figyelmet és a lelkesedést a jurisicsvár lovagtermében.
A táncünnep „felvezetőjét”, a Büki
László nagyszerű képeiből összeállított kiállítást Básthy Béla alpolgármester nyitotta meg. A képpé
komponált mozgásról beszélt, a
táncról, amely természetében nem
egy kimerevített pillanat. A galérián
bemutatott fotók négy helyszínen

készültek, tizennyolc
színes felvételen egyegy művészi pillanatot
örökítettek meg. A kiállítás egy hónapon át
még megtekinthető.
Az est Huber László köszöntőjével kezdődött.
Polgármesterünk szólt
arról, hogy hamarosan
itt a nyári szünet, és
mint a tanév végén,
ezen az előadáson is számot adnak
tudásukról a gyerekek. „Biztos vagyok abban, hogy csillagos ötösök
kerülnek a bizonyítványba.”
A legkisebbek fellépésével indult
a táncfolyam. A manapság olyan
gyakran használt „cukiság” záporozva bűvölte el a közönséget:
anyukákat, apukákat, nagyszülőket...
Egymást követték a korosztályos
csoportok. Aki korábban nem látta
előadásaikat, most meggyőződhetett arról, hogy kiérdemelték
a rengeteg rangos elismerést.

Együtt jó! – BE-JÓ évzáró
„Izgulok” – mondta a BE-jÓ egyik
táncosa a fellépés előtt. A fiatal
lányok arcán látszó feszültséget oldotta „Márta néni” mosolya. június
5-én a lovagteremben a történelmi táncegyüttes tartotta teltházzal
„Vezet a ritmus” című évzáró gáláját. A színpad előtt, az asztalon lévő
tíz serleg mindegyike egy-egy dobogós helyezésre, győzelemre emlékeztetett. Az évzárón húsz, többségben díjnyertes produkciót vittek
a színpadra. Mindegyik előadásban
jelen volt az alapértéket meghatározó nézetük: „együtt, közösen,
örömmel táncoljunk”. Horváth
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Márta művészeti vezető, pedagógus egyedül vezényelte le a műsort,
konferált, szervezte a programokat,
táncolt. Mint mindig, egész évben,
a felkészülés és a versenyek időszakában is. Táncra orientálja, tanítja
az 51 diáklányt, akik mindannyian
felléptek a kétórás gálán. A profi
táncosok a csapat nevében wellness
hétvégét adtak ajándékba a tanárnőjüknek, akit az egyik „apuka”
színpadra invitált a másodszor is
bemutatott össztáncban. Ekkor öt
korcsoport mutatta be látványos
produkciót, láthatóan jó érzéssel
fogadták a közönség kiérdemelt
tapsát. Vastapsot kapott „Vezet
a ritmus,
meg
az
anyu” produkció (is),
amikor az
ovisok az
anyukákkal
táncoltak.

Csak egyet emeljünk ki a sok közül: a Táncpedagógusok Országos
szövetségének versenyén neves
táncegyüttesek között első díjat –
amelyre régóta vágytak – értek el.
Vidámság, pátosz, lendület és megnyugvás, mind-mind megjelent a
színpadon. De hogy mi végre ez
az „egész”, arra a csoport vezetője
Csilla néni (Földesiné németh Csilla) adta meg a választ: Örömszerzés a nézők és gyerekek számára,
lehetőség hogy a tánc segítségével
többek legyenek. Van azonban fontosabb cél is. „Kitartást, fegyelmet
A középiskolás és a
felsőfokú
intézetek
tanulói, a profik mutatták be a „Táncoló
kardok” produkciót,
amelynek a koreográfiáját az Ostromnapokra készítették. A
BE-jÓ alapító tagja
az augusztusi programokhoz kapcsolódó
egyesületnek, és nemcsak ekkor,
hanem más városi rendezvényeken
is rendszeresen szerepelnek.
A fellépéseken, a versenyeken csoportban és csapatszellemben gondolkodnak, amelyre példát adott
az évzáró rendezvényük is. „Együtt
jó!” nemcsak egyik tánc címe volt,
hanem – az
elhangzottak
szerint – annak
szemléltetése
is, hogy minél
fiatalabb korban kezdődjön
el a tánctanulás,
mert gyorsabban
fejlődik a lányok
mozgáskultúrá-

és alázatot tanulnak olyan
elfoglaltság által, melyben
örömet találnak. Létrejött
egy értéket adó közösség, amihez tartozni jó!” –
mondta.
A Dance jam legidősebbjei ezúttal nem léptek a
színpadra táncos produkcióikkal, de mindannyian
a műsor szereplői voltak.
Életük e szakaszát lezárták,
de kivetített képeken ők is
megjelentek.
A köszönet és a hála pillanatai következtek! A szereplők és
a közönség is úgy érezhette, hogy
„tánc nélkül nincs élet”! A díjnyertes koreográfiák láttán igazat kell
adnunk, hiszen a csoportok az életet táncolták! „Most vagyok igazán
büszke rátok!” – búcsúzott Csilla
néni a „végzős” lányoktól.
Kiosztották az Év táncosa címeket
is. És akik kiérdemelték az elismerést (a képen): Barát Blanka, Galambos Eliza és Hanák Rebeka!
szép este volt! jó volt! sőt: csillagos
ötös! Csillagos! Csilla néninek is!
tóthárpád F.
ja, esztétikai érzéke.
A csapatszellemet
erősíti a Bersek Iskola szülői Munkaközössége, és a szülők
mindannyian, közülük öten – Debreceni szilvia, Eignerné
Radics Renáta, Faragó Tamásné, jagodits
Krisztina,
Tolnay
Lászlóné – szinte minden versenyre
elkísérik a lányokat. A korcsoportosok ruháját Koószné Dudás Katalin
varrta, igazította.
A két órás évzáró műsor végeztével
elkezdődik a nyári szezon, ezzel a
közönség előtti fellépések sorozata.
KZ
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Na skupnom shodišću u Juri
u svetom ljetu milosrdnosti, na prvu nedilju
u maju hrvatski vjerniki iz tri zemalj (Austrije,
ugarske i slovačke) hodočastili su po 45. put k
Krvave suze točećoj Blaženoj Divici Mariji.
Prvi vlasnik kipa baron Valter Lynch, biškup u
Irskoj zbog proganjanja katoličanov 1649. pobigne u Beč, ter zame Marijin kip sa sobom. u
Beču spozna ondašnjega jurskoga biškupa Ivana
Püskyja, ki ga pozove u juru za svojega pomoćnika. Od 1655. do 1663. živi u juri ,a od svojega
dohotka podupira siromahe. Po smrti njegovom

obisu kip u biškupskoj crikvi na stijenu, ljudi
rado molu pred njim. na dan sv. Patrika, apoštola Irske 17. marca 1697. u Irskoj opet proganjaju katoličane. Marijin kip od 6:00 do:900
uri toči krvave suze. Kip pregledaju ali ne najdu
prirodni uzrok dogadjaja. Pri pregledanju kipa
utaru platnenim rupčićem suze, ki se kasnije
vrže u srebrne rame, -ter se i denas na svetke
daje ljudem kušnuti ili dotaknuti na znak poštovanja. 1704. biškup Augustin Keresztély da
čudotvorni kip postaviti na oltar, na livoj strani
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jurske katedrale. Od ljeta 1972. drži se skupno
hrvatsko shodišće k Krvave suze točećoj Divici
Mariji na prvu nedilju u maju.
A Kőszegi Horvát Önkormányzat szervezésében közel 50 fő vett részt az idei 45. alkalommal megszervezett horvát zarándoklaton
Győrben.

Društvo Gradišćanskih Hrvatov u ugarskoj na
svojoj sjednici u Koljnofu 29. aprila odibralo je
za novoga predsjednika
Vincu
Hergovića. novi
predsjednik želji
veću kooperaciju
med GH seoskimi
programi – ča se
tiče i terminske
dogovore i kani
ujačati vezu med
Gradišćanskimi
Hrvati izvan ugarske. Člani predVince Hergović novi
sjedništva su još
predsjednik DGHU
nastali: dr. Andraš
Handler, Mirjana Šteiner, joško Tolnai, Franjo
Grubiš, Eržika Vojnišek-Takač i Štefan Kolosar.
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Gradišćei Horvátok Szövetsége soron következő elnökének Hergović Vincét választotta
meg.

