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Kőszegen történt
V Á RO SHÁ Z A

Megszűnt a védettség
Június 30-án a képviselő-testület
döntésével megszüntette a Kőszeg
Kórház utca 24. alatti klasszicista
lakóház helyi védettségét, amely az
utca legrégebbi háza. A szakvélemény alapján a lakóépület szerkezeti állapota általánosan leromlott,
ezért született meg a képviselők
döntése. A városi főépítész véleménye szerint az épületek állagromlása nem indokolja minden esetben
a helyi védettség megszüntetését.
Egy-egy épület nem megfelelő karbantartása, az esővíz elvezetésének
hiánya sem indokolja a védettség
megszüntetését, illetve az épület
bontásának a lehetőségét.
Telephely lesz
Dr. Mezey Barna az Eötvös Loránd
Tudományegyetem rektora Kőszegen létesítendő telephelyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását kérte az önkormányzattól. A
képviselők június 30-án egyhangú
szavazással adtak erre lehetőséget
a Chernel u. 14. sz. alatti ingatlanon
(Európa Ház). Az indoklás szerint az
egyetem oktatási-kutatási munkák
végzése érdekében kérte az önkormányzat hozzájárulását. Elhangzott,
hogy az egyetem Társadalomtudományi Kara a Kőszegen működő
ISES és Egyetemközi Interdiszciplináris Tudományos Platform tagjaként évek óta részt vesz a városhoz
kötődő tudományos életben.

Egészségház
Az Egészségházban dolgozó háziorvosok, védőnők többször jelezték,
hogy a várótermekben, illetve a
létesítmény nyugati oldalán fekvő
rendelőkben nyári időszakban elviselhetetlen a hőség. Az elmúlt évben
klíma berendezéseket helyeztek el,
de szükség van további eszközökre
is a túlmelegedés megakadályozása
érdekében. Június 30-án a képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy
növények ültetésével is lehet eredményt elérni. A képviselők megszavazták a Kullex Kft. ajánlatát, amely
két darab egyenként hétméteres,
lábon álló, bronzszínű polikarbonát
árnyékolót tartalmaz. A helyszíni
szerelés augusztusban történhet
meg.
Eladják
A Munkácsy u. 17. szám alatti volt
orvosi rendelő megüresedése okán
fogalmazódott meg az elképzelés,
miszerint a tetőtérben lakásokat
lehet kialakítani. (Tervek születtek arról is, hogy az alsó szintekre
költözik a városgondnokság. Erről
szóló tervezetet később vitatják
meg a képviselők.) A képviselők
elé került az a terv, amely szerint
a 79 m2 nagyságú tetőtérből két
db apartman kialakítására adott
a lehetőség, amelynek költsége
bruttó 3 803 218 Ft. Ennek biztosítására elegendő az önkormányzat
tulajdonában lévő (Kelcz-Adelffy

Fogadóórák időpontjai
Huber László polgármester: augusztus 3.
dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: augusztus 10.
Básthy Béla alpolgármester: július 20.
Dr. NAGY EDINA aljegyző: július 27.
A tisztségviselői fogadóóra 9 – 11 és 14 – 15.30 óra között tart.
Huber László a 8. sz. vk. önkormányzati képviselője
augusztus 3-án (szerdán) 17 – 18 óra között
kihelyezett fogadóórát tart a kőszegfalvi klubhelyiségben.
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Kőszeg és Vidéke
Kőszeg város és környéke polgárainak ingyenes havilapja
Kiadja: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Felelős kiadó: Pócza Zoltán
Felelős szerkesztő: Kámán Zoltán 06 20 381 8014
(kamansn@t-online.hu)
Lapterv: Trifusz Péter
Nyomdai munkák: Lapcom Zrt.

u. 5. szám) kettő db vendéglakás
értékesítéséből származó bevétel.
A képviselők elfogadták a javaslatot, a két vendéglakást eladják,
az apartmanokat megépítik, és a
pénzmaradványt más célokra lehet
felhasználni.
Fórum
Június 24 – 25-én tartották Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyban
a Magyar Polgármesterek Vi-

lágtalálkozóját, ahol Kőszeget
Básthy Béla alpolgármester és
Prugberger János a Cotech Kft.
fejlesztési igazgatója képviselte.
Jó példaként mutatták be a kft.
elmúlt évben a távhőszolgáltatás
területén végrehajtott fejlesztéseit, a gázmotorok telepítését és a
távhővezetékek cseréjét. A fórumon is megerősítették az önkormányzat és a kft. további együttműködési szándékát.

A behajtási engedélyekről
Az összes, 2016. május 1. előtt kiadott behajtási, behajtási és
várakozási, alkalmi behajtási valamint alkalmi behajtási és
várakozási engedély hatályát veszti 2016. augusztus 31-én.
Az érintetteknek gondoskodni kell az új engedélyek beszerzéséről.

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
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Június 30-án a képviselő-testület a TOP-2.1.2-15 keretében „A
Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítására” című pályázat
benyújtásáról döntött.
A pályázat beadásával nem született meg a döntés a Városmajor, a
piac kialakításának végleges rendszeréről, mivel a kiviteli tervek csak
az eredményes pályázat kihirdetése
után készülnek el. Huber László polgármester elmondta, hogy a pályázatnak ezen a szintjén nem kell a tér
kialakításáról végleges döntést hozni.
A képviselők arról határoztak, hogy a
város megvásárolja a 2199 helyrajzi
számú területet, amely a távhős kazán melletti melléképületeket foglalja magába. A Bersek iskolával történt
egyeztetések alapján szavazatukkal
felhatalmazást adtak a tervezőnek,
hogy az iskola sportpályájával is számolhat, az annak megfelelő felújítása
után alkalomszerűen – nem tanítási
napokon – zárt parkolóként használható legyen. Határozott a szándék a
zöldfelület növelése, az iskolaudvar
környezetének rendezése, közterület és új termelői piac létrehozása, a
szükséges piaci infrastruktúra kiépítése, és a parkoló kapacitás növelése
érdekében.
A képviselők több vázlattervet vitattak meg a leendő Városmajorról,

melyekben közös elem a meglévő
piaci épületek és a Kossuth utca 3.
környezetében lévő, önkormányzati
területen álló fatárolók és garázsok elbontása. Érvek és ellenérvek
hangoztak el nem csak a tervezett
vásárcsarnok helyével, hanem létjogosultságával kapcsolatban is.
A Kossuth utca 1. mögötti tárolók
helyén új park kerülhet kialakításra, ezzel zöldítve a belvárost és
feltárva az óriásplatánt. A platánfa
környezetének rendezése is cél,
de még a megvalósítás lehetőségét keresik a tervezők. Plechl Tibor
vetette fel a jelenlegi piac mellett
üresen álló Kratochwill-ház megvásárlását, mert így egy nagyobb tér
alakulhatna ki. Huber László polgármester elmondta, hogy a projekt
ingatlanvásárlási kerete korlátozott
és az önkormányzat önerőből sem
tudja azt megvásárolni. Básthy Béla
alpolgármester szerint próbát tettek
különböző vásárlási konstrukciókra,
de mindegyik eredménytelen maradt. A vita során egy kalkuláció is
előkerült, miszerint az ötven millió
Ft eladási áron felül meg kellene fizetni a bontás és az építés költségét
is, amelyek együtt túllépik a Városmajor felújítására felhasználható
300 millió Ft-ot.
KZ

Tilos a zajkeltés
Tájékoztatom a kőszegi lakosokat és
ingatlantulajdonosokat, hogy a környezet-, és természetvédelem helyi
szabályairól szóló önkormányzati
rendelet kiegészült a helyi zajvédelmi szabályokkal. Ennek értelmében
2016. július 15-től az építőipari
gépek és a kerti munkavégzést
szolgáló zajkeltő gépi berendezések
(fűnyíró, sövénynyíró gép, fűkasza,
robotkapa, lombszívó, lombfújó,
motorfűrész, gépi körfűrész, sza-

lagfűrész) használata belterületen a
vasárnapot és a munkaszüneti napot megelőző napon 21.00 órától a
vasárnapot és a munkaszüneti napot követő napon 06.00 óráig tilos.
Az önkormányzati rendelet szövege
elérhető a www.koszeg.hu honlapon, valamint a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán.
Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
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KŐSZEG, ROHONCI U. 21.
MEGKÖZELÍTHETŐ AZ EGÉSZSÉGHÁZ
ÉS A ROHONCI UTCA FELŐL IS!
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Telefonszám: (+36) 94/563-060
E-mail: info@szerecsen.hu

KIEMELT AKCIÓINK:
Az akció időtartama július 14-től augusztus 10-ig, vagy a készlet erejéig.

EXODERIL 10 MG/G KRÉM 15G
Bőrgomba? Az Exoderil gyulladásgátló
hatásának köszönhetően gyorsan enyhíti a
viszketést és már napi 1x-i alkalmazás mellett
képes elpusztítani a bőrfertőzést okozó
gombákat. OEXO529/07.15 Vény nélkül
kapható, naftifin tartalmú gyógyszer

-25%

Eredeti ár: 1549,- Ft
Kedvezményes ár:

1160,Forint

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

-2eti5ár: %
2459,- Ft
ed

Er
yes ár:
Kedvezmén

,18Fo5rin0
t

LINEX FORTE ÉLŐFLÓRÁT
TARTALMAZÓ KAPSZULA 28X
Anitbiotkum kúra? Az új Linex Forte több milliárdnyi
élőflóra sejtet tartalmaz, amire a bélflórának az
antibiotikum kezelés első napjától szüksége lehet.
OLNX620/12.15
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer
Fontos figyelmeztetés: A készítmény csak orvosi ellenőrzés
mellett alkalmazható. 3 éves kor alatti gyermekeknek,
valamint csecsemőknek nem adható.
Egyedüli tápanyagforrásként nem használható.

CALCIUM�SANDOZ
PEZSGŐTABLETTA 20X
A kalciumhiányos állapot elkerülése fontos
csontjaink egészséges szerkezetének
fenntartásához. Víztiszta oldódású pezsgőtabletta az egészséges csontok szakértőjétől!
OCAL527/07.15 Vény nélkül kapható,
kalcium tartalmú gyógyszer

-25%

1485,- Ft
Eredeti ár: ényes ár:
Kedvezm

11Fo1rint0,-

Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

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

A kockázatok és mellékhatások tekintetében
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze
meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
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A KRAFT Programra több milliárd Ft érkezik Kőszegre
„Első kézből!”
V á RO SHá Z A

Kedves Kőszegiek!
Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt 2-3 évben sokat lehetett hallani és olvasni különböző
hírforrásokból, hogy Kőszegen és
környékén a „Kreatív város – fenntartható vidék” (KRAFT) nemzeti
programnak köszönhetően óriási
léptékű tudományos, oktatási fejlesztés fog megvalósulni, melynek
révén egy teljesen új típusú egyetemi- és kutatóközpont jön majd
létre Kőszegen. Ennek a programnak a megálmodója és elindítója
prof. Dr. Miszlivetz Ferenc az ISES
alapítvány elnöke volt, aki Orbán
Viktor miniszterelnököt győzte meg
először ennek a fontosságáról és
arról, hogy Kőszeg kiválóan alkalmas hely a megvalósításhoz.
A program elindítása és a cél megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya több alkalommal is
tárgyalt az ügyről és hozott különböző fázisokban fontos döntéseket.

KRAFT elemei
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Milliárdok érkeznek Kőszegre a
KRAFT Program megvalósítására.
július 4-én jelent meg a Magyar
Közlönyben a 1337/2016. kormányhatározat, amely mostanra
már az alig létező kétkedőket is
gondolkodásra késztetheti, hogy
merjenek-e örülni annak a sikernek, amelyet a projektgazdák – a
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
(iASK), a Pannon Egyetem, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a
Magyarországi Bencés Kongregáció, a Szombathelyi Erdészeti Zrt.,
a Magyar Evangélikus Egyház és
Kőszeg Város Önkormányzata –
alapoztak meg. A program indításául szolgáltak prof. Dr. Miszlivetz
Ferenc kutatási eredményei.
A kormányhatározatot öt oldalon teszi közzé a Magyar Közlöny.
Az egyik sorában rögzített legkisebb fejlesztési tétel 32,8 millió
Ft. Mindegyik fejlesztési ponthoz
hozzárendel egy-egy projektgazdát, amely a megadott időszakban

A legutóbbi döntés, a Kormány
1337/2016.(VII.4.) Korm. határozata véglegesítette és konkrétan
meghatározza a végrehajtandó feladatokat és azok megfelelő finanszírozásáról is rendelkezik.
A program végrehajtásában – mint
projektgazda – több szervezet is
részt vesz. Ezek a veszprémi Pannon Egyetem, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyarországi Bencés Kongregáció,
a Szombathelyi Erdészeti Zrt., a
Magyar Evangélikus Egyház és Kőszeg Város Önkormányzata. A projektgazdák számára rendelkezésre
álló uniós és hazai források ettől
az évtől kezdődően 2020-ig állnak
rendelkezésre.
Kőszeg Város Önkormányzata
a rendelkezésre álló forrásokat
(1750 millió forint) a megyei Területfejlesztési Operatív Programban
megvalósítandó
városfejlesztési
projektek kiegészítéseként használhatja fel.
Ez azt jelenti, hogy a legfontoannak megvalósításáért felelős. A
határozat tartalmazza, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter
az időszak végéig, 2020-ig minden év november 30-ig beszámol
a Kormánynak a KRAFT Program
végrehajtásáról.
Idén indul 100 millió Ft támogatással a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. tulajdonában lévő (volt) MáV internátus újrahasznosítása érdekében
a teljes körű tervezés. A további két
évben készülnek el az engedélyes
tervek 177 millió Ft felhasználásával.
Majd 2018– 2020 között fejeződik
be 3,4 milliárd Ft felhasználásával
a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
és a Pannon Egyetem Campusának
az épülete. A tudomány tárháza lesz
az egykori diákotthon. Nagyon fontos lesz a városlakók számára, hogy
a Campus megközelítését szolgáló
útfejlesztéshez az önkormányzatnak
300 millió Ft áll a rendelkezésére.
A Pannon Egyetem fejlesztését, a
laboratóriumok eszközbeszerzését
szolgálja 1,8 milliárd Ft, valamint
informatikai interdiszciplináris kutatóközpontot létesíthet 2016–2018

sabb városfejlesztési elképzeléseink biztonsággal és teljességgel
megvalósíthatók lesznek. Ez azért
nagyon fontos, mert a megyei TOP
keret nem tudna mindenre forrást
biztosítani, így viszont nem kell kihagynunk semmit a tervekből. Így
teljes értékűen meg tudjuk valósítani a nagy ívű közlekedésfejlesztést;
a „Zöld város” program részeként
a városmajor és a Gyöngyös-part
fejlesztését, revitalizációját; a közszolgáltatási intézmények (óvodák,
polgármesteri hivatal, könyvtár)
energetikai és egyéb fejlesztését;
az iparterület bővítését, valamint a

csapadékvíz-elvezetés hiányosságainak és problémáinak a megoldását
is. jelentős összeget tudunk még
fordítani a jurisics tér 5. sz. alatti
„Sgrafittós ház” állagmegóvására
és funkcióbővítő fejlesztésére is.
Az MNV Zrt. gondozásában valósulhat meg a Bálház további fejlesztése, funkcionális újrahasznosítása,
melyben a város is jelentős szerepet
akar vállalni, mivel a még nagyon
hiányzó közösségi tereket itt látjuk
kialakíthatónak, biztosíthatónak.
A többi kedvezményezett projektgazda által megvalósításra kerülő
fejlesztésekre most részletesen nem
térnék ki, de azt bátran ki merem
jelenteni, ha azok is a terv szerint
megvalósulnak, akkor Kőszeg városa óriásit fog fejlődni a következő
5 évben, melynek hosszú távú és
remélem visszafordíthatatlan jótékony hatása lesz a város életében.
Ennek érdekében Kőszeg Város Önkormányzata minden tőle elvárhatót és telhetőt meg fog tenni!
Huber László
polgármester

között 200 millió Ft felhasználásával. Az evangélikus iskola tervét
is támogatja a Kormány, amely a
Pannon Egyetemmel kialakított
programhoz kapcsolódik, és iskola,
tangazdaság, illetve tankert kialakítására vonatkozik. Erre a célra
2016–2018 időszakban 820 millió
Ft használható fel.
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete többirányú kutatáshoz, valamint
fejlesztéshez szükséges eszközbeszerzés céljára 1,1 milliárd Ft áll
rendelkezésre 2020-ig.
Biztosan befejeződik a Bencés Rend
Székházának a felújítása, amelynek
projektgazdája a Magyarországi
Bencés Kongregáció. Még ebben az
évben 90 millió Ft fordítható erre

a célra, majd 2017-ben újabb 885
millió használható fel a komplett
befejezéshez. A beruházás első szakaszában elkészült a bejárati blokk,
a lift, a lépcsőház, a közüzemi vezetékrendszer és a felső emeleten a
lakószobák.
A KRAFT projekt kiemelt része a
Bálház hasznosítása, amely közösségi célokat szolgál majd. A Kormány határozata szerint erre a célra
2017-ben 228 millió forint fordítható. Az ISES Alapítvány a terveiben megfogalmazta a Festiticspalota Professzorok Házává történő
alakítását. Erre a célra a Kormány
241,3 millió Ft-ot biztosított 2017
évi felhasználásra.
Kz

A Kormány a KRAFT projekt megvalósításáért hozott 1337/2016. határozatát Kőszeg óriási kitörési lehetőségként értékelte ágh Péter, és
elmondta, hogy a „legnagyobb érdeme ebben prof. Dr. Miszlivetz Ferencnek és csapatának van, köszönettel tartozunk neki”. Az országgyűlési képviselő számára megtiszteltetés volt, hogy miniszteri biztosként
részt vehetett a kormányhatározat előkészítésében. A Kormány fejlesztéspolitikai döntés-előkészítő és koordináló szerve a Fejlesztéspolitikai
Koordinációs Bizottság, amelynek ülésein többször indokolta a KRAFT
projekt megvalósításának szükségességét.

Közlekedési csomópont
Kőszeg településrendezési tervében
szerepel a jelenlegi vasútállomás
helyén kialakítandó intermodális
csomópont. Ennek célja a tömegközlekedés javítása a vasút-, és
autóbuszállomás összekapcsolásával, kialakítva a parkoló zónát is.
A vasúti nyomvonalak átépítésével
létrejöhet egy központ, ami összefogja a város közlekedését. A terület északi részén épülhet egy P+R
parkoló. Alatta a buszvégállomás
kialakítására nyílik lehetőség. Az
Alsó körútra egy új útcsatlakozást
jelölt ki a rendezési terv. A Kor-

mány 1337/2016. határozatában
meghozta a döntését, támogatja
az önkormányzatot intermodális
csomópont kiépítése érdekében a
KRAFT projekthez kapcsolódóan.
A beruházáshoz csatlakozik a
GYSEV Zrt., amely az Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív
Program (IKOP) forrásaiból kívánja
megvalósítani az általa tervezett
feladatokat – kaptuk a tájékoztatást Rázó László sajtószóvivőtől.
A részletes tájékoztatás szerint a
GYSEV Zrt. célkitűzése az egyes
közösségi közlekedési ágak minél
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komolyabb összehangolása a nyugat-dunántúli térségben.
Sikeres projekt volt a körmendi, valamint a szentgotthárdi intermodális
csomópontok megépítése, ahol az
autóbusz-állomást közvetlenül a
vasútállomás mellé telepítették, így
teremtve meg a legrövidebb és kényelmes átszállás lehetőségét.
Megerősítette azt a hírt, miszerint
a vasúttársaság tervei között szerepel több, hasonló intermodális csomópont kialakítása a térségben. Az
egyik ilyen helyszín Kőszeg lehet,
a fejlesztésről már előzetesen több
tárgyalást is folytatott a vasúttársaság, ill. a város vezetése. jelenleg készül egy megvalósíthatósági

tanulmány, amely nem csupán a
kőszegi intermodális csomópont kialakítását, hanem a Kőszeg-Szombathely vasútvonal korszerűsítését
is tartalmazza.
A vasúttársaság tervei szerint a
szükséges pályavasúti munkálatokon kívül Kőszeg állomásának
épülete is megújulna, emellett az
állomáson közös autóbusz – vasúti peron létesülne. Kőszeg mellett
további hét megállóhelyen magas
peron épülhetne meg, korszerűbb lehet a vizuális és a hangos
utastájékoztatás, új peronbútorzat,
esőbeállók és térvilágítás készülhet el.
Kz

dapálya mérete megfelel a nemzetközi szabványnak, a sportoláshoz
és a versenyek lebonyolításához
rendelkezésre állnak a szükséges

kiszolgáló helyiségek, kapcsolódik hozzá
300 személyes nézőtér. A
jurisich Miklós
Gimnázium
számára pedig különösen
hasznos lesz
az oktatást is
szolgáló munkacsarnok, amely más sportágaknak is lehetőséget ad a felkészülésre.
Kz

további részének a felújításában is.
Erre vonatkozó pályázat beadásáról döntöttek a képviselők a májusi
testületi ülésen.
•
Intenzíven építik az Egészségház
mellett lévő kerékpárutat, amely
a parkolótól indul és elvezet a
Rohonci utcáig. július végéig az épí-

tők átadják a forgalomnak, és ezzel
a lakótelepről biztonságosan közelíthető meg az Egészségház, illetve
a bevásárló központ. A beruházás a
Kormány által biztosított 100 millió
forint támogatásból valósul meg. A
kerékpárút további folytatását tervezi az önkormányzat.
Kz

Munkacsarnok 2017-ben
A jurisich Miklós Gimnáziumba
tervezett kézilabda munkacsarnok
jelen állapotban az építés optimalizálásának fázisában van a többi
tervezett sportcentrummal együtt.
A Magyar Kézilabda Szövetség
javaslata alapján került a kőszegi
munkacsarnok is az építésre várók
sorába, a kormány 2017. évi költségvetésében a 12. helyre sorolta
be – kaptuk a tájékoztatást Figura
Sándortól a Vas Megyei Kézilabda
Szövetség referensétől.

A kőszegi munkacsarnok építését Farkas ágnes a Vas Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke
javasolta az országos szövetségnek. Indoklásként szerepelt,
hogy a Bersek illetve az árpádházi iskolában már a korábbi
években megkezdődött a tanóra
szerint a kézilabda oktatása, és a
sportágak fejlesztését akadályozza
a sportcsarnok hiánya. Várhatóan a
2017-ben megvalósuló beruházást
a Kormány finanszírozza. A kézilab-

Temető utca

az útfelújítást. Mindkét oldalon szegélyt építettek, kialakították a kapubejáróknál a padka süllyesztését.
Erős betonba ágyazták a szegélyköveket, ezzel is ellenállóbbá válik az
út a járművek okozta rezgéseknek.
A régi útfelület töredezett aszfaltját
felmarták, stabilizálták a közművek
fedőlapjait, a vízelnyelőket.
A csapadékvíz elnyelése
érdekében a Fenyő utcai
csatlakozásnál 150-es rácsos folyókát építettek ki.
Az útfelújítás a Szent Imre
herceg utcától kezdődött
és 330 méter hosszan, a
temető sarkáig tart, két
rétegű aszfaltot kapott
az útfelület. A beruházás
bruttó összege 35 747 366
Ft, amely a Kormány által
biztosított 100 millió Ft
támogatásból származik.
Bízni lehet az útszakasz

Legkésőbb július végén fejeződik
be a Temető utca felújítása, július
8-án még dolgoztak az aszfaltterítő
gépek (kép). A pályázat nyertese a
BIT-ÉP BT. júniusban kezdte meg
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Kávészünet Kelemen József színész-rendezővel
Most rendezőként viszi színre a nyarat
Ká V É SZ Ü NE T
6