Marija Fülöp Huljev

Kiseški hodočasniki

Német nemzetiségi hírek

zös beszélgetés tette ezt a napot varázslatosan
széppé. Feltöltődve és hálát adva estefelé indult
vissza a kb. 70 zarándok.

Minden év május 13-án német nyelvű a
fatimai mise, melyet ebben az évben Gombos

Bálint gencsapáti plébános mutatott be a német ajkú hívek és énekesek közreműködésével.

6 évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy
egy, a környéken lévő Mária-kápolnához szervezzen a német Önkormányzat egy gyalogos, ill.
buszos zarándoklatot.
Május 22-én, vasárnap a gyalogosok
Rattersdorfból indultak Oberloisdorfon át a
steinbergi Mária-kápolnához. nagy örömünkre
Kiszsidányból és Pornóapátiból is csatlakoztak
hozzánk és velünk tartottak a zarándokúton.
Akik nem vállalták a gyalogos utat, ők busszal és
autókkal érkeztek a ligetes „Bründl-Kapelle”hez (Forráskápolna), ahol János Ghinari
steinbergi plébános német nyelvű szentmisét
tartott. A nyugodt környezetben agapé és kö-

Immár 31. alkalommal találkoztak a Vas megyében és a szomszédos zala megyében élő
németek.
Május 21-én a szentgotthárdi színházban volt
a két megye hagyományos „Heimattreffen”
„szülőföld” találkozója. Délután a kitelepítés 70
évfordulójára emlékeztünk, amit kulturális program követett. Felléptek a szentgotthárdi iskolások német énekekkel, az 5 éves vaskeresztesi
tánccsoport és énekkar, a 25 éves Pornóapáti
Vegyeskar és a tánccsoport, az Alsószölnöki Kórus, a Rábafüzesi Kórus, akik 40 éve alakultak, a
20 éves kőszegi Alpensänger kórus, a Kőszegfalvi
nemzetiségi Kórus, a szepetneki Királyi Kórus,
valamint osztrák vendégcsoportok is.
A szívélyes vendéglátást közös éneklés, jó hangulat, vidám együttlét koronázta meg.

KŐ szEGI n ÉMETEK

Deutsche Messe am 13-en Mai in Wallfahrt nach Steinberg-Dörfl zur
der Herz-Jesu Kirche
Bründl-Kapelle
Heimattreffen in Szentgotthárd

Fronleichnam
Ő utoljára 9 évvel ezelőtt misézett németül, és
nagyon örült, hogy viszont láthatta régi híveit is.
A jurisics téren álló Mária-szoborhoz vonultunk
körmenettel, ahol a Mária-tisztelő hívek elimádkozták a litániát.

Úrnapján immár több éve hagyományunk, hogy

a katolikus körmenet első oltárát (sátrát) a német közösség készíti el. Erre mindig nagy izgalommal készülünk. jó érzés a szépen előkészített
oltár előtt imádkozni. Köszönet a segítőknek.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke
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natúrpark által szervezett többfordulós naturparki Activity Versenyen
is sikert arattak. Második helyezett
lett a 6. a és a 7. b, a harmadik helyen végzett a 6. b csapata.
A kis „tudósok” egy csoportja, a
„történészek” is dicsekedhetnek,:
„Május 22-én a Kálti Márk levelezős történelem tesztverseny Országos Döntőjén a 7. évfolyamon
az 59 indulóból a Weidl Márk 7.
helyen végzett, Őri Kilián a 20.,
Kulcsár Krisztián a 21. lett. A hato-

dik évfolyamon a 94 versenyzőből
Eigner Karina a 18., Gergye Hanna
a 19. lett” – számolt be az eredményről Horváth Márta tanárnő.
A HEBE Kft. „népek tavasza” országos történelmi csapatversenyén a
7.b osztályos Kulcsár Krisztián, Őri
Kilián és Weidl T. Márk a harmadik
helyen végzett. Megdolgoztak a sikerért ugyanúgy, mint társaik, akik
a Bendegúz Tudásbajnokság megyei
döntőjén egy aranyat, két ezüstöt és
két bronzot szereztek (5–6–7. évfo-

lyam). ugyanitt a 7. b-sek elhozták
az első három helyet. Közülük, Weidl
Tamás Márk és Imre Bálint meghívást kapott az országos döntőbe
szegedre, ahol Márk 12., Bálint
a 13. helyet érte el a „brutálisan”
nehéz tesztlap sikeres kitöltésével.
Gergye Hanna 6.b osztályos tanuló a Kazinczy szépkiejtési megyei
versenyen az első helyezést szerezte
meg. Tanára szabóné Király Éva.
Gratulálunk!
táF

Megszűnik a felső tagozat

nulna az iskolában. A megszüntetésről szóló döntést követőn még nem
lehetett tudni, hogy az érintett 18
diák (a szülők) mit határoznak, hova
iratkoznak át. Akarnak-e változtatni,
vagy maradnak a Bersek iskolában.
június első hetében az első osztályosok beiratkozási létszámait kértük
meg az iskoláktól.
A Bersekbe a 2016/2017-es tanév 1. osztályába 20 fő iratkozott
be, akiket szeretettel várnak, és kis
ajándékkal köszöntik a tanévnyitó
ünnepélyen. Az árpád-házi iskolába szeptembertől 50 nagycsoportos óvodás kezdi meg az iskolai

tanulmányait. A Gyöngyösfaluban
működő Dr. Tolnay sándor általános iskolában 17 első osztályos lesz
szeptembertől. A lukácsházi óvodások közül minden gyermek a Dr.
Tolnayba iratkozott be egy gyermek
kivétel, mert másik településre költözött. A Béri Balog ádám általános
Iskolába 51 kis tanulót irattak be
az első évfolyamra. Két osztályban
kezdik meg a tanévet Pochánné
Polesznyák ágota és Tóth judit lesznek az osztályfőnökök. A diákok
sport, művészeti és más szakköröket is választhatnak.
KZ

A Bersek józsef általános Iskola
diákjai tanulmányi sikereket halmoztak. A Kaán Károly Megyei Természetismereti Versenyen Kolnhofer
Csenge 5. osztályos tanuló negyedik
helyezett lett. A Csecsemőgondozási
Megyei Versenyen harmadik helyet
ért el a 8. osztályos bersekes csapat,
melynek tagjai: Bór Anett, Lakotár
Hanna, zsigmond Fanni. Az Írottkő

június 3-án vált nyilvánossá a miniszteri döntés, hogy 2016 szeptemberétől megszűnik a Bersek józsef
általános Iskola Kőszegszerdahelyi
Tagiskolájának felső tagozata. Egy
hónappal korábban a tankerület több
szervezetet megkeresett, és kérte a
megszüntetéssel kapcsolatos állásfoglalásokat. sem a véleményeknek,
sem pedig az aláírásgyűjtésnek nem
lehetett eredménye, mert gyerekek
nélkül nem lehet tanítani. A számok
kegyetlenül figyelmeztettek a té-

nyekre. A rendelkezésre álló adatok
szerint jelentős létszámcsökkenés a
2015/16-os tanévben történt, mert
az összes diák száma 31 volt, míg
az előző évben tízzel több. A szeptemberi iskolakezdésre egyetlenegy
gyermek jelentkezett első osztályba.
Második, illetve harmadik osztályban két-két diák ismerkedik a számok és betűk világával. Öt negyedik
osztályos gyermeket tanítanak majd
az iskola falai között. Ha lenne felső
tagozat, akkor még 18 gyermek ta-