Az idei nyáron új rendezője van a Kőszegi
Várszínháznak Kelemen József Jászai Mari-díjas színész-rendező személyében, aki
a kaposvári színházból érkezett. Egyrészt a
híres kaposvári levegőt hozta magával, másrészt új korszakot nyit jelenlétével. Ezúttal
rendezőként debütál. Nem egészen újonc,
hiszen két éve már segítette színészként
„színre vinni a nyarat” a Vízkereszt, vagy
bánom is én című darabban, ahol Orsinot,
az elegáns grófot alakította. A színművészetit 1986 és 1989 között végezte, Szirtes Tamás osztályában. Rögtön a kaposvári
Csiky Gergely Színházhoz szerződött, azóta is ott dolgozik. Színészdiplomája van,
a színházhoz is színészként érkezett, de a
90-es évek elejétől kezdve folyamatosan
rendez is. Felsorolni is lehetetlen színházi
alakításait, tucatnyi filmszerepe volt, ezek
közül a kedvence a Portugál, melyet pályatársa, Lukáts Andor rendezett. A kaposvári
egyetemen is tanít, korábban művészi beszédet, most színészmesterséget. Ezúttal
Kőszegen, a várszínházban Goldoni Terecske című darabját rendezi. A helyszín egy
velencei terecske, a karnevál idején. Anyák
és lányok vitatkoznak, veszekednek, perlekednek, civakodnak, torzsalkodnak. Miután
mindenki sikeresen összeveszik mindenkivel, két anya (az egyik fogatlan, a másik
süket) elhatározza, hogy miután férjhez adták lányaikat, maguk is megházasodnak. Az
egyik anya fia szereti a másik anya lányát,
ezért a két anya úgy dönt, hogy ebből bizony házasság lesz. Közben az anyák lányai
igyekeznek mindenféle trükkökkel viszályt
szítani az anyák fiai között – szerelem és
féltékenység üti fel a fejét a terecskén. Szó
szerint felüti, hiszen a férfiak csípős nyelvük helyett az öklüket használják, miközben a nők tovább veszekednek, perlekednek és torzsalkodnak. Igen, esküvő is lesz!
És vacsora! A terecske lakói óriási eszemiszomba fognak, addig is abbamarad a villongás és a marakodás. Később – még több
vita, összetűzés, szóváltás és összezördülés
után – a párok egymásra találnak, az anyák
megbékélnek, az anyák lányai és az anyák
fiai kibékülnek, majd feltehetőleg ugyanott
folytatják holnap, ahol ma abbahagyták...
A jelmezek nagyon maiak, pontosabban
huszadik századiak, a rendező oda helyezi a történetet. Igaz, hogy ennek ellenére
nem akarta teljesen maivá tenni, bár ezek
a figurák most is megélnének, akár a mieink is lehetnének. A tizennyolcadik század
második felében a velencei polgár elvesz-

tette a dolgos életmód, a megbízhatóság,
az együttérzés iránti érzékenységét, gondolkodásmódjában az előkelőségek utánzása, a divat és a külföldi szokások majmolása, a költséges nyaralási és szerencsejátékosi rögeszmék kerültek előtérbe…
A szombathelyi színészek közül a várszínház történetében először láthatjuk Bajomi
Nagy Györgyöt, Sodró Elizát, Hartai Petrát
és Jámbor Nándort.

mindkettőt megtekintette, annak nem lesz olyan
érzése, hogy „ezt már láttam”. Igazán nagyszerű dolog, hogy egy tízezres lélekszámú városban
ennyire magukénak érzik az emberek a színházat,
szeretik az itt játszó színészeket, ezért az is fontos
volt, hogy ismerős arcokkal is találkozhassanak.
– A próbákon teljes volt a csapatmunka. A
színészek is hozták az ötleteiket, a poénokat.
Látszik, hogy élvezik, amit csinálnak.

– Ez közösségi munka, mindenki hozzátesz valamit, sajátjának érzi az előadást. Igyekszünk a
mai korra reflektáló, érvényes művet bemutatni.
Nagy az érdeklődés az előadások iránt.
– A nyári időszak előadásaira komoly feladat
a színészek leszervezése. Hogyan állt össze
az idei stáb?

– Elég nehezen. A színészek az évadok közt is
dolgoznak – a munkaszereteten túl – anyagi
okokból is. Van, aki filmet forgat, vagy színházi
feladata van, már elvállalt valamit máshol. Nem
egyszerű, ennek ellenére az idén is sikerült egy
erős, ütős csapatot összehozni. Már az olvasópróbán lehetett látni, hogy megtaláltuk a megfelelő embereket.
– Egy alkalmi társulatnál mekkora kihívás a
szereposztás?

– Ha átfordítanánk Magyarországra, akkor a
cselekmény biztos egy „nyóckeres” történet lenne – mondta Kelemen józsef az egyik próbán.
– Miben különbözik a nyári várszínházi előadás egy kőszínházi előadástól?

– A várszínház udvarának rendkívül jó hangulata van, az egész hely különleges, és ez a darab
nagyon szépen beilleszthető ebbe a környezetbe. Szemben egy kőszínházzal, ahol szélesebb
repertoárt lehet bemutatni, itt elvárás az is,
hogy a darab igényes, de könnyedebb legyen,
esetlegesen zenével. Goldoni nagyszerű, egyetemes szerző, több remek vígjátékkal, reméljük,
hogy az előadás a publikum tetszését is elnyeri.
Ezt kiváló színészi alakítások, a jó zene és Szalai
józsef díszlete garantálja.
– Hogyan történt a darab kiválasztása?

– Miután Pócza Zoltán, a várszínház igazgatója
felkért, rengeteg darab szóba került. Shakespeare-től jutottunk el Goldoni-ig, egy nagy
kanyarral. Goldoni darabjai otthon lehetnek
bársonyfüggönyös színházban és a kőszegi várszínházban egyaránt. Három nagy vígjátéka, a
Chioggiai csetepaté, a Kávéház, és a Terecske
közül az utóbbi mellett döntöttünk. A másik kettő pár éven belül már bemutatásra került, míg
a Terecske 16 éve futott, ez pedig elegendő idő
ahhoz, hogy újra műsorra tűzzük. Nem láttam az
akkori előadást, de azt gondolom, hogy egyéni módon nyúltunk hozzá, és ha lesz olyan, aki

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
az idei csapatból mindenkit jól ismerek. A fiatalok legtöbbjét, vagyis Hartai Petrát, Sodró Elizát,
jámbor Nándit tanítottam, Rózsa Krisztián az
osztályomba járt, Szilágyi Csenge pedig az egyik
legrégebbi kőszegi társulati tagunk. Epres Attilával még a főiskolás éveink alatt találkoztunk
először, ő is a folytonosság képviselője a várszínházban. Takács Kati kaposvári pályatársam,
Bajomi Gyurit régóta ismerem. Amikor Zalaegerszegen rendeztem, láttam színpadon Ecsedi
Erzsit és Pap Lujzát, bár akkor még nem volt
lehetőségem együtt dolgozni velük. Most bepótoljuk ezt a hiányosságot. A muzsikusok pedig
Némedi árpád, Sebesi Tamás és Csíkvár Gábor
lesznek, akiket talán szintén nem kell bemutatni
a kőszegi publikumnak.
– Reméljük minden előadásra megmarad a
jó idő, csak a csillagos ég lesz látható a színpad és a nézőtér fölött. A sikerért, a tapsért
mennyit dolgoztak ebben a forróságban, mire
összeállt a produkció?

– Napi két próbát tartottunk, tíztől kettőig, majd
hat órától tízig, tizenegyig. Előfordult, hogy a
társulatból valakinek volt más teendője, ilyenkor
megnyújtottuk a délelőtti próbát.
– Hogy érzik magukat a városban?

– úgy látom, hogy a régiek nagyon szívesen
jönnek ide vissza. Az újak pedig élvezik azt a
szeretetet, amely körülveszi őket Kőszegen.
Kiss János
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Meghívót vittek
június 24-én (pénteken) a Szencben
megrendezett karneválon Huber
László polgármester vezetésével a
Kőszegi Darabontok képviselték a
várost. A testvérváros évente tart
nagyszabású rendezvényt, és ennek okán felvételt nyert a karnevál
városokat összekötő szövetségbe.
Az esemény időpontja a tanítási év
végéhez kapcsolódik, és elsődlege-

sen a gyerekekről, a gyerekekért szól
népes felnőtt
karneválozók
részvételével.
A szenci közönségnek újdonságot jelentettek
a középkori harcosokat felidéző
darabontok, akik puskalövéseikkel

Rövid hírek

tések. A projektet értékelő osztrák
tartományok és a minisztériumok
előrejelzései szerint az alponnonia II.
pályázat átdolgozására lesz szükség
szeptemberig. Kritika érte az osztrák
partner marketingre vonatkozó költségvetését. A magyar oldalon egyes
infrastrukturális fejlesztések költségeit ítélték túlzónak. Fontos, hogy
a Kőszegre tervezett fejlesztésekről
nem volt szóbeli jelzés, viszont július
első napjaiban még nem érkezett
meg az írásbeli tájékoztatás. A következő években Kőszeget érintheti
további három határon átnyúló projekt, amely a geoparkok kialakítására, a borturizmusra, és a kerékpározásra vonatkozik.

Natúrpark az iskolákban
július 4 –5-én az osztrák natúrparkok iskolai együttműködéseit tanulmányozták a magyar natúrparkok
képviselői. Ausztriában 80 általános iskola szerzett „natúrpark-iskola” címet. Hat magyar natúrparki
térség, köztük az Írottkő Natúrpark
képviselői és a Herman Ottó Intézet
munkatársai ismerkedtek Stájerországban és Burgenlandban működő natúrpark-iskolákkal. A tapasztalatokat Kőszegen tárgyalták meg,
és döntöttek környezeti nevelés
munkacsoport alapításáról.
észrevételek
Tevékeny hónap volt a június a
határon átnyúló projektek szempontjából. Ülésezett az alponnonia
II. pályázatot felügyelő monitoring
bizottság. Ezt követően érkeztek
vissza Kőszegre az informális jelen-

Közterület elnevezése
Évekkel ezelőtt a Bercsényi utcában
hozták létre a Kastélykert lakóparkot. Az ide költözött lakók aláírásukkal kérték, hogy a lakcím egyezzen
meg az elnevezéssel. Ehhez a képviselők június 30-án egyhangú szavazással járultak hozzá.
Alma érkezett
A Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász
és a Kőszegi Plébánia
Karitász együttműködése eredményeként június 11-én kettő tonna
alma érkezett Kőszegre
szociális ellátás céljából.
Az oroszországi élelmiszer szállításra vonatkozó tilalom miatt almából
felesleg halmozódott
fel Szabolcs-SzatmárBereg megyében. A városgondnokság közreműködésével a karitász
aktivisták osztották szét
az almát a rászorulók
között.

nemcsak riadalmat, hanem tetszést
is arattak. A látogatás, a bemutató
egyik célja volt felhívni a figyelmet

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

a 10. Ostromnapok
rendezvényére. A felvonulók Szenc városközpontjából indulva
a nézők tapsának kíséretében érkeztek a
tópartra, a kulturális
fesztivál központjába.
Csak a felnőtt karneválozók maradtak
ott hajnalig. A kőszegi küldöttség
szombaton délben érkezett haza.
Kz

KÜ LÖ NFÉ LÉ K
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Omlásveszély
június közepén a Hunyadi utcával
szemben lévő Várárok falánál figyelmeztető szalagot, majd korlátokat helyeztek el, amely baleset
megelőzését szolgálja. Időnként
az ifjak a falon ülve beszélgettek,
viszont a tavaszi esőzések után
a falból néhány tégla a mélybe zuhant, a támfal hét méter
hosszban, két méter mélységben megroggyant. A vizsgálatok
megállapították, hogy az elmúlt
három hónapban a játszótér felől
a támfal 4 – 5 cm-t elmozdult.
Ezáltal omlásveszélyessé, illetve
balesetveszélyessé vált.
június 30-án a javításra vonatko-

zó árajánlatok alapján 1,2 millió
Ft-ot szavaztak meg a képviselők.
A Szárnyasép Kft. a munkavégzést
július második felében kezdi el.

Kedves
Olvasóink!
élményekben gazdag és sok-sok pihenéssel töltött nyarat kívánunk!

E hónapban nem a szokásos cikkel készültem, hanem egy kis
kedvezménnyel szeretnénk kedveskedni. Mindkét üzletünkben
hatalmas akciókkal várjuk Önöket a forró napokon!
Kőhalmi-Szalay Mónika

Kőszeg, Fő tér 11.
Tel.: 94/310-204
Kőszeg, Kossuth L. u. 12.
Tel./Fax: 94/361-869

7

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X I X . É V F O LYA M , 7 . S Z á M

Felújították
T E R M É SZ E T

Aki a nyári forróságban pihenésre vágyik, tegyen egy sétát a Kőszeget körülvevő erdőkben.
Ritka kincs van az itt élők „kezében”. Ennek az
értéknek a megőrzését szolgálta a Szombathelyi
Erdészet Zrt. által elvégzett utak, források, tanösvények, turistapihenők, tornapálya felújítása.
új „köntöst” kapott a Szikla-, a Hörmann-, a Sáros-, a Borha- és az Enikő-forrás, valamint az Őz-,
a Gyertyán- és a Mohás-kutak. A Peruska Máriazarándokhely környezete is megújulva várja az
érkezőket. A Zeiger-nyereg új kirándulóhely lett,
szalonnasütővel, esőbeállóval, padokkal látták
el. (Megközelíthető a fák árnyékában, a Kincspihenőtől (parkoló) kell indulni a Hétforrás felé,
majd az út lejtésénél balra levő erdészeti útra kell
kanyarodni, innét húsz perc sétával érhető el a
Zeiger-nyereg.) A Szombathelyi Erdészet Zrt. újjá
varázsolta a Hétforrás kirándulóhelyet, amely a
Kőszegi-hegység leglátogatottabb pontja. Látni
kell, élvezni kell az itteni környezet szépségét,
amelyben ott rejlik a natúrparkosok, önkéntesek
korábbi években kifejtett gondoskodó keze is.
június 10-én a Hétforrásnál tartott ünnepség
keretében adták át a felújított erdészeti pihenőhelyeket. A felújítás ötlete és a megvalósítás
minden elismerést megérdemel, mert tanúskodik az erdők megóvásáról, miközben a turisták

2016. júLIuS 12.

érdekeit is szolgálja. A nemzeti színű szalag átvágása előtt ágh Péter országgyűlési képviselő
arra buzdította a szülőket, a nagyszülőket, hogy
hozzák el gyermekeiket és unokáikat kirándulni
a hegységbe, mutassák meg nekik, hogy a piros-fehér-zöld zászló által szimbolizált ország
milyen hatalmas értékeket rejt magában, amit
mindenkinek meg kell ismerni. Huber László
polgármester emlékeztetett a vasfüggöny előtti időszakra, amikor a város tulajdonában lévő
erdők Kőszeg gazdálkodását erősítették, majd
életbe lépett a belépés tilalma. A mostani időszakban a hegység turisztikai célokat szolgál, és

július 30-án 10.00 és 17.00 óra között Hétforrás pikniket szervez az Írottkő Natúrparkért Egyesület. Gyalogtúra indul a Hétforráshoz 9.00-kor a Károly Róbert térről: túravezető: Schwahofer
Gusztáv (30/368-6505). A programok között szerepelnek játékos vetélkedők, gyermekfoglalkozások, kézműves bemutatók, a zenét Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara szolgáltatja. A helyszín megközelíthető gyalog vagy autóbusszal. Részletek: www.naturpark.hu/hírek honlapon.

Korlátlan adatforgalmú
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megköszönte a Szombathelyi Erdészet Zrt. ennek érdekében kifejtett munkáját.
Bugán józsef, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója a magyar állam támogatásával
megvalósult beruházásokról beszélt. A feltáró
utakra 200 millió Ft-ot fordítottak. Az átadott
turisztikai beruházást a Kormány 45 millió
Ft-tal támogatta. A tervek szerint a Hörmannforrásnál lévő egykori laktanyánál a turisták és
a zarándokok számára pihenő-, és étkezőhelyet
építenek ki. A felújítások részeként kijelölték a
kerékpározható utakat.
újdonság, hogy a Kőszegi-hegység felújított
részein már nincsenek
hulladéklerakó helyek, és
a meglévőket is megszüntetik. Ausztriát követve az
a cél, hogy a turistáskodás
közben hulladékká vált
eszközöket, csomagolóanyagokat vigye tovább
magával mindenki. Az erdő
maradjon meg természetes
környezetében.
Kámán z
Fotó: Ohr Tibor

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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Kőszegi Gokartpálya és Állatsimogató
Ha a helyi barátok összefognak,
akkor kétkezi munkával jelentős
értéket tudnak létrehozni. Ennek
példája a Szombathely felé vezető
87-es út mellett, az egykori szennyvíztisztító helyén másfél év alatt

megépített Kőszegi Gokartpálya
és állatsimogató. A helyiek és a
városba látogató turisták sport és
természetközeli szórakozást találnak a Kőszegi Gokartpálya és
állatsimogatóban. A megvalósítás

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

színhelyeként a kőszegi barátok
azért választották Kőszeget, mert
ők kőszegiek. Ne feledjük! Egy „lebombázott”, elhanyagolt területen
egy sport- és szolgáltatóközpont
alakult ki további tervekkel.

A kis Lotti a nagypapájával naponta kijár az állatsimogatóba. A kislány nemcsak az állatokkal, hanem
a szülőkkel, nagyszülőkkel érkező
gyermekekkel is barátságot köt. A
fotózás idején Bálinttal és Alexandrával simogatták a lámát, a lovat,
és a szamarat, majd indultak a többi állat felé.

ad az előzésre, ezzel is fokozhatják
a baráti csapatok a gokartozás izgalmát. A 390 cm3-es motorokkal
ellátott autók kiváló gyorsulóképességgel rendelkeznek, csak a
gázt vagy a féket kell nyomni. A
teljesítményük a versenyautókhoz
közelít, viszont a gokartok felszerelése „ízig-vérig” megegyezik a „na-

gyokéval”. A fotózás időszakában
a „versenyzők” jól tudták, hogy a
gokart nem dodzsem, nem ütközni
kell a barátjuk autójával, hanem
megelőzni vagy a nyomában haladni. Már hétéves kortól autóba
lehet ülni, hiszen rendelkezésre áll
a gyermekgokart is. A felső korhatárt csak az akarat határozza meg.

az orrát a deszkák között és talán
számított egy-két jó falatra.
Gondos ellátást kapnak a bekerített területen, a korlátok mögött
élő állatok, a kacsák, a birkák, a
szamár, és a póniló.

A birodalom valódi élményt nyújt
felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt. A nyári melegben, vagy
a hűvös napokon is betekintést ad
az egykori parasztudvar életébe.
Kámán z

Gokartozzon Kőszegen!
Kőszeget elhagyva, a 87-es út jobb
oldalán lévő hídon kell áthaladni, majd tábla jelzi a gokartpálya
parkolóját. Aki ideérkezik, annak
szembetűnő a színes autógumikkal
szegélyezett, kanyargós aszfaltpálya. Mellette állnak a gokartautók.
Mindezt egy domb választja el a
túloldalon lévő állatbirodalomtól.
Az egyhektáros területet az Alsórét
zöldje határolja.

Mi is ez a domb? Elválasztja
a gokartpályát és az állatok
birodalmát. Csak a jóhiszemű
veheti észre, hogy itt egykor
betonmedence töltötte be a
víztisztítás funkcióját, amely
mostanra egy magasba nyúló
nézőtér lett. Innét jól belátható a gokartpálya útvezetése, amelynek alakját talán a
Forma-1-es pályákról vették
át. Feltűnő a
gyorsító szakasz,
ahol
lengetik az indulást
jelző kockás zászlót, majd nyolc perc
múlva jelzik a futam
végét. Az öt – hat
méter széles 400
méter hosszú, tíz
kanyarral ellátott
pálya lehetőséget

A KT u á LI S

X X I X . É V F O LYA M , 7 . S Z á M

Simogassa meg a lámát!
A domb túloldalán formálódik a
parasztudvar elődjeként az állatsimogató. Különböző állatok élnek
itt, de ez nem állatkert. A júliusi
forró délutánon a csüngőhasú
disznó(pár) békésen sétált a nyolc
kis malacával, nagyokat röfögtek,

eszegették a füvet, miközben a
felnőttek is örömmel nézegették
az elégedett családot. A láma ennivalóban reménykedett, amikor a
távolból a korláthoz sétált. A hátasló nyugodtan várta a gyermekeket, a birka rendszerint kidugta

Kőszegi Gokartpálya és Állatsimogató
Nyitva: jó idő esetén naponta 10 – 20 óráig
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KŐSZEGEN

ИЛЛ

Ft

R
Riesenbrau
d
dobozos sör

0 l, 298 Ft/l
0,5
((Borsodi Sörgyár Kft.)

Big Milk jégkrém
csokoládé

ГЖЛ

Ft

1 l (Unilever
Magyarország Kft.)

Soproni
dobozos sör

4,5%, 6x0,5 l, 383 Ft/l
(Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.)

ДДЛЛ

Ft

ГГЖЛ

Ft

TV Papr
ika

2016.07.21-23.

Silan öblítõ
Fresh Sky

450 ml, 776 Ft/l
(Orbico Hungary Kft.)

1 l (Henkel Mo.Kft.)

139

999

Ft

Se

cso rtés
ntos

Fornetti
netti
ölös Sonkás XXL
Tejfölös-Sonkás
(Fornetti Kft.)

Ft
/kg

S
Steffl
St
Sör
do
d
dobozos

tarj
a

299

Ft
/kg

Ft
/kg
Èszibarack
I.o. (Vitaricum Kft.)

4,,2% 0,5 l, 338 Ft/l
4,2%,
(H
He
(Heineken
Hungária
Sörgyárak
Zrt.)
Sö
ör

169

Ft

1439

Az akció az alábbi üzleteinkben érvényes:

Ft
/kg

Csirkemell filé

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

128.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG PÉK U.20. * Tel.: (94)561-568
3.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP ABC * 9730 KŐSZEG VÁRKÖR U.20-22. * Tel.: (94)561-632
126.SZ.KŐSZEG FORRÁS COOP SZUPER ÜZLET * 9730 KŐSZEG ROHONCI U.37-39 * Tel.: (94)563-090

2016.07.28-30.

b
om
C
s
rté
Se

I.o. (Vitari
cum Kft.)

ДЛЛ

Ft

HÉTVÉGI AKCIÓINK

Ft
/kg

299

1,75 l, 171 Ft/l
(Coca-Cola Hbc
Magyarország Kft.)

ЕЖЛFt ЖЛЛFt

Ariel Mosógél
Kapszula
color&style

30 db, 77 Ft/db
(Orbico Hungary Kft.)

999

Jar
mosogatószer
Citrom

Coca-Cola
Fanta Fehér SzÉlÉ
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Kőszeg – felújított autószerviz és a becsületkassza
elsőként Barta András a Magyar
Autóklub Nyugat-dunántúli Régió társadalmi elnöke köszöntött.
Felhívta a figyelmet az itt dolgozó
kiváló csapatra, akik már birtokba
vették az új épületblokkot, a kibővült technikai eszközökkel együtt. A
beruházás céljáról dr. Kovács Zoltán
főtitkár beszélt. A MAK országosan
45 szervizállomással rendelkezik,
ebből nyolc zöldmezős beruházással
készült el, kettő épületet bővítettek
új szervizfunkciók kialakításával.
A főtitkár szerint „sufniszervizek”
és márkaszervizek között létezik

egy piaci szegmens, amit a
cég felismert, és
ez a szolgáltatás
ár-érték arány
szimpatikus az
autósok számára
is. Egy-egy szerviz sikerességét
az ott dolgozók
szakmai, emberi
hozzáállása
nagymértékben
befolyásolja. „A Kőszegen dolgozó kollégák” munkáját kiválónak
minősítette, amely indokot
adott a beruházás megvalósításához.
A Magyar Autóklub kőszegi
szervizpontja idén 30 éves.
Az indulásnál három fővel
működött, jelenleg – ifj.
Bodorkós Béla vezetésével – öt munkatárs várja
az ügyfeleket. Id. Bodorkós
Béla, a korábbi szervizvezető
30 éves tapasztalattal áll az

ügyfelek rendelkezésére.
A szervizpont felújítása, bővítése
eredményeként egy modern futómű ellenőrző- és állító rendszer,
egy korszerű automata járműklíma
töltő-ürítő berendezés is működik
már. A járműdiagnosztikai műszer
nemcsak hibakód-olvasást és -törlést tud végezni, hanem korszerű
járműelektromossági mérésekre
is lehetőséget biztosít. A fejlesztés
lehetővé tette, hogy a kőszegi szervizpont is csatlakozzon a Magneti
Marelli Checkstar szervizeihez.