A MAM-Hungária Kft. az alábbi munkakörökbe
várja munkavállalók jelentkezését:
Bébitermék összeszerelő
Feladatok:
•Bébitermékek összeszerelése, ellenőrzése,
csomagolása
Elvárás:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
(középfokú végzettség előny)
• 0. napon való részvétel (gyárlátogatás + tesztírás)
• Jó kézügyesség, precíz munkavégzés
• Minimális számítógépes ismeret
Műszak:
• Két műszak vagy állandó éjszaka
• Nincs folyamatos műszak

Karbantartó

Feladatok:
• Üzemi karbantartói feladatok ellátása,
eseti hibaelhárítás
• Tervezett karbantartások végrehajtása
• Géptelepítéseknél karbantartói támogatás
nyújtása
• Épületgépészeti feladatokban való részvétel
Elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség (elsősorban
villanyszerelő, vagy mechatronikai műszerész)
• Három műszakos munkarend vállalása,
nincs folyamatos műszak
• Hidraulikai és pneumatikai ismerete és
termelő vállalatnál szerzett tapasztalat előny
• Számítógépes ismeretek

Amit munkatársainknak kínálunk:
•Versenyképes jövedelem + nettó 26.000Ft/hó cafetéria + egyéb béren kívüli juttatások
•Szakmai fejlődés lehetősége
•Ingyenes vállalati autóbusz
•Sportolási és kulturális lehetőségek
•Családias munkahelyi légkör, nemzetközi környezet
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Várjuk jelentkezését a 06-94/540-100 telefonszámon vagy
a borbala.volgyi@mambaby.com e-mail címen.
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Kitüntetett pedagógusok

Gimnáziumi esték

A Kőszegi Tankerület kitüntetéssel
jutalmazta a tanárokat pedagógusnap alkalmából.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet azok a nyugállományba vonulók kaphatták meg, akik legalább
25 éven át végeztek kiemelkedő
munkát: Maitz józsef (Budaker
Gusztáv zenei AMI), Kiss Lajos
Csabáné (Bersek józsef ált. Isk.),
Tóth jános Tiborné (Bersek józsef
ált. Isk.), Harangozó Ilona (Dr. nagy
László EGYMI), Kuntner Ferencné
(Béri Balog ádám általános Iskola)
A Németh László-díj-ban részesült a gyermekek harmonikus személyiségformálásában kiemelkedő
munkát végző Kósáné Farkas Mária
igazgató (Dr. Tolnay sándor általános Iskola).
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kőszegi Tankerülete az iskolaigazgatók felterjesztése alapján
oklevéllel jutalmazta a következő
pedagógusokat.
– Béri Balog ádám általános Iskola:
Kovácsné nagy Klára; Kőszegfalvi
ágnes; Rideg Lászlóné; Kornerné
Kosztich julianna; Krancz józsefné;
Péterfi józsefné.
– Bersek józsef általános Iskola:
A Bechtold István Megyei Ter-

Az árpád-házi Iskola rendhagyó történelemóra keretében
emlékezett meg a holokauszt
áldozatairól. A 89 éves Havas
ágnes francia–latin szakos tanár,
holokauszt túlélő volt a vendég.
ági néni a diákoknak beszélt a kor
fojtó szellemiségéről, és az átélt
megaláztatásokról. Visszaemlékezése megjelent könyv formában,
melynek címe: „Elmondom hát
mindenkinek” ági és juci emlékei
a deportálásból címmel.
Édesapjától kapott klasszikus műveltség megtartó erejével kezdte
a beszámolóját. Apja, a marhavagonba zsúfolásuk után, Rimbaud
olvasott a két lányának. Hosszan
ecsetelte Auschwitzba érkezésük
drámai pillanatait, ahogy az éjszaka sötétjében, az embertömeg
átesett a válogatáson. Mengele,

mészetismereti Verseny szervezői:
Kovácsné zsolt Andrea,Vilits Katalin
és Tóth-Percze Mária; testnevelés
munkaközösség; dr. Bíró zoltánné;
szombathelyi zita; Kummerné Tóth
Tímea; Hani Tiborné.
– Dr. Tolnay sándor általános Iskola: Pappné Markó Erzsébet; Hajnal
Edit; Csizmaziáné schiffer Mária,
szántó Rita.
– jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium: Pató Attila; Bancsó Andrea;
Dr. szárnyasné Tóth Teréz, nagy
Marietta; Bindes Krisztina, Lepold
ágnes, Marton judit.
– Budaker Gusztáv zenei AMI:
Horváth zoltán; scheer Bernadett;
Vörös Emil; szakályné szalai Mária;
nagy Bálint.
– Dr. nagy László EGYMI: Általános Iskola: Tengelics Edit, Kaiserné
Kiss Andrea • Beszédjavító Általános Iskola: Kocsisné Pethő judit;
Kállai judit • Speciális Szakiskola:
stefanich Erzsébet; nádor László •
Kollégium: Guttmann-Petneházi
Krisztina, Mozsolicz Gábor • Gyermekotthon: Maurer Ildikó.
Miniszteri elismerő oklevél: nagy
Gábor igazgató (Dr. nagy László
EGYMI) • Dr. Tolnay sándor általános Iskola

Oklevelet kaptak
június 6-án délután Huber László
polgármester, társulási tanácselnök
köszöntötte pedagógusnap alkalmából az önkormányzati társulási
fenntartásban működő óvodák
dolgozóinak képviselőit, óvónőket,
dajkákat. Huber László hangsúlyozta az óvodai nevelőmunka fontosságát, és megköszönte a dolgozók
áldozatos munkáját. Elismerő oklevelet és jutalmat kapott: nilincska

Andrea (Felsővárosi Tagóvoda) dajka 30 éves, és stefanich Andrásné
(Horvátzsidányi Tagóvoda) dajka
20 éves óvodai munkájáért. utolsó nevelési évét töltötte a Központi
Óvodában Vindisch Istvánné óvónő,
az ő példamutató, lelkiismeretes
tevékenységét is méltatták a jelenlévők. A köszönetet jelképező virágok átadását koccintás és kötetlen,
jó hangulatú beszélgetés követte.

Gratulálunk!

linda készítette fel a diákokat.

A jurisich Miklós Gimnázium diákjai sikeresen szerepeltek a Győrben
rendezett, a dunántúli két tanítási
nyelvű iskolák előkészítő évfolyamosait érintő angol nyelvi versenyen. Farkas Armand lett a győztes, Andrasek Hanna a 6. helyen
végzett. A versenyre Földvári Me-

A Grimm kiadó által szervezett, több
fordulóból álló „TIÉD-A-szÓ-TáR!”
versenyen a gimnázium csapata
bejutott a szegeden rendezett országos döntőbe, és a 2. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Frank

Regina, Bősze Natália, Horváth
Bettina és Potyondi Dénes, felkészítő tanár: Lepold Ágnes.

hírhedt ikerkutatásának lettek a
részesei. A „doktor” az egyik vizsgálat alatt, abszurd módon, a két
meztelen, 17 éves kamasz előtt
szenvtelenül sétálva, a német irodalomról folytatott velük eszmecserét. A „különleges státuszuk”
miatt cipőket válogattak, később
átszállították őket, a weisswasseri
lágerbe. A végsőkig kizsigerelve
élték meg a felszabadulást.
ági néni nem történelem órát tartott, hanem személyes élményein
keresztül jelenítette meg a történelmet, a Horthy-korszak emésztő
antiszemita légkörét, a fokozatos
kirekesztettséget, és a végkifejlet
borzalmait. A belső tartás erejével
jelenítette meg, hogy soha nem
tűrhetjük el, hogy bármilyen hatalom megalázzon minket.
L. Kiss Csaba