Kőszeg és a vonzáskörzet lakói bizalommal fordultak az itt dolgozó
munkatársakhoz műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat okán, és
a gépkocsik javításait is egyre nagyobb számban igényelték.
A meglévő épület déli irányba
bővült egy 7,50 m x 16,60 m-es
épületrésszel, amely csatlakozik a
korábban is funkcionáló vizsgáz-

tató részhez. Helyet kapott egy
fogadóhelyiség, az alkatrésztároló,
valamint a veszélyes hulladékokat
elkülönítő blokk. Az új műhelyrész
acél vázszerkezettel és korszerű
szendvicspanel burkolattal készült
el a hőtechnikai és a csapadékvíz
elvezetési szempontok szerint. A
szerviztér jó megvilágítását a tetőn
lévő világítóablakok biztosítják. A
műhely belmagassága és elrendezése lehetőséget ad a kisebb
haszongépjárművek javításához is.

Tágas tér áll az ügyfelek rendelkezésére az adminisztrációs feladatok
kényelmes lebonyolítása érdekében. Az autó tulajdonosa szemmel
követheti a javítást. Biztosított az
akadálymentes közlekedés, rendelkezésre áll a vizesblokk is. A
megnövelt alapterületű szerviz- és
vizsgaépület, a felújított helyiségek, az udvaron lévő parkolók kialakítása biztosítja a gépjárművek
szervizeléséhez az európai szintű
körülményeket.

• közlekedésbiztonsági vizsgálat
• futómű műszeres vizsgálata
beállítás, javítás (első, hátsó) •
futásteljesítmény szerinti kötelező
karbantartás, szerviz • olajcsere •
szűrők cseréje (olaj, levegő, pollen,
egyéb) • vezérműszíj csere • lengéscsillapítók mérése • lengéscsillapítók cseréje • fékhatás mérés
• fékjavítás (betét, tárcsa csere),
fékfolyadék csere • féltengely csere, felújítás • kormány összekötők,
gömbfejek cseréje • kuplungtárcsa, szerkezet csere • kipufogógáz
mérés (benzin, diesel) • fényszóró
állítás • világítás javítás • fagyálló

mérése, cseréje • utastér fertőtlenítés • műszeres diagnosztika,
hibaolvasás • motordiagnosztika
• korlátozott megbontással járó
motorjavítás • elektromos átvizsgálás • akkumulátor tesztelés
Egyéb szolgáltatások:
• klubtagsági ügyintézés • utasbiztosítás kötése • magyar autópálya matrica értékesítése • Klub
Assist kötése • műszaki meghibásodásra szóló garanciabiztosítás
kötése • gumiabroncs biztosítás
kötése • vadkárbiztosítás kötése •
kátyúkárbiztosítás kötése • szélvédő biztosítás kötése

Felújított szervizpont
A Magyar Autóklub Kőszegen, a
Szombathelyi út 3. alatt 1986ban létesített hagyományos építésű, földszintes telephelyet, majd
2014-ben született döntés a korszerű javító csarnok építéséről. A
korszerűsítés az ügyfélfogadás, a
dolgozók szociális helyiségeit és a
külső udvari rész modernizálását is
érintette. Mindezt indokolta, hogy

A kínálat

Júliusi akció: • klímatöltés bruttó 6.990 Ft • Belső utastér fertőtlenítés bruttó 1.899 Ft.
Augusztus – szeptemberi akció:
Amennyiben a szervízpont biztosítja a javításhoz szükséges valamennyi alkatrészt, akkor az alkatrész kiskereskedelmi árából 30 %,
valamint a szerviz munkadíjból
15% kedvezményt biztosítunk.
A szervizpont szolgáltatásai:
Hatósági és szervizszolgáltatások
• műszaki vizsgáztatás • eredetiségvizsgálat • állapotfelmérés

VGA
á RO
Z DA
SHá
SáZGA

A sok tízmillió Ft-ból felújított
szerviz átadásának első perceiben
Kőszeghez kötődő személyes élményeiről beszélt dr. Kovács Zoltán a
Magyar Autóklub főtitkára. Nagyszülei révén a gyermekkora nyarait a városban töltötte. Örömmel
fogadta és tapasztalta a kőszegiek
kedvességét, azt, hogy a kapualjakban ott volt a virág, a gyümölcs,
a becsületkassza. A mai világban
ugyanúgy itt van a becsületkassza,
amelyről meghatódva, szívesen és
büszkén beszél mindenütt. Szavai
szerint ezt máshol hitetlenkedve,
„Patyomkinfalu”ként fogadják.
július 8-án 11 órakor ünnepélyesen
avatták fel a Magyar
Autóklub Kőszegen
működő, felújított
szervizállomását. Az
új csarnokban, az új
szervizberendezések
mellett gyülekeztek
a részvevők, akiket

Nyitva tartás:
Hétfő
07.30 – 16.00
Kedd
07.30 – 16.00
Szerda
07.30 – 16.00
Csütörtök 07.30 – 16.00
Péntek
07.30 – 15.00
A megújult szervizpont
elérhetősége:
9730 KŐSZEG
Szombathelyi út 3.
Telefon:
0694/360-592;
+3620/263-0579
E-mail: koszeg@autoklub.hu

11

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

X X I X . É V F O LYA M , 7 . S Z á M

Világszám!
A KT u á LI S

A dararabontok védelme alatt, a
borkirálynő – Bilics Enikő – felvezetésével kezdődött a háromnapos
kőszegi fúvósünnep június 17-én.
A jézus Szíve Plébániatemplom
előtt – a kőszegiek társaságában –
huszonegy rezesbanda sorakozott
fel, hogy együtt ünnepeljen. (Három együttes később érkezett.)
Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara: 150 éves. Tradíció, szakmaiság és hozzáadott érték: e hármasról beszélt Szabó Ferenc a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség

Az egyesített zenekar hangszerein
három közösen előadott mű is elhangzott.Világszám, mondhatnánk,
hiszen páratlan színpadkép és
megszólalás tanúja lehetett a térre gyűlő hallgatóság. Dohos László
Gréts Károly indulóját; a harminc
évig dirigáló Csárics Sándor saját
művét a Millenniumi indulót; a
jelenlegi karnagy, Szilágyi Miklós
pedig legújabb szerzeményéből, az
1866 című indulót vezényelte.
Ezúttal is érvényes volt Bakos
György elnök mondata: „A város
velünk volt!” Megköszönte a rengeteg támogatást, amely lehetővé tette az eredményes munkát,

elnöke, amikor méltatta az együttest. „Kőszegen – amikor még az
1900-as évek elején az eredeti
koncert fúvósirodalmat elkezdték
írni – akkor itt már körülbelül ötven éve fúvószenével foglalkoztak”
– mondta. Köszöntötte a 91 éves
Pászner jenő bácsit, aki mint a legidősebb fúvószenész, 70 éve fújja
hangszerét az ország legrégibb
fúvószenekarában. Büszkék lehetünk, mert a tradíciót erősíti az is,
hogy 26 évvel ezelőtt a fúvós szövetség alakuló ülésének helyszíne
Kőszeg volt.
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Akiket meg kell említeni akkor, ha a két hétvége sikeréről esik szó:
Első helyen kell említeni azokat a névteleneket, akik a támogatói jegyeket (1000-től 10000-ig) megvásárolták. Segítettek a nyugdíjasok
és a nyugdíjas klubok tagjai, Kőszeg Város Önkormányzata, a Vas megyei Közgyűlés, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az NKA Közművelődési és Zenei kollégiumai, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.,
az OTP Bank Nyrt., a Rail Cargo Hungaria, a jvMK, az Írottkő Natúrparkért Egyesület, a Kőszegi Városi Múzeum. Barasits józsef, Bertalan
Gábor, Drescher Gábor, Freyler Ernő, Kiss András (Kőszegi sör), Soproni
Zoltán, Kaltenecker Lajos, Rátz Gábor egyéni vállalkozók, Stefanich
Kornél, Láng józsef, Alasz László, Kampits Ernő, jagodics Tamás borászok, egyéni vállalkozók, az 5thGear Kft., a Kőszegi Főkönyv Kft.,
a Freyler Eü. és Szolg. Kft. Sopron, a Poliklinika Eü. Szervező és Szolg.
Kft. Sopron, és a GYSEV Szakszervezet kollektívája.

lehetővé tette a születésnapi két
hétvégét. Bakos György huszonhat
éve elnököl a zenekar vezetőségében. Ez alkalomból, a művészeti
csoport köszöneteként, emléklapot
vehetett át.
A kőszegi zenekar célja az volt,
hogy méltóképpen ünnepeljenek,
a közönség és a vendégzenekarok
is jól érezzék magukat. Már több
visszajelzés érkezett, és kivétel
nélkül arról szólt, hogy „minden a
helyén volt”, még az eső ellenére is.
Többen kiemelték, hogy a zenei élményt fokozta az „együttes beállás”
látványa. Rendkívüli és ritka percek
tanúi lehettünk mindkét hétvégén.
A kőszegi karnagyot kértem értékelésre: „Nagyszerű érzés volt, hogy
ott állt Dohos László és Csárics Sándor. A Kék rapszódiát felállva tapsolta a közönség, a Chronostichon
után tíz másodpercre megállt a
levegő, a sátorban hasonlóképpen.
Egyszeri, megismételhetetlen alkalom volt” – mondta.
A siker mellett üröm is jutott: „Ha
van egy kuriózum, akkor az nem
a mi feladatunk, hogy azzal kilincseljünk” – fogalmazta meg roszszallását Szilágyi Miklós, miután
visszatértek a dolgos hétköznapok.

„A vezetőség sem gondolta, hogy a
megyei sajtó megfeledkezik a 150
éves születésnapját ünneplő zenekar nagyszabású eseménysorozatáról.” Bakos György elnök úr keményebben foglalta össze véleményét,
hiszen mindent megtettek azért is,
hogy megfelelő sajtóanyaggal segítsék a szerkesztőségek munkáját.
„A tizennégy hazai zenekarból Vas
megyeiek voltak a legtöbben, nemcsak hogy megyei vagy országos,
hanem nemzetközi találkozóról is
szóltak, szólhattak volna a beszámolók.” A koncertek népszerűségét
mutatja, hogy a Dohos László által
vezényelt Gréts-induló felvételét
rövid időn belül több mint hatezren
tekintették meg.
Az első meghívólevelet 2014 szeptemberében postázták Vaihingenbe.
A rendezvény több „hagyománynyal” is szakított, újításokkal élt, s
hogy jól gondolkodtak, nemcsak a
taps mennyisége mutatja, hanem
például az is, hogy a szervezőket
meghívták a győri egyetemre: mutassák be a „projektet” az ötlettől
a megvalósulásig. A dokumentálás
kedvéért soroljuk fel, kik voltak
jelen a fúvósünnepen: Többször is
muzsikált Zlin és Vaihingen zene-

A Chronostichon című darab „Kőszegnek és Kőszegről” szól. Az alapdallamát egy itt fellelt gregoriántöredék adta. Belőle alakult ki a kezdő
fanfárszólam, mely fokról fokra épült egységgé. Eredetileg a ISES Alapítvány kutatói ösztöndíja inspirálta a négytételesre tervezett zeneművet. „Ahogy lassanként elkezdett burjánzani, egyre inkább bővült,
hogy mennyi mindent lehet és kell ezzel elmondani” – hangsúlyozta
a szerző.
A mű az általunk őrzött örökségről szól. Az örökségről, „amelyen nagyon sokszor csak ülünk”! A huszonöt perces mű nyitánnyal (a tornyosörökség hangjaival) indul. A hét tétel között hallhatjuk az „imádságot”,
amely az 1777-es nagy tűzvészre utal, a Liszt Ferencre emlékező rapszódiát és az 1866 című rendhagyó indulót.