PE DAGÓ Gu snA P
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A kőszegi Evangélikus Szakképző Iskola
felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre a
SzAKISKOLÁT VÉGzETTEK KÖzÉPISKOLÁJÁBA:
Amit kínálunk:
• Intenzív felkészítés az érettségi vizsgára.
• Képzési idő 2 év, nappali tagozat.
• A szakmai vizsga eredményét választható
érettségi tantárgyként beszámítjuk, így csak
négy tárgyból kell érettségi vizsgát tenni.
• Belépés feltétele szakiskolai bizonyítvány.
Továbbá felnőttek számára esti munkarendű
VENDÉGLÁTÁSSzERVEző-VENDÉGLőS
oKJ-S KéPZéSRE.
Amit kínálunk:
• Felnőttoktatás, iskolarendszerű képzés.
• A második OKj-s képzés megszerzése ingyenes.
• Képzéseinket esti munkarendben szervezzük.
• Képzési idő 2 év.
• Belépés feltétele érettségi bizonyítvány.
Érdeklődés és jelentkezés:
tel: 06-94/562-110; 06-20/311-3286
E-mail: teki@teki.sulinet.hu (jelentkezési lap letölthető)
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Horvátzsidányból,
Peresznyéről,
Csepregből, undról, szentpéterfáról
érkeztek csoportok, és csatlakoztak
a kőszegi horvát közösség zarándokaihoz, hogy június 4-én gyalogosan (néhányan busszal) érkezzenek
Csajtára (schachendorf), a 800-as
lélekszámú ausztriai településre.
A zarándoklat a szokásos testi, lelki
előkészülés az augusztusi máriacelli
kőszegi horvát, és a kőszegi magyar júliusi zarándoklatra. Az időjárás – egy könnyű zápor ellenére is
– kegyeibe fogadta a zarándokokat.
Miért éppen Csajta? Mert a telepü-

Vadászokért
június első vasárnapján tartották a
hagyományok szerint a Hubertusmisét a Peruska Mária emlékhelynél, a horvátzsidányi erdőben. Az
első szentmisét 1983-ban a tölgyfa
alatt, a Mária-képnél celebrálta
Dumovits István plébános, aki azóta is elkötelezetten ápolja a hagyományt. A vadászokról és a vadászokért szólt ez nap. Az atya arról
beszélt, hogy az ember köteles óvni
a természetet, és ebben jelentős
szerepet vállalnak a vadásztársa-

ságok tagjai, ők a természet tisztelői. Azokért szólt a háromnyelvű
mise, akik már nem lehettek jelen,
pedig talán kezdetektől szívükön
viselték a Hubertus-mise megtartását. Az összefogás példáját bizonyítja a kápolna megépítése, majd azt
követően a köréje állított, egy-egy
védőszentet ábrázoló 20 szobor.
Idén emeltek kopjafát az elhunyt
vadásztársakért. Krizmanich István,
Horvátzsidány polgármestere a
Peruska Máriához kötődő közösséget erősnek és kitartónak nevezte.
KZ

a SZENt IMRE MISSZIÓSHáZ azzal a kéréssel fordul a kőszegi
és a kőszeghegyaljai hívekhez, hogy az előző évekhez hasonlóan a nyári ifjúsági táborok megrendezését idén is támogassák
tartós élelmiszerekkel és pénzadományokkal, amelyeket az ügyfélfogadási időben a Plébánián vesznek át.
Csatlakozzon a zarándokokhoz,
akik június 20-án 17 – 18 óra között
a kőszegi határátkelőhöz érkeznek,
a Mariacell – Csíksomlyó közötti,
1300 km-es távolságot futva, kerékpárral teszik meg. Ezen napon a st.

Coronatól indulnak, az osztrák határátkelő előtt a kerékpárúton haladnak. A zarándokhoz bárki, bármilyen
hosszú útszakaszon önellátás mellett
csatlakozhat. június 21-én 9 órakor
útiáldás után indulnak sárvárra.

Rostás Sándor SVD atya június 17-én 11 órakor tartja a verbita
rendházban a gyémántmiséjét. Köszönetet mond a Jóistennek,
hogy 60 évig szolgálhatta. Várják a híveket az ünnepi misére!

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

KŐszEG És VIDÉKE

Piknik a templomkertben
Május 8-án Templomkert Családi
Piknik és Piac címmel gyülekezeti
napot tartottak a kőszegi evangélikusok. „Amilyen lelki ajándékot
kaptatok, úgy szolgáljatok azzal
egymásnak, mint Isten sokféle
kegyelmének jó sáfárai” – alapján
hangzott az igehirdetés a közös
családi istentiszteleten Baranyayné
Rohn Erzsébet szolgálatával a
templomban, Zsóri-Ments Orsolya szolgálatával pedig a kicsiknek
párhuzamosan a szeretetotthon
konventtermében.
Bográcsok mellett szorgoskodtak
a főzőverseny résztvevői, és 320
adag ételt készítettek el. Az étkezők
adományt adtak cserébe, amely
a Dr. Bohóc szolgálat működését szolgálja. A templom melletti
parkban felállított dobogóról kö-

szöntötte a résztvevőket Huber
László polgármester, és Rostáné
Piri Magda esperes. A rendezvény

egyik célkitűzése, hogy felhívja a
figyelmünket a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre. Ehhez kapcsolódva érkeztek meg az
őstermelők és kézművesek.
A Dance jam Tánccsoport és a Hajnalcsillag néptáncegyüttes műsora sikert aratott, élményt nyújtott
Kéri György skótdudás előadása.
A Rolling Country kerekesszékes
tánccsoport életörömöt sugárzott,
látványos produkciójuk megérintette a résztvevőket.
Bőséges volt a kulturális kínálat ezen
a napon. Mindenki használta azokat
a karizmákat, amelyeket Istentől kapott, hozzátehette a saját szeletét.
Martonné Némethy Márta

HI T É LE T

Zarándoklat

lés kis templomában van az utazó
Madonna, a máriacelli kegyszobor
másolata. Korábban már több csoport is meglátogatta a kegyszobrot,
de a kibővített kőszegi zarándoklat
volt a legnépesebb. A körmeneten
181 fő vett részt. A szentmisén a
zora énekegyüttes működött közre. A
zarándoklat lelki vezetését Dumovits
István plébános vállalta. „A legjobb,
hogy az emberek 90 százaléka ismeri egymást, és szeretettel fogadja a másikat, örül a társaságának,
és megbeszéli, mi történt az elmúlt
egy évben” – mondta Petkovits sándor nemzetiségi elnök, aki ötvennél
többször zarándokolt el Máriacellbe.
táF.

2016. júnIus 14.

Szeretettel szolgálni
Május 28-án fennállásának 20.
évfordulóját ünnepelte a Kőszegi
Plébániai Karitász csoportja. Az
ünnepség Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök szentmiséjével kezdődött a jézus szíve
Plébániatemplomban. A főpásztor
a keresztény hitről, mint az Istenkapcsolatból táplálkozó boldog élet
alapjáról szólt, hangsúlyozva, hogy
a hívő ember szeretete megnyilvánul embertársai felé is. A jubileumi ünnepség a Brenner jános
Közösségi Házban folytatódott, ahol Básthy Béla
alpolgármester méltatta
a karitász elmúlt húsz
évének eredményeit. Kiemelte, hogy rászorulók,
egyedülállók, hajléktalanok, szegény emberek,
árvízkárosultak, nagycsaládosok, fogyatékkal

élők mind számíthattak a karitász
segítségére, de ugyanők jelen voltak a segítők között is. A karitászon
keresztül számtalan jóakaratú kőszegi lakos be tudott kapcsolódni a
szeretetből fakadó segítés folyamatába. Huber László polgármester a
húsz év munkáját megköszönve az
önkormányzati ellátás fontos kiegészítőjeként említette a karitászt,
és emléklap átadásával külön elismerte sárközi Antalné és Rábai
Ferenc áldozatos munkáját.

Vigye vissza az agancsot!!!
A Peruska Mária-kápolnától a Hubertus-mise előtti napokban eltűnt a szarvasagancs. Kérik azt az ember(eke)
t, akik elvitte(ék), vigye(ék) vissza a
kápolnához. A jóisten megbocsájtja
a tévelygést, nyugodt és tiszta szívvel az agancsra „otthonában” sosem

nézhet! Vegyen példát attól, aki innét
elvitte a harangláb alatt lévő padot.
Aztán a megyei újságban megjelenő
sms lelkiismeret vizsgálatra szólította fel. A pad visszakerült az eredeti
helyére. Az agancs a kápolnánál egy
közösséget szolgál.
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2016. június 14.

KÁIVRÉÁNYT
SZÜ NŰE T

Zenei Fesztivál

Könyvtári hírek

Július 7 – 12. között Kőszegen rendezik meg a Farkas Ferenc – Takács
Jenő Fesztivált a komolyzene kedvelői számára. A programok szervezője
Horváth László klarinétművész. A magyar zenekultúra népszerűsítése a
fesztiválon három jubiláns zeneszerző (W. A. Mozart, Liszt Ferenc és Bartók
Béla) műveinek bemutatásával bővül. (Mozart 260 éve született és 225
éve hunyt el, Liszt Ferenc 215 éve született és 130 éve hunyt el, Bartók
Béla 135 éve született.)
Programok:
Július 7. 19.00 (csütörtök). – Fuvolanégyes; hegedű, brácsa, cselló társul
a fuvolához Haydn és Mozart műveit megszólaltatva. Helyszín:
Evangélikus templom.
Július 8. 19.00 (péntek): Kiss – Szabó Viktória zongoraestje. Bartók,
Mozart, Farkas művei szólalnak meg. Takács Jenőről szóló rövid életrajzi ismertető után négy művét hallhatja a közönség.
Helyszín: Evangélikus templom.
Július 9. 19.00 óra (szombat): Magyar kortársak hárfán és szaxofonon,
Razvaljajeva Anasztázia és Seleljo Erzsébet. Helyszín: Evangélikus templom.
Július 10. 19.óra (vasárnap) Mészáros Zsolt Máté orgonán szólaltatja meg
Liszt Ferenc, Takács Jenő és Farkas Ferenc műveit. Helyszín:
Jézus Szíve Plébániatemplom.
Július 11. 19.00 óra (hétfő) Kiss Márton zongoraestje, Farkas Ferenc, Bartók Béla és Liszt Ferenc művei szólalnak meg. Helyszín: Evangélikus templom
Július 12. 19.00 óra (kedd) A 12 éves Kozák Sólyom Bónis zongoraestjén Haydn, Mozart, Chopin, Bartók, és Farkas műveit szólaltatja
meg. Helyszín: Evangélikus templom.
Az esti koncertekre a belépés díjtalan, önkéntes támogatásokat a szervezők köszönettel fogadnak!
A névadókról:
Farkas Ferenc (1905 – 2000). Bartók Béla és Kodály Zoltán magyar
hangvételét egyesítette a világos latin szerkesztessél. 1949-től a Zeneakadémia tanára, majd tanszékvezetője. Alkotásait Európa-szerte ismerik.
Takács Jenő (1902 – 2005). Zongoraművész és tanár. A távol-kelet koncerttermeiben is ünnepelték.1952-ben Ohioban kapott professzori állást.
Visszatért szülőfalujába, Cinfalvára (ma Siegendorf). A Lajtha-táborok
rendszeres vendége volt.

Június 16-tól (csütörtök) a könyvtárban a nyári nyitvatartási rend lép
életbe! A felnőttrészleg keddtől péntekig 8.30-17.00 óráig, szombaton
8.30-12.00 óráig tart nyitva, a gyermekrészleg keddtől péntekig 13.0017.00 óráig fogadja látogatóit, szombaton zárva tart.
Június 27-től július 1-ig, a könyvtári tábor ideje alatt a gyermekrészleg zárva lesz! A kölcsönzőket a felnőttrészlegben szolgálják ki.
„Az én családom pont nekem való…”címmel rendezett versmondó versenyen 52 tanuló vett részt.
Könyvjutalomban részesültek : 1-3. osztályosok: I. Krisztián-Rudolf Kira (Bersek, 1.a), II. Kumánovich Kristóf (Horvátzsidány, 2.
oszt.), III. Harkány Júlia (Bersek, 3.a), IV. Németh Ferenc (Árpád-házi,
1.b), V. Somfai Cintia (Bersek, 1.a), és a különdíjasok: Pfeiffer Nóra
(Árpád-házi, 2.b) és Bodovics Előd Levente (Balog, 2.a). 4-6. osztályosok: I. Kriston Zille (Gyöngyösfalu, 4. oszt.), II. Kumánovich Kata
(Horvátzsidány, 4. oszt.), III. Németh Laura (Balog, 5.a), IV. Kovács
Róza (Balog, 6.b), V. Füzi Hanna (Balog, 6.b) és a különdíjasok: Ávár
Orsolya (Bersek, 5.a) és Gergye Hanna (Bersek, 6.b). 7-8. osztály: I.
Hütter Szilárda Lili (Bersek, 8.b).
Az Unaloműző című alsó tagozatosoknak szóló rejtvénylap-fejtő verseny zárultával 21 tanuló kapott elismerő oklevelet. Az első tíz helyezett
könyvet is nyert: I. Weidl Mónika (Bersek, 4.b), II. Müller Péter (Balog, 3.a), III. Mozsár Dorina és Mozsár Patrik (Balog, 3.a), IV. Neudl
Gábor (Árpád-házi, 4.b), V. Varga Barnabás, (Balog, 2.b), VI. Kohl
Hédi (Balog, 4.a), VII. Agg Valentina (Bersek, 3.a), VIII. Sasvári Rea
Aletta (Balog, 3.a), IX. Károlyi Janka (Balog, 3.a) és X. Károlyi Panna
(Beszédjavító, 3. oszt.).
Németh János művésztanár rajzszakköröseinek kiállítása augusztus
végéig látható a gyermekrészlegben.
Rendezvény:
Az Agykontroll-klub, a Baba-mama játszóház, a Kézimunka-kör, az
Olvasókör és a Tini Olvasókör alkalmai a nyári szünet után szeptemberben indulnak újra.

Nemescsó – Falunap
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Június 18-án, szombaton Falunapot tartanak. Az önkormányzat tisztelettel várja a település lakosságát a közös ünneplésre, a kötetlen kikapcsolódásra. Örömmel veszik a szervezők, ha a szomszédos településekről
is érkeznek vendégek.
Programok:
11.30 Megnyitó, Ágh Péter országgyűlési képviselő köszöntője • 11.40
– 15.10 „Helyi Értékeink” • 11.40 Óvódások műsora • 12.00 Ebéd •
12.00 „Fúvószene délidőben” • 12.30 Nemescsói Evangélikus Énekkar
• 12.45 Kendik Péter műsora • 13:05 Tézsula Énekkar • 13.35 Hajnalcsillag Néptáncegyüttes • 14:00 Ritmusállomás Dobiskola • 14.30
Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója • 15:10 Répa retek
mogyoró gyermekműsora • 16.00 Két zsivány • 17.00 Country Tánccsoport • 17.20 Big Mouse Band • 18.30 Répcementi Citera zenekar
• 19.30 Tombola • 21.00 Nagy Jonatán Bűvészműsora • 21.30 Bál –
Mulatósok(k)
A rendezvény ideje alatt lesz csillámfestés, arcfestés, légvár, habparti,
aszfaltrajzverseny.