kara, a juventus, a
kirchschlagi,
a
szombathelyi,
a
varasdi, a lesznói,
a zalaegerszegi, a
mosónmagyaróvári
Kühne és a Mofém,
a
csepregi, a
táplánszentkereszti,
a leibnitzi, a sárvári, a schwandeni, a
nemesócsai, a körmendi, a soproni
városi, a rohonci, a balatonfüredi,
a kaposvári helyőrségi és a szentgotthárdi együttesek.
Megtudtuk, nem a pénz megszerzése volt a legnehezebb, hanem a
berögzült szokások „megtörése”.
A kétkedések ellenére „összejött”
a villámcsődület, a csillagmenet.
Világszám volt, világszám!
A kiadások, a számlák kiegyenlítése
a tízmillió forint felé mutat, és akkor
még nem szóltunk a rengeteg segítő munkáról, a vendéglátóhelyek
étkeztetéséről, a Borbarát Hölgyek
csoportvezetéseiről, a polgárőrök,
az önkéntes tűzoltók fizikai munkájáról. A helyiek mellett a környező falvak is kitettek magukért:

Csődület
Kőszegdoroszló: június 18-án
az önkormányzat csatlakozott a
fúvószenekari fesztiválhoz, és vendégül látta a Szombathelyi Ifjúsági
Fúvószenekart. Délidőben babgulyást főztek a 37 muzsikusnak,
ők pedig zenével szórakoztatták a
vendéglátókat.
Egy hirtelen ötlet alapján zenés
körútra indultak a faluban. Közben
terjedt a hír, hogy Mihácsi Ramóna
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Vendéglátók

Kőszegfalva, Cák, Kőszegszerdahely,
Kőszegdoroszló, Velem, Bozsok,
Lukácsháza, Nemescsó, Kiszsidány
és Peresznye mind fúvószenei központtá változott.
Az ünnepnek vége, ám a munka
folytatódik. A nyár a fúvószene
idénye, de kissé visszafogottabb
tempó, könnyített próbarend következhet. A zenekar előtt állnak
még augusztus 20-a, a szüret és a
városon kívüli szereplések sora. júniusban két hétvégén is együtt ünnepelhettünk Kőszeg Város Koncert
Fúvószenekarával. Éljünk a lehetőséggel: „Tégy jót, és adj hírt róla!”
Szóljanak hát a fanfárok!
tóthárpád Ferenc
és Faragó Zsolt a Kőszegen tartandó esküvőjükre készülnek. A
karmester átadta a pálcát a szakácsnak, aki inkább a fakanalat
vette kézbe, és vezényletével meglepetésként indult a zenekar az ifjú
párhoz. A ház körül villámcsődület
alakult ki, érkeztek a falu lakói, a
mennyasszony és a vőlegény süteménnyel fogadták a vendégeket.
A falu két lakója, Ramóna és Zsolt
közös életútja emlékezetesen vette
a kezdetét.
Kz

Kőszegfalván június 18-án rendezték meg a Falunapot, amely csatlakozott a FúvószenekariTalálkozóhoz.
Gerd Maisch főpolgármester vezetésével a Vaihingenből érkezett 54 fúvószenészt látták vendégül. Azon a
napon déltől egy sváb-német baráti
találkozó jött létre. A kőszegfalviak
személyes kapcsolatokat is ápolnak
a testváros környékén élő néhány
családdal, akik évente többször is
eljönnek. Ezúttal hazájuktól távol
találkozhattak a főpolgármesterrel.
A fúvósok kiválóan érezték magukat, ismert zenéket, filmslágereket
játszottak a közönségnek, többször
is visszatapsolták a produkciót.
Délután három felé közeledve figyelmeztetni kellett a muzsikosokat
a következő program kezdetére. A
jókedv, a vendégszeretet, a bőséges
ellátás is marasztalta a zenészeket,
amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Kőszegfalvi Német
Nemzetiségi Kórus és a Kőszegfalvi
Baráti Kör biztosított együttműködve, összhangban.
A falunap Gergely SVD atya által
bemutatott szentmisével kezdődött, majd megemlékeztek a kitelepítettekről. A hősi emlékműnél a
beszédét németül mondta el Friedl
Tamás a megyei nemzetiségi önkor-
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mányzat vezetője, majd elhelyezték
az elődök iránti tisztelet koszorúit.
A sportpályán felállított sátorban
Huber László polgármester köszöntötte a nagyszámú résztvevőt, beszélt a 300 éves faluról, Kőszegfalva
életéről. Gyarmati Kálmán, a falu
„nagy öregje” a Falunap, mint közösségi program fontosságát hangsúlyozta. Megköszönte a település
lakóinak a megvalósításért nyújtott
hihetetlenül sok támogatást, aztán
hosszasan sorolta a 97 falun kívüli
támogató nevét. A délutáni kulturális programban színpadra léptek
és varázslatos produkciót mutattak be a helyi óvodások, valamint
a hagyományokat őrző nemescsói
Tézsula Énekkar. A falu sváb, német hagyományait képviselte az
előadásaiban sikert sikerre halmozó, több kitüntetéssel rendelkező
Kőszegfalvi Német Nemzetiségi
Kórus. Ezúttal is okkal érdemelték
ki a tapsot. Különlegesség volt a
helyi zenekarok színpadra lépése. A Falunapot megelőző péntek
este rock koncertet adott öt „zenész”: Vaski András, Szőlősi Dávid,
Witzmann Patrik, Mersits András,
Freyler Edina. Méltán arattak nagy
sikert. Szombaton estétől hajnalig
szórakoztatta a Helló együttes a
bálozókat. Szőlősi józsef zenekarvezető büszke lehet a csapatára.
Kz
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Anyakönyvi hírek
szÜLetéseK: Gyöngyösfalu: Tóth Anikó és Szalai Tamás lánya Izabella; Darázs Nikoletta és Pajor Péter lánya jázmin Natasa; Szabó Nóra
ésToldi Péter lánya Emese. Kőszeg: Horváth Zoltán Rómeó és Szemetke
Vivien lánya Mercédesz; Németh Attila és Molnár Vivien lánya Flóra Zoé;
Horváth Miklós és Pfeiffer Helena lánya Tifani; Lengyák Gergő és Farkas
Anikó lánya Leila. Kőszegdoroszló: Gaider Ildikó és Kékesi Elek lánya
jázmin. Kőszegszerdahely: Kuntner Andrea és Rimóczy Roland lánya
Rebeka Róza. Lukácsháza: Weisz Éva és Vida Zoltán lánya Boróka.
Pusztacsó: ávár Ildikó és Herpai Ferenc lánya Csenge.
HázAssáG: Ley Szilvia – Varga Balázs Miklós; Szolyák Adrienn –
Piskor István Gergő; Mihácsi Ramóna – Faragó Zsolt; Németh jennifer
– Csoknyai Péter; Takács Nikolett – Steixner Péter; Vogel Stefánia –
Káncz Loránd.
HALáLOzás: Szupper Zoltán, jagodits Péterrné szül. Kovács jolán,
Bakos Sándorné szül. Molnár julianna, Szabó józsefné szül. Deli Rozália, Schwahofer Károlyné szül. Tompek Anna, Horváth jenőné szül.
Kiss Gizella.
Adomány: A Pannónia Szociális Szövetkezet két db öt m3-es hulladékgyűjtőt ajándékozott a kőszegi városüzemeltetőnek – mondta Horváth józsef elnök. Az adományozók elkötelezettek a környzetvédelem iránt, tagjaik részt vettek a „Te Szedd!” országos akcióban is! Arra kérnek mindenkit,
hogy a hulladékot a tárolókba tegyék.
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Keservekről A kutyatartás szabályairól
KÖ Z É R D E K

Minden kutya terápiás állat, megtanít bennünket arra, hogyan lehet
élni. A kutyák nem emésztik magukat a múlton, nem epekednek
a jövőért, a jelenben vannak jelen
teljes vehemenciával. Gazdájukat
feltétel nélkül szeretik, úgy fogad-

június 24-én a Kőszegi Polgári
Kaszinó rendezvényeként dr. Küttel
István állatorvos a felelős kutyatartásról beszélt.
Korunkban a kutyatartás reneszánszát éli. Amíg 50 évvel ezelőtt
többnyire kertes házak udvarán,
embertől tisztes távolságban tartották az ebeket, addig ma teljes értékű
családtagként, sokszor lakáson belül
is közel engedjük magunkhoz a házi
kedvenceket. Ezzel nem is lenne baj
akkor, ha tisztában lenne minden-

ki azokkal a veszélyekkel, amit ez
a helyzet előidéz. A kutya biológiai
élettere, viselkedési szokásai miatt
fertőzés- és harapás veszélyt jelenthetnek az ember számára. Ezért
különösen nagy a felelőssége a gazdáknak a családtagjaikkal és a lakókörnyezetükkel szemben. Kiemelt veszélyt jelentenek az ember számára a
parazitás betegségek, azon belül is a
kölyökkutya orsóférge, amely a 3-5
éves fogékony korosztályú gyermeket könnyen megfertőzhet. A harapá-

sok elkerülésének legjobb módja, ha
házi kedvenceinket a városon belül
és kívül – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – pórázon vezetjük.
Kivételt képeznek a kutyafuttató
területek, amelyekből többet is lehetne működtetni a városban. Aki
kutyatartásra szánja el magát, annak
tisztában kell lennie az állatvédelmi
előírásokkal és azzal, hogy kutyája
– annak egész élete során – „gondnoksága” alatt van. Az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetésével forráshoz
juthatna a város az állatvédelem támogatásához és a kutyaürülék okozta higiéniai problémák orvoslásához.

Rendelésállomány növekedése miatt
ják el, amilyen, nem akarják megváltoztatni. Ők is közösségi lények,
igénylik az emberi és állati jelenlétet. A közösségi lét jelenti számukra
a biztonságot, ahol bátran megélhetik „kutyaságukat”. Legtöbbet
a játékból tanulnak. Miért is lenne
másképp náluk, mint az ember
gyermekénél? A kölykök játék közben tanulják meg a legfontosabb
szabályokat, ami az együttélésre,
rendre, hierarchiára vonatkozik. A
legtöbb kutyának nem adatik meg,
hogy megízlelje a közös játék örömét. Kőszegen sajnos a két kutyafuttató egyáltalán nem felel meg
erre a célra, nincsenek elkerítve, a
kutyák a játék hevében könnyen
elbitangolhatnak.
Néhány kutyabarát fontolgatja az
ötletet, hogy a vár melletti árok,
illetve a régi játszótér alkalmas lenne egy kutyajátszótér kialakítására.
Ez a terület tíz éve kihasználatlan,
könnyen megközelíthető, biztonságosan körülkerített. Minimális ráfordítással, közösségi összefogással
kitűnő kutyajátszótér alakítható ki
ezen a helyen, ha a várárokfal omlásveszélye megszűnik.
uA

Lakossági apró
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réGI PéNzeKet, érmeket,
kitüntetést, könyvet, régi
játékokat, vasútmodellt stb.
háborús témájú és antik tárgyakat vásárolnék.
Tel.: 06/30-3246-357

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

Ötcsillagos munka
június 25-én több száz, tán ezer
ember töltötte meg a kicsi zsákfalut, Pusztacsót, mindannyian a V.
Nemzetközi Malacfesztiválra érkeztek. Előző, péntek este a vendéglátók tábortűz mellett beszélgetés,
poharazgatás közben erősítették az
összetartozás szálait. A külső szemlélőnek, az érdeklődőnek jó volt
látni, tapasztalni a programok szervezettségét,
amely az országban
egyedülálló rendezvény
kísérője volt. A pólókon
a „Pusztacsó” felírat
tükrözte, amit Kollarits
Kornél a megnyitó beszédében mondott: „jó
Pusztacsóinak lenni”. A
polgármester köszönetet
mondott a támogatóknak,
minden segítőnek, aktivistának a Malacfesztivál
megvalósítása érdekében
kifejtett munkájáért. Az
önkormányzat részéről
elegáns döntés volt a
két kitüntetés átadása.
Mindketten a faluért
dolgoztak „szívvel-lélekkel”. Poór Imre 1990 és 2002 volt
Pusztacsó polgármestere, az akkor
végzett munkáját értékelte most

a képviselő-testület Pusztacsóért
Emlékplakett átadásával. A titokban tartott döntést az átadás pillanataiban kitörő tapssal erősítette
meg a közönség, a falu lakossága.
Tóth jános nyugalmazott körjegyző
arcán is tükröződött a meglepés,
amikor színpadra szólították a
díszpolgári oklevél átvételére. Az

indoklás szerint kiérdemelte a kitüntetést, mert a körjegyzői munkája során elsődlegesen képviselte

Gesztenyevirágzás
Velem a Geszetenyevirágzás hetével
köszönti a „velemi gyémántokat”. A
Szent Vid-i búcsú vasárnap délutánján harmadszor kerestük fel a falu
egyik öreg gesztenyefáját a Pákódűlőben. A csordogáló patak mellett áll a község utolsó zsúpfedeles
borospincéje. Terített asztalon friss
kalács, virágvaj, fűszervaj, gesztenyemézes vaj várta a piknikezőket.
A pikniket követő héten, a Kukucskáló délutánok keretében a látogatók megismerhették a kürtőskalács
készítését, a pálinka főzését. Két
varázslatos kert is kitárta kapuját:
Szitás István igazi vadregényes
arborétumot alakított ki a Hosszú-völgyben, a Harangláb szomszédságában Kiss Róbert emlékére
családja mutatta meg a virágos
udvart. Velem autodidakta helytör-

ténésze, Kern István I. világháborús
kiállítást rögtönzött a kapuszínben,
Ternyákné Horváth ágota iparművész udvarában csuhé és termésbáb készítéssel lehetett ismerkedni.
Bálint józsef fafaragó művészt pedig Szent Vid vértanú szobrán dolgozva lehetett meglesni. A Rudolf
vendégházban néptánc produkcióval készültek, míg Balogh Enikő és
Simor Kata a Virágos vendégházban gesztenyés palacsintával várta
az érkezőket. Novákfalva üdülőfalu
és múzeuma idén első alkalommal
vett részt a programban.
Gesztenyevirágzás
alkalmából
olyan, a közönség számára ritkán
kaput nyitó helyekre is betekinthettünk, mint a Tűzoltószertár, a Szent
Vid-kápolna és az utolsó velemi
zsúpfedeles pince.
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a település érdekeit,
távolabb élőként is
pusztacsóiként tevékenykedett.
A
Malacfesztivál
nemzetközivé vált,
mert a szenci csapat
is malacot sütött. Az
otthoni karneváljukat hagyták maguk
mögött a kiváló szakácsok, akik az
Orsolya-napon már bizonyítottak.
Szárnyas jános által átadott meghívást örömmel teljesítették – kaptuk a tájékoztatatást Susla Pétertől.
Így volt ezzel a többi tíz csapat is.
Összesen 12 malac került a nyársra. A kezdetektől sokat módosult a
sütés technikája. Évek óta változatlan árvai Gábor támogató munkája, egy héttel korábban pácolta be
a malacokat, a csapatoknak sütési
tanácsokat adott. Mindnegyik önállóan, kora reggeltől dolgozott, saját
recepttel. Délután három órától
mutatták be a sülteket a zsűrinek.
A döntést Pócza Zoltán elnök, az
egész napos programok levezetője
tette közzé a közönség számára. Az
első díjat a Kőszegi Iparosok csapata érdemelte ki. A versenyzők
munkáját ötcsillagosként értékelték az ételfogyasztók, a változatos
programokat köszönettel fogadta a
közönség. A korábbiaknak megfelelően központba kerültek a gyerekek

Férfinap

„Fotózz VELEM!” pályázat munkáit
Czika László fotográfus zsűrizte, a
legjobb 41 alkotást a Kultúrházban
mutattuk be.
Lajos Anna környezetvédelmi technikus Velemi gyémántok címmel a
szelídgesztenyéről tartott kultúrtörténeti ismertetést. Wildner judit
táplálkozáson és gondolkodásmódon alapuló egészségmegőrzésről
tartott előadást. Révész józsef, a
Kőszegi Városi Múzeum igazgatója Velem múltjáról tájékoztatta a
közönségét. Illés Péter tanár pedig
képzeletben sétáltatta hallgatóságát a faluból a hegytetőig, bemutatva a hegység madarait. Pilinszky jános sokat időzött Velemben
Törőcsik Mari első meghívása
után. A költőről előadást tartott
dr. Fűzfa Balázs, akiknek célja a
Pilinszky-kultusz megteremtése
Velemben.
Katona Linda

Kőszegszerdahely: Az év egyik
napja kiemelt férfinap lett a faluban. A lányok, az asszonyok minden 18 év felett lévő férfi polgártársat meghívtak szórólappal vagy
személyesen. Az kultúrházuk dugig
megtelt, a kályha előtti terület lett
a színpadtér. Mielőtt a helyi lányokból, asszonyokból álló „művészek”
a porondra, léptek kedvesen kínálták a kolbásszal körített zsíros
kenyeret. Minden produkció, amit
a Kőszegszerdahelyi Kulturális
Egyesület bemutatott, a faluról,
önmagukról szóló „kincs” volt. Taps,
nevetés kísérte a színésszé változott tűzoltó lányok énekét, táncát.
De jó, hogy ott vannak a faluban,
élik mindennapi életüket, és közben erősítik a közösséget. Nem volt
szükség erősítőre a közös és hangos énekléshez. Elegendő volt kezdetként egy halk dúdolás, aztán az
éneklést csak a sötét éjszaka tudta
félbeszakítani.

a rendelkezésükre álló játékokkal
és programokkal. A „helyi” óvodások tündérek voltak a színpadon.
Az ifjak szórakoztatására énekelt
Pap Rita, majd Bodnár Attila a felnőtteket szólította meg a dalaival.
Figyelemfelkeltő volt Korda György
és Balázs Klári produkciója régi
slágereik előadásával. A megtelt
sátor közönségét lekötötték az 50
perces műsorukkal, de a „vissza”
kérésre nem volt válasz, kiosztottak
több autogramot a fekete gépkocsijuk tetején. Nem kért aláírást a
táncolók serege a Peti&Ati zenekartól, amely hajnali három óráig
szolgáltatta a szórakoztató zenét.
Másnap a szervezőkre még hatalmas munka várt, hogy visszaálljon
az öt évvel korábban felújított főtér
rendje.
Kámán z
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Nemescsó: június 18-án a 17.
alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Falunapot. Délelőtt a
társfalvak labdarúgói mérték össze
a tudásukat. Nőknél Kőszegpaty,
férfiaknál a Nemescsói Önkéntes
Tűzoltó Egyesület csapata mutatta
a legjobb teljesítményt.
A megnyitón Bánó András polgármester kiemelte, hogy fontos
az összetartás, hiszen közösen sikeresebben tudjuk megoldani feladatainkat, a Falunap jó alkalom a
kapcsolatok erősítése.
A rendezvényen köszöntötték a
falu legidősebb lakóit, a 94 éves
Sztrókay Gyulánét, és a 88. évében
járó Sztrókay Zoltánt.
ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte a közösségi szellem
erősségét, a falu fejlesztésére való

törekvést, a Nemescsói tradíciók
fenntartásához való hozzájárulást
a hagyományok, értékek megerősítésével. A civil szervezetek
tevékenységükkel hozzájárulnak a
közösségi szellem erősítéséhez. A
politikus szavai szerint a Nemescsói
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
Tézsula Hagyományőrző Egyesület
tevékenysége a faluért való tenni
akarás bizonyítékát nyújtja.

Délidőben, majd egész nap négyféle étel várta a résztvevőket, a jó
étvágyhoz a zenét a sárvári fúvósok szolgáltatták. Ezt követően
színpadra léptek bájos műsorukkal
az óvodások, majd a helyi egyesületek szórakoztatták a közönséget:
Evangélikus Énekkar, Kendik Péter, Tézsula Énekkar, néptáncosok,
dobiskola, és az önkéntes tűzoltók.
A produkciókért okkal érdemelték
ki a tapsot. A helyiek nemcsak nekünk, hanem a hozzánk érkezőknek
is bemutatkoztak. Egyedi hangulatot idéztek elő a vendégfellépők.
Az éjszakai szórakozásról a Kőszegi
Mulatosok(k) gondoskodtak. Köszönjük!
Nemescsó Község Önkormányzata
ezúton is köszöni a támogatók segítségét, akik adományaikkal vagy
munkájukkal hozzájárultak a Falunap sikeres lebonyolításához.
bánó Irén

ELADÓ!
KŐSZEGEN, eLAdó renault
Scenichez 4 szezont futott
téli gumikészlet (4 db) acél
felnivel együtt ötvenezer forintért, ugyanehhez eredeti
csomagtéri védőtálca tízezer
forint vételárért. Érdeklődni
lehet a 20/933-4047-es telefonszámon.

Rafting a Salza-völgyben
Egy- és kétnapos vadvízi kalandtúrák bátraknak
és bátortalanabbaknak egyaránt.
Felszerelést, oktatást, jó hangulatot biztosítunk!
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06 20/399-1844, 06 70/639-9100
bence.kovacs.en@gmail.com

Mit vigyek?
Kőszegszerdahely: július 2-án
tartották a Falunapot, ahol Tímár
jani hajnali kettőig szolgáltatta a
tánczenét. Az éjszakai sötétségben
már volt hely a Közösségi Házban,
de kora délután a harminc pad sem
volt elegendő. Egyedi programot
állítottak össze a szervezők. Távolról érkezett a Tihanyi Vándorszínház,
amely a Berzsenyi Dániel
Könyvtár támogatásával
az igazmondó juhászról
mesélt, jó hangulatot
varázsoltak a perenyei
citerások. Rajtuk kívül
a
Kőszegszerdahelyi
Kulturális
Egyesület
csoportjai léptek a közönség elé. Mersich
Szonja és Desics Bettina
versmondás indította el
a délutánt. Pepita Duó
(Mersich István és Hökkön Péter)
az apa-fia szituációban félreértések
és nagyothallás mellett varázsolta
élővé a nemlétező történetet, amelyet a közönség harsány nevetéssel
fogadott. A Henina Tánccsoport két
lánya keleti tánccal tette látványossá a délutánt. A faluhoz erősen
kötődő Dominik táncbemutatót

Falunap?
„Mitől falunap egy Falunap?” –
kérdés rendszerint felmerül. Az
önkormányzat felfogása szerint Falunapon a település apraja-nagyja nyüzsög a számukra rendezett
programokon. Beszélgetnének, ha
rátalálnának egymásra! Az önkormányzat, a faluvezető nem tehet
semmit, talán máskor többen érkeznek. jöttek a vendégek, sokkal
többen, mint a helyiek. Elkopott a
„Falunap” szó jelentése? Péter-Pál
búcsú napja jelentette valamikor
az aratás kezdetét, amely a nyár
ünnepévé vált a faluban, de idővel
„megkopott”.
Idén július 2-án tartottuk meg
először I. Cáki Bornapokat, ezen
a napon mérkőztek meg egymással a Pincesori kupa focicsapatai,
másnap ifjúsági néptáncosok jöttek
el hozzánk. Köszönjük! Megható
volt, hogy a szentmisén megtelt a

tartott Réka társával, és profi versenytáncot vittek a közönség elé.
Idén először debütált a Tűzoltó Férfikar a régi-új katonanótákkal. A
Vadrózsa Népdalkör ismét jó hangulatot varázsolt az ismert dalokkal. Nem maradhatott el a tűzoltó
lányok ének- és táncbemutatója. A
színjátszók ezúttal is bizonyították,
hogy mindig újat tudnak létrehozni.
Sajnálhatja az, aki nem láthatta a
„házi” programokat, de ők vannak

kevesebben. A többséghez azok tartoznak, akik dolgoztak a programok
megvalósításáért. Nekik mondott
köszönetet Takács Péter polgármester. Külön kiemelte Margit nénit a
főzőasszonyt, a falu háziasszonyait,
akik a rendezvény előtt rendszerint
kérdezik: „Mit vigyek?”
Kámán z
templom, jelen voltak a néptánccsoportok és kevesen a faluból. A
táncosok énekelve vonultak végig
az utcákon, de alig nyíltak ki az
ablakok. A délutáni előadásokon
bemutatott produkciók vastapsot
kaptak. jó volt látni az önfeledt
táncot, a jókedvet.
Nagyon sok embertársamnak
mondok ezúttal is köszönetet a
két napon át nyújtott segítségért.
Bízom abban, hogy akik részt
vettek a programokon, jó érzéssel
gondolnak vissza rá. Kérjük, adják
tovább a hírt! úgy köszöntünk el
egymástól, hogy folytatásra érdemes találkozó volt mind a két
napon.
Paukovics Józsefné
Kiállítás Cákon: július 16-án
16 órakor nyitják meg a Kultúrházban a székely származású
Bálint Zoltán „Vándorszékely”
című kiállítását.