„Péter-Pál búcsúja” Cákon
Július 2. (szombat)
Cáki Bornapok a Pincesoron.
Szervező: Európai Borlovagrend
11.00 Avatási ünnepség a cáki
Közösségi Házban, majd felvonulás a Pincesorhoz, borok és
pincék megáldása • 12.00 „Jó
ebédhez szól a nóta” harmonikával
• 14.00 Kulturális műsorok. Borbarát Hölgyek, borkirálynő, Bozsoki
Dalárda, Széna színház, Kaméleon
színjátszókör, a szlovákiai borászok citerazenekara. borkóstoló,
gyermekjáté-kok, kézművesvásár
• 19.00 „Arató bál” a sportpályán,
KVARC együttes

Július 3. (vasárnap)
„Búzakalász” ifjúsági néptánc
találkozó.
10.00 Búcsúi szentmise • 11.00
Néptáncosok felvonulása a Sportpályáig • 12.00 Ebéd • 14.00
Néptáncosok bemutatói • 16.00
Arató tombola.
Egész délután borkóstoló, büfé, gyermekjátékok, kézművesek vására.

lakossági apró
kőszegen Szépségszalonban
masszőr részére üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06 30 513 3247
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Június 18-án tisztelettel várják az
érdeklődőket Kőszegfalva alapításának napja és a falunap alkalmából.
Programok: 10.00 Szentmise •
11.00 Megemlékezés a hősi emlékműnél • 12.00 Ebéd a sport-

Lamantin Jazz Fesztivál

K Ő SZ E G É S V I D É K E

Programajánló
Június 19. és július 1. között rendezi meg Kőszegen a Felsőbbfokú
Tanulmányok Intézete a Nemzetközi Nyári Egyetemet 25 külföldi és
magyar diák, valamint 50 profes�szor részvételével. Kiemelt előadó
Dr. Benjamin Barber amerikai politológus, több sikerkönyv szerzője,
New York város polgármesterének
volt tanácsadója. „Mi lenne, ha
polgármesterek irányítanák a
világot?” című előadása nyilvános, időpontja június 21. (kedd)
14.30. helyszíne a lovagterem.
Szinkrontolmács biztosított. Aznap

Terem Loop Doctors – Szentpáli
2016. június 19 – 25. SzomRoland – Equinox Jazzgroup –
bathely. Jegyelővétel: SzombatheCsík Gusztáv Trio (H – USA)
ly, AGORA Jegyiroda (Művelődési
és Sportház - Március 15. tér 5.). Június 22. (szerda) 21.00 –
Lamantin Klub (Weöres Sándor
Telefonos jegyrendelés: +36 20 502
Színház – Krúdy Klub & Étter9351 Napijegy: 2500 Ft (június
em) – Szabó Dániel Quintet
21., 23., 24.), 1500 Ft (június 19.),
Június 23. (csütörtök) 18.00
1000 Ft (június 20., 22.,)
Fő tér – Lamantin Jazzsátor:
Fesztiváljegy az összes koncertre:
Muddy Shoes – Luca Sestak
6500 Ft.
Boogie Duo (D) – Lurrie Bell’s Június 19 – 24. között rendezik
Június 19. vasárnap 19.00 EvanChicago Blues Explosion (USA) meg a Gesztenyevirágzás hetét. Az
gélikus Templom – Szent Márton
Június 24. (péntek) 18.30 Fő tér – első napon 11 órakor a Szent VidGospel nap – Bolyki Brothers
Lamantin Jazzsátor: Urbán Orsi kápolnában lesz a búcsúi szentmiJúnius 20. hétfő 20.00 Lamantin
Trió – Piotr Baron Quintet (PL) se. A piknik séta 16 órakor indul
Klub (Weöres Sándor Színház –
– Stephane Belmondo Trio (FR) a Hősök kapujától. A végponton
Krúdy Klub & Étterem) – TáborJúnius
25. (szombat)
13.00 Zsi- (1000 m), a vén gesztenyefánál vinyitó
koncert


nagóga – Improvizációs tábor rágvajas kalács, bodzaszörp várja a
Június 21. (kedd) 18.30 Bartók
túrázót. A kukucskáló délutánokat
június 20–24-én 14.00–18.00
XVII.
óra között tartják. A kultúrházban
megtekinthető a faluról készült
fotókiállítás. A kapuszínek – pl.

este 18.00 órától a lovagteremben a Saul fia című filmet vetítik,
utána Gideon Greif, a film alapjául
szolgáló egyik könyv írója lesz a
vendég. A program szintén nyilvános és ingyenes!
A nyári egyetemhez több nyilvános
kulturális rendezvény is kapcsolódik. Június 22-én, szerdán 19.00tól várják a zene kedvelőit a Zene
Ünnepe alkalmából. Közös utcazenélést terveznek Kőszeg utcáin,
terein, kapualjakban azokkal az
önkéntesekkel, akik jelentkezésüket elküldik az info@iask.hu címre.

I R ÁNYT Ű

Kőszegfalva

pályán • 13.00 Ünnepi műsor:
fúvóskoncert, óvodások műsora
Tézsula Énekkar, Galaxy Rock&Roll,
Country Egyesület; Hajnalcsillag;
Kőszegfalvi Nemzetiségi Kórus •
20.00 Bál (zene: Helló Együttes);
• Napi programok: légvár, arcfestés,
vetelkedő, kötélhúzás, kutya-, és
pónibemutató, habparty)

2016. június 14.

Kukucskáljon Velemben!
az utolsó zsupfedeles borospince
– alatt mestereket, mesterségeket
láthat az érdeklődő, minden nap
más-más porta lesz nyitva. Esténként 19 órakor a kultúrházban előadások lesznek, sorrendben először
Velem gyémántjáról, a gesztenyéről, majd Dr. Fűzfa Balázs Pilinszkyt idézi, szerdán a táplálkozásról,
a következő nap Velem történetéről, és pénteken a hegység madarairól. (Részletek: www.velem.hu)
KZ

JAZZ FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR

SZOMBATHELY

2016. június 19 – 25.

sze
IMPR rvezô:
O
ZEN VIZATÍV
EM
EGY ÛHELY
ESÜL
ET

BOLYKI BROTHERS, LOOP DOCTORS – FEAT. SZENTPÁLI ROLAND,
EQUINOX JAZZGROUP, SZABÓ DÁNIEL QUINTET,
CSÍK GUSZTÁV – REGGIE JOHNSON – ALVIN QUEEN TRIO (H – USA),
MUDDY SHOES, LUCA SESTAK BOOGIE DUO (D)
LURRIE BELL’S CHICAGO BLUES EXPLOSION (USA), URBÁN ORSI TRIO,
PIOTR BARON QUINTET (PL), STÉPHANE BELMONDO TRIO (FR)

www.lamantin.hu
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Labdarúgás: Jövőre is első osztály

sPO RT

A 22. fordulóban még sereghajtó Kőszegi FC a Vasvár ellen győzni tudott,
de a 24. forduló után még így is négypontnyira volt a bennmaradást jelentő 13. helyezéstől. nagy harc kezdődött a megyei első osztályú tagság
megőrzéseséért. A csapat a 25-28. fordulók között négyből négy győzelmet szerzett, annyit, mint a megelőző 24 fordulóban összesen. A közvetlen riválisok közül a Kemenesalja és a Csepreg otthonából is elhozták
a három pontot. Táplánt hazai környezetben győzték le. A csúcspontot, a
bajnokságot bronzérmesként záró Répcelak legyőzése jelentette. úgy tűnt
sínen van a csapat. A jánosházi vereség után, a záró fordulóban mégis
izgulni kellett. Két csapat is veszélyt jelentett. A kőszegiek a szentgotthárd
ellen mindent megtettek a hiányzó egy pont megszerzéséért. A második
félidőben sajnos nem csak az ellenféllel kellett megküzdeniük. A Gotthárd
olyan tizenegyessel jutott vezetéshez, melyre a „véleményes” nagyon enyhe kifejezés. A kegyelemdöfést egy újabb büntető jelentette. Ennek jogosságához nem fért kétség, de a kapu elé kerüléshez kellett, hogy akciójuk
egy a félpályánál Őri kárára elkövetett szabálytalansággal indult. Lehetett
izgulni, hiszen a Kemenesalja nyerésre állt Lukácsházán. Be is gyűjtötték
a három pontot. szerencsére a Vasvár Répcelak derbin a Kőszegieknek
kedvező eredmény született. A sok fiatallal felálló kőszegi csapatnak sikerült tehát a bennmaradás, s a 2016.02.17-es bajnokságot is a megye
élvonalában kezdheti.
Eredmény: Kemenesalja FC-Kőszegi FC 2:3 (1:1), gólok: Hankó, Dévai, Réti,
Kőszegi FC-Répcelaki sE 2:0 (1:0), gólok: Őri, Hankó, Csepregi sE-Kőszegi
FC 0:1 (0:1), gól: sándor, Kőszegi sE-Tápláni KsK 4:1 (2:0), gólok: Molnár
(2), sándor (2), jánosháza VsE-Kőszegi FC 3:0 (1:0), Kőszegi FC-Kiswireszentgotthárd VsE 0:2 (0:0).
Tabella: 13. Kőszegi FC 30 mérkőzés -8 győzelem -5 döntetlen -17 vereség
-29:75 gólarány -29 pont.

Egy-egy győzelemmel illetve döntetlennel zárta a bajnokságot a Kőszegfalvi
sE. A végelszámolásnál kiderült, hogy az Acsád elleni, döntetlenül záruló
rangadó pontjai nagyon hiányoznak. A kőszegfalviak rosszabb gólkülönbségükkel leszorultak a dobogóról, a szintén 50 pontot gyűjtő sorkifalud
mögé. A csapat tavaszi menetelése –nyolc ponttal többet gyűjtöttek, mint
az első körben– minden tiszteletet megérdemel. Kilenc győzelem és két
döntetlen mellett mindössze két vereség a szezon mérlege.
Eredmény: Kőszegfalvi sE-Acsád-Meszlen sE 3:3 (1:2), góllövő: slankovits
(3), Gyöngyösfalu sE-Kőszegfalvi 0:4 (0:4), gólok: Pukler, nagy, Ódor,
slankovits.
Tabella: 4. Kőszegfalvi sE 26 mérkőzés -15 győzelem -5 döntetlen -6 vereség
-52:25 gólarány -50 pont.

Lóránt Gyula Emléknap

30

Kőszeg Város Önkormányzata rendeletben döntött arról,
hogy minden évben emléknappal tiszteleg Lóránt Gyula, a város olimpiai bajnok labdarúgója, az Aranycsapat
tagja, posztumusz díszpolgár előtt. A 2011-ben, Kőszegen újratemetett sportember halála évfordulóján, május
31-én délelőtt a temetőben koszorút helyeztek el síremlékén. Délután általános iskolás foci tornát rendeztek. A
győztesnek járó kupát a Balog iskola csapata emelhette

Boksz: Bornemissza és Dobó Katica
Május 26-28-ig Egerben rendezték meg a 66.Bornemissza Emlékversenyt
a junior, ifjúsági versenyzőknek és a hölgyeknek a Dobó Katica kupát. A
verseny egyben válogató is volt a különböző világversenyekre. A Fitt-Box
Ökölvívó Egyesület kilencen képviselték. négy arany, egy ezüst, három
bronz és egy ötödik hellyel zártak. A Fitt-Boksz ÖE a nőknél a pontverseny
élén végzett. Az eredménysor még fényesebb lehetett volna, de Radics
Béla kisebb sérülés miatt az elődöntőben már nem lépett szorítóba, jankó
Krisztián pedig döntőt érdemelt volna. Radicsnak folytatás, remélhetően a
kaposvári junior EB-n, a lányoknál a június 11-ei, kőszegi válogatón volt.

Eredmények: 1. helyezett Finesz Kamilla (junior 54 kg), Hámori Luca (junior 60), Ambrus Viktória (büki szakosztály, j 75), szabó Luca (felnőtt 81), 2.
helyezett Pesti Gabriella (serdülő 54), 3. helyezett Radics Béla (j 60 ), jankó
Krisztián (ifjúsági 60), Papp Tamás (i 75), 5. helyezett szoták Titusz (j 54)

Tenisz hírek
Tíz év után a kőszegi teniszpályák teljesen megújultak. salakcsere, új vonalak, „szingli” lécek cseréje után öt kiváló minőségű pálya áll a verseny és
szabadidő sport rendelkezésére. A kétmillió forintos projekt költségeinek
egy részét támogatásokból gyűjtötte össze a szakosztály.
A kőszegi csapat két játékosa, Lipták jános és szabó Tamás is pályára lépett a magyar válogatott színeiben az umagban, Davis kupa rendszerben
rendezett senior világbajnokságon. Lipták és szabó részese volt a sikert
jelentő 10. helyezést elérő csapatnak. (Az elért helyezés a magyar válogatott legelőkelőbb helyezése a senior VB-k történetében.) játszottak, többek
között az Anglia, Törökország, Litvánia, usA és Ausztrália ellen.
szépen alakul Vörös Máté pályafutása. A kőszegi nevelésű, jelenleg a
jurisich gimnáziumban tanuló fiatal, a Győri AC versenyzője. Több nemzetközi versenyen is pályára lépett az u 16-os válogatotban. Egy jelentős
maribori versenyen az előkelő harmadik helyezést szerezte meg.
Elkezdődtek az ausztriai bajnokságok, ahol 12 kőszegi egység száll
versenybe, s elrajtolt a Szuper liga is melynek eredményeiről következő
számunkban számolunk be. jarc Rok, Hofner sebastian, Bartakovics Marcell, Enyedi jános, sardu Dániel, Koncz Barnabás, Devecseri Olivér, Maitz
Pál, Lipták jános, serkédi Erik, Kovács Balázs,Tóth szilárd és Koltay árpád
próbálja meg kiharcolni a bennmaradást a legmagasabb osztályban. Az
eredményekről következő számunkban tudósítunk.
a magasba. A Lóránt Gyula nevét viselő
sporttelepen, az emléksziklánál neudl Gábor az uFC elnöke a fiatalok előtt méltatta
városunk nagyjának példáját. A jurisich
gimnázium és az Evangélikus szakközépiskola 2011 óta adózik Lóránt emlékének
nagypályás mérkőzéssel. A presztízscsata
végén ezúttal a mérkőzést tizenegyes párbajban megnyerő tekisek örülhettek.
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atlétika diákolimpia

Körzeti többpróba versenyek

Az előző évek időpont-egyeztetési vagy időjárási
problémái után, idén valamennyi általános iskolai korcsoport körzeti többpróba versenyét sikerült megrendezni. Az alsó tagozatosok korcsoportjait a Balog, a 3. korcsoportét (5-6. osztály)
az árpád-házi, a 4. korcsoportét (7-8. osztály)
a Bersek Iskola testnevelői szervezték. négy
korcsoportban 6 iskola 37 csapata, 126 fiú és
96 lány versengett. A csapatversenyek során a
győzelmi dobogó tetejét a Balog iskola csaknem
kisajátította. A Bersek iskola a 4. korcsoportos
fiúknál törte meg a hibátlan sormintát. Az egyéni
sikereken a Balog iskola (4), a Bersek (2) és az
árpád-házi valamint Csepreg (1-1) győzelemmel
osztozott. Érdekesség: a Balog iskola versenyzői,
a 4. korcsoportos fiú verseny kivételével, minden
egyéni eredményhirdetésben érdekeltek voltak,
a 2. korcsoport egyéni versenyében mindhárom
érmet begyűjtötték.
Győztesek (sorrend korcsoportonként: fiú csapat,
fiú egyéni, lány csapat, lány egyéni) 1. korcsoport
fiú Balog 969 pont, Albert Olivér /BA 223, Balog
905, Windisch Gréta/BE 214, 2. kcs. Balog 1464,
nika ádám/Cs 349, Balog 1804, Róka Bora 378,
3.kcs Balog 2665, Ecker Dávid 648, Balog 2677,
Hankó Annamária/BA 655, 4. kcs. Bersek 3635,
Kiricsi Olivér/BE 799, Balog 2447, Meggyes
Leila/áH 592.

Megyei többpróba és egyéni diákolimpia
A megyei többpróba versenyre közvetlenül lehetett
nevezni. (nem volt feltétel a körzeti eredmény). 1.
korcsoportban nem rendeznek megyei versenyt. A
kőszegi körzetet a Balog iskola és a legnagyobb
fiúknál a gyöngyösfalui Dr. Tolnay képviselte. A
csapatversenyek során balogos lányok két ezüstöt
a fiúk egy bronzot gyűjtöttek. Egyéniben két lány
bronzérem volt a termés. Két fiú is csak egy-egy
helyezéssel maradt le a dobogóról.
Kőszegi érmesek: 2. kcs lány csapat 2. Balog
1751, egyéni 3. Róka Bora/BA 377, 3. kcs lány
csapat 2. Balog 2782, egyéni Hankó Annamária/
BA 673, 4 kcs. fiú csapat 3. Balog 3387.

A 3. és 4. korcsoportban május 3-án, egyéni versenyeket is rendeztek atlétikában. 14 érem került
Kőszegre, balogos vagy bersekes diákhoz.
Kőszegi érmek. 3. kcs fiú 60 m 3. Ecker Dávid/BA
8,2 (ef. 8,3), 600 m 1. németh Márk/BA 1:41,7,
magas 1. németh Márk/BA 145, lány 2. Ilon Marcella/BA 125. 4. kcs. fiú 100 m 2. Király Lajos/
BA 12,0, 3. Rádl Botond/BE 12,4, 300 m 3. Hajszán Bálint/BA 43,7, 1500 m 1. nemes Bálint/
BA 4:50,4, magas Haiszán Bálint/BA 155, távol
3. Rácz Bálint/BA 517, lány 300 m 2. Decsi Dorka/BA 50,1, 1500 m 2. Hütter szilárda Lili/BE
5:28,7, 3. Gurisatti jázmin/BA 5:44,7, magas 2.
Decsi Dorka/BA 135.

KŐszEG És VIDÉKE

Országos döntő

székesfehérváron rendezték az atlétika Diákolimpia országos döntőjét. németh Márk és
nemes Balázs a Balog iskolából becsülettel
helytálltak. A középiskolások döntőjén sárközi
Dominik állt rajthoz a jurisich gimnáziumból
sérüléssel bajlódott, így remélt eredményétől
elmaradt.
Eredmények: 3. kcs. 600 m 11. németh Márk/
BA 1:40,75, magas 14. németh Márk/BA 140. 4.
kcs. 1500 m 19. nemes Bálint/BA 4:46,27. 5. kcs
200 m 15. sárközi Dominik/jMG 23,88, 400 m 9.
sárközi Dominik/jMG 52,34.

Labdarúgás Megyei döntő

A labdarúgó Diákolimpia négy korcsoportjának
megyei döntőin a Balog iskolát három csapat,
a Berseket és Büköt egy-egy csapat képviselte.
A Balog a legkisebbeknél és a legnagyobbaknál
egyaránt bronzérmes lett, a 3. korcsoportban a
Bersek csoport harmadikként, a helyosztón ötödik helyen végzett. (A későbbi győztestől csupán
1:0-ra kapott ki.) A második korcsoportban a
bükiek az ötödik, a Balog a hetedik helyen zárt.

Igazi nyári melegben rendezték a Sport XXI.
Aquatlon Országos Bajnokságot, Debrecenben, Értékes helyezések mellett érmeknek is
örülhetett a kőszegi csapat. schwachofer Balázs
(serdülő) egyéniben a dobogó második fokára
állhatott. Társaival (Molnár Gábor és nyul Patrik), a győzelmi emelvény csúcsán fogadhatta az
ellenfelek gratulációját. A gyermek csapat, nyul
Marcell, Hóbor zalán, Thaler Levente összeállításban harmadik helyezést ért el.

sPO RT

DIÁKSPORT
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Birkózó sikerek

A Triatlon Klub sikerei

Három csapatérmet hozott a Kőszegi úszó és
Triatlon Klub fiataljainak a Gyermek és serdülő
országos Duatlon Bajnokság (futás-kerékpárfutás). április, május fordulóján, Kaszón rendezték a sportág fiataljainak seregszemléjét. A hét
közben ijesztgető időjárás a versenyre megjavult.
A kedvező idő, jó versenyeket hozott. Az újonc/2
fiú és a serdülő lány csapat a dobogó harmadik
fokára állhatott. A mix váltó (2 fiú, 2 lány), a
győztes mögött alig három másodperccel ezüstérmet ért el. A legértékesebb egyéni helyezést
Palatkás Anna érte el: a gyermek korcsoportban
hatodikként ért célba.
Eredmények: újonc/2 korcsoport 3. fiú csapat
(Laki Barnabás, neudl Gábor, Hóbor Lehel), gyermek korcsoport lány 6. Palatkás Anna, fiú csapat
4. hely (nyul Marcell, szőke Dávid, Hóbor zalán), serdülő lány csapat 3. hely (spanraft Liza,
Hóbor Eszter, Gurisatti jázmin), fiú csapat 5. hely
(schwachofer Balázs, Molnár Gábor, nyul Patrik),
mix váltó 2. hely (spanraft Liza, Molnár Gábor,
Palatkás Anna, schwachofer Balázs), 7. hely
(Gurisatti jázmin, nyul Patrik, Hóbor Eszter, nyul
Marcell).

Május 7-én heted ízben rendezték a már hagyományos Kőszegi Aquatlon Kupát (úszás és
futás), melynek távjait a közelgő OB-hez igazították. A serdülőket elkapó jeges esőtől eltekintve remek időben, kiélezett küzdelmeket hozott a
verseny, mely egyben Észak-nyugati Regionális
Döntő is volt.
Kőszegi győztesek Pontyos Marcell (pici),
Palatkás Anna (gyermek), nyul Marcell (gyermek)
Pillisz Réka (ifjúsági), Lendvai Anikó (felnőtt), Tornai András (felnőtt), Gódor Béla (senior).

sárváron, a 25. Nádasdy Kupa birkózó versenyen 16 csapat 116 versenyzője (köztük szlovákiai birkózók is) lépett szőnyegre. A kőszegieket
12 birkózó képviselte, közülük öten először mérkőztek versenyszerűen: Tornai Márton (42 kg)
ezüstérmet ért el. Tornai ábel (22 kg), Pusztai
Dominik (42 kg), Holdosi noel (28 kg) a bronzéremért vívott mérkőzésen szenvedett vereséget.
Az ötödik „újonc” Frank szabolcs (32 kg) diák
korcsoportban ezüsttel indított. Ebben a korcsoportban Kovács ádám(29 kg) a bronzmeccset
bukta el. További eredmények: diák korcsoport
2. Pontyos Boglárka (42 kg), 3. jakab Örs (42
kg), serdülő korcsoport 2. Kovács Gergő (76 kg),
junior 1. Dorner ágoston (82 kg), 1. Horváth
ádám (130 kg), 2. Illés András (130 kg). A szép
termés jutalma a pontverseny harmadik helyezése lett, 2 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel.
A győri Sillai Emlékversenyen még nagyobb
mezőnyben próbálhatták ki tudásukat az induló kőszegiek. 320-an küzdöttek. A magyarokon
kívül szlovákok, csehek, horvátok, lengyelek,
ukránok versenyeztek. A főként gyermek korcsoportban induló kőszegiek közül kiemelkedett
Pontyos Gábor (50 kg), aki diák korcsoportban
a döntőt is megnyerte. Gyermek korosztályban
Tornai Márton (46 kg) bronzérmesként, Holdosi
noel (29 kg) 5. helyen zárt.
-haniti
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MOzAIK

Zafír
�. forint
ció
ó
betéti akció
Zafír �,��% EBKM
BKM
M �,��%
új megtakarításokra, � hónapos
hóna
apos
futamidőre+aktivitás esetén
n
kamatláb évi �,��% EBKM
BKM �,��%
�

A nem akciós 6 hónapos
os betéti
bettéti kamat
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

KŐSZEGI FIÓK
Várkör �.
Tel.: +�� �� ��� ���
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www.sopronbank.hu

A tájékoztatás nem teljes körű, a
hirdetés nem minősül nyilvános
ajánlattételnek. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a
Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank
a kamatváltoztatás jogát fenntartja.
Az akció visszavonásig érvényes.
További részletekről honlapunkon
(www. sopronbank.hu) és bankﬁókjainkban tájékozódhat!