Pergett a tánc
Lukácsháza önkormányzata nemcsak nagyot álmodott, hanem egy
óriási sátrat bérelt és állított fel a
Közösségi Ház udvarán a július 9-én
megtartott Falunapon. „Kell egy jó
csapat” – szlogent megvalósító
ünneplők létszámát nem tudja senki, de annyi bizonyos, hogy kilenc
kondér étel fogyott el. A LÖTYE
és a fiatalabb asszonyokból álló
Boszorkányok Egyesülete összesen
több mint húsz aktivistája főzte az
ételeket. Megnyitó beszédében Virág jános polgármester a faluban
létező igazi közösségről beszélt,
amelynek erős alapját az egyesületek adják. Köszönetet mondott a
munkájukért, majd a beruházások,
út- és járdaépítések befejezéséről
beszélt, és utalt a közeli és a bőséges tervekre is. A Borbarát Hölgyek
Lukácsházi Egyesülete hirdette

meg a falu borát eldöntő borparádét. A címért közel húsz gazda
35 bora versenyzett. A kóstolók
döntöttek a falu vörös boráról, amit
az Albert Családi Pince Cabernet
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bora érdemelt ki.
A falu fehér bora
címet Albert László szürkekebler
bora nyerte el. A
programdömping
mellett jutott idő
a
kultúrteremben lévő kiállítás
megtekintésére is.
jencsky Beatrix
művészként fotókon dokumentálta
a falu éves eseményeit. Kákossy
Endre az általa darabolt fából alkotta meg az ismert épületek makett példányát. Teljesítménye tiszteletreméltó. Geröly Viktória végzős
diák is felhívta magára a figyelmet
a rajzaival. A programok közötti választást műsorvezetőként segítette
Virág Zsuzsanna, akinek könnyű
dolga volt, hiszen Horváth Katrin,
ifjú hölgy megnyerő hangon ajánlotta a műsorokat. Bejelentette a
Lukácsháza Községért kitüntetés át-

Hálót vesznek
Velem: június 25-én tikkasztó
hőségben került megrendezésre a
Falunap. Délelőtt 10 órakor – idén
először – fociztak a falubeli gyerekek, majd a lányok–asszonyok
összecsapás következett, a férfiak
a fiúkkal mérték össze tudásukat.
Minden játékos pólót kapott ajándékba, a győztes csapatok egy-egy
vándorkupát vehettek át. A mecscsek alatt a kultúrház udvarán négy
üstben főtt az ebéd, melyet három
velemi és egy bozsoki csapat készített. Munkájukért oklevelet kaptak.
A falu lakosait az önkormányzat
hívta meg ebédre. A falatozás után
Szél józsefné polgármesterasszony
köszöntötte a résztvevőket, majd
a velemiekből idén alakult Kék
Holló Színi Társulat Családi jelenet
produkcióját mutatták be, amiért
okkal érdemelték ki a tapsot. Sikert
arattak a később bemutatott humoros fellépésükkel is. Köszönetet
érdemelnek a szomszéd falvak társulatai, amelyek egyedi előadásokkal szórakoztatták a közönséget.
Eljöttek hozzánk a Kőszegdoroszlói
Szinjátszók, a Kőszegszerdahelyi
Szent Flórián Énekkar, és a
Kőszegszerdahelyi
Kaméleon
Színjátszókör. Elfogadta a szervezők
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adását. Az elismerést kiérdemelte –
40 éves óvodapedagógus szolgálata alapján – Tamásné Geröly Mária,
aki a népművészet megismerésére
is tanította a gyermekeket. Hajnal
Edit pedagógusi munkájáért kapta
a kitüntetést, a falu minden programján tánccal, zenével szerepelnek
a diákjai. Szavai szerint mondanivalóját szívesebben eltáncolja.
Pergett a tánc, a zene a színpadon
délutántól. Szandi fiatalosan kötötte le a gyermekeket. A nézők tömege koncentrálódott a sátorban Koós
jános és Dékány Sarolta műsorán.
A nyertes boldogan vitte haza a
biciklit, majd az Albatrosz zenekar
uralta a színpadot hajnalig.
Kz
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Maggie
meghívását a GyöngyöshermánSzentkirály Polgári Kör Népdal és
Nótaköre, akik citera és harmonika kísérettel adták elő a dalokat.
A délután egyik fénypontja volt a
Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ Szökős
Néptáncegyüttesének
fellépése,
műsorukkal elkápráztatták a közönséget. A gyerekek boldogan
vették birtokba az ugrálóvárat,
amelyet a Némó Sport biztosította
ingyenesen. Lukácsy Katalin zenés
gyermekműsorral szórakoztatta a
gyerekeket. Nagy sikert aratott a
habparti, amelynek a megvalósítása a velemi és a kőszegi lánglovagok érdeme. Érdeklődést váltott ki
a kisállat szépségverseny, amelyen
nyulak, csincsillák, kutya, papagáj,
tengerimalac vett részt. Köszönet a
felajánlásokért, amelyből háló kerül
a focikapukra. A hajnalig tartó falunapi bál jó hangulatáról a Dancing
Duó gondoskodott. A szervezők

mindenkinek köszönetet mondanak a bármilyen formában nyújtott
támogatásért, segítségért.
Rába Ákos

Köszöntések
Huber László polgármester képeslappal köszöntötte Tomsits
Gyulát (95 éves), Kemény
Sándorné szül: Dejcsics Gizellát
(98 éves), Kovács Mihályné szül:
Szilágyi Annát (94 éves), Németh
jánosné szül: Domján juliannát
(91 éves), Halász Sándorné szül:
Wiesen Annát (94 éves) születésnapjuk alkalmából.

július 16-án a kőszegdoroszlói
Falunap ökumenikus misével kezdődik 9 órakor, majd 10 órakor a
nősök és nőtlenek futballoznak, a
gyermekeket kézműves foglalkozás
várja. Délben lesz az ebéd, majd fél
óra múlva habpartiban fürödhetnek nemcsak a gyerekek. A nagyérdeműnek muzsikál 13 órakor Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara.
Őket követi 14.30-kor a BE-jÓ
táncegyüttes. Majd 15 órakor lép
színpadra a faluhoz erősön kötő
Horváth Maggie. A biztos siker után
hazai pályán lépnek 15.30-kor a
közönség elé a helyi színjátszók,
fél óra múlva a Zora Horvát Énekkórust hallhatják az érdeklődők.
A Dinamit együttes éjszakai bálja
előtt Maggie újra énekel.
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XXI. Nyári Egyetem
A BREXIT híre nemcsak a világot
hozta lázba, hanem az iASK XXI.
Kőszegi Nemzetközi Nyári Egyetem
résztvevőit, vendégprofesszorokat
és a világ különböző országaiból
érkező 25 diákot. Az előadásokat
izgatott beszélgetések, viták követték még az esti szabadidős programokon is.
Olyan történelmi események résztvevői és tanúi vagyunk, amelyek

meghatározzák Európa és a középeurópai régió, s így Magyarország
sorsát a következő 25 – 30 évben
– mondta el álláspontját Miszlivetz
Ferenc professzor főigazgató több
országos médiumban. Hozzátette,
hogy az elbizonytalanodás ellenére,
talán lehetőség nyílik több, új típusú együttműködés kialakítására a
városok, illetve a V4-ek között.
A nyári egyetem résztvevői kérdé-
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sekre kerestek válaszokat, mint a
klímaváltozásból fakadó vízfenntarthatóság problémája, az ebből
eredő migráció, vagy a nemzetállamok és a regionális együttműködések sorsa és jövője a felbomlani
látszó Eu-n belül. A megoldásokat
és a jövőképet nemzetközi kutatók,
volt politikusok (Benjamin Barber,
Sean Cleary, Stuart Holland), hivatalban lévő V4-nagykövetek, illetve
a Pannon Egyetem oktatói (Gaál
Zoltán, Szabó Lajos, Boda Dezső) mellett az iASK kutatói (jody

népszerűsítése mellett három
jubiláns zeneszerző – Mozart,
Bartók, Liszt – művei kerültek középpontba. Célként fogalmazódott meg a magyar
kultúra ápolása.
A zenei élményekben gazdag
koncerteket Horváth László
klarinétművész
szervezte.
A művészi előadásoknak a
nézők belépőjegy
nélkül lehettek a
részesei, hiszen
Dr. juhász Ferenc (a
képen) gáláns módon
támogatta az egyhetes
programot, mindezért a
szervező és a koncertlátogatók köszönetüket
fejezték ki. Ez a támogatás folytatása volt a
tíz évvel ezelőtt beje-

jensen, Szathmáry Eörs, james
M. Skelly) rajzolták meg. Az egyik
elképzelés arról szól, hogy az új
helyi és regionális szerveződésekre
támaszkodva, meg kell erősíteni a
nemzetek Európáját, azért, hogy
sikeresen vegye fel a versenyt a
világban felmerülő újabb és újabb
kihívásokkal szemben.
A napi hatórás oktatást követően
a kultúra és a zene játszotta a főszerepet. Volt filmvetítés (Saul fia),
hangzóváros, zene világnapi fesztivál, balatoni tanulmánykörút.

Kiállítás

Zenei Fesztivál
július 7. és 12. között hat hangversenyt tartottak a Farkas Ferenc
– Takács jenő Fesztivál keretében
az evangélikus, illetve a jézus Szíve
Plébániatemplomban. Az első napon a fuvalanégyes koncert sikert
aratott a nagyszámú közönség előtt
a kiváló akusztikájú evangélikus
templomban. július 8-án KissSzabó Viktória (a képen) zongorán
szólaltatta meg
virtuóz
módon
Bartók, Mozart,
Farkas
műveit,
a szünet perceiben pedig Takács
jenő életéről beszélt. Az egyhetes
programsorozat
a kortárs magyar
zeneszerzők,
a
zenekultúránk
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ződött „Lajtha László Zenei Tábor
és Fesztivál Kőszegen” programoknak, amely 13 éven át képviselte
a mostani fesztiválra is érvényes
Ipolyi Arnold szavait: „Az a nemzet,
amely értékeit veszni hagyja, az a
saját síremlékét építi és az vesztesége az egész emberiségnek.”
Kz

Kőszegdoroszló: Egy izgalmas
művészeti bemutatónak lehettek
részesei a falu lakói és a vendégek.
A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola képző- és iparművészeti
tagozat diákjai válogatott munkáiból nyílt kiállítás május végén egy
hónapra. A művészjelöltek alkotásai
Karácsony józsef a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa szervezésében, Vágvölgyi András tanár úr
ajánlásával kerültek a közönség elé.
Találó volt a „Miénk itt a tér” cím. A
40 db tárgy a festészet, az asztalos,
és bútortervező munkákból adott
válogatást, illetve falra kerültek
az alkalmazott grafikai alkotások
is. Az ékszerek és a formatervezett
kerámiatárgyak is lekötötték az érdeklődők figyelmét. A kiállítás célja
volt a kapcsolat kiépítése a falu és
az iskola között.

www.kastelykertlakopark.hu

Új kertvárosi lakások eladók Kőszegen!

+36 70 681 1168
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Miénk itt „A terecske”
KÜ M
LÖONFÉ
Z A I KLÉ K

Nem elég a lelkesedés, a hagyományok lendülete. Sajnos évről évre
kevesebb a rendelkezésre álló öszszeg. A színház ügyeiről kérdeztük
Pócza Zoltánt. „Aki minket támogatni tud, az a közönség” – mondta
az igazgató.
Az évad előkészítése számos teendővel jár. Hatalmas címtárral, saját
reklámcsatornákkal is rendelkeznek. Elsősorban a helyi sajtó, a Kőszeg és Vidéke; a színház honlapja,
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közösségi megjelenés és a plakátok,
műsorfüzetek jutnak el a közönséghez, amelynek nagy részét a kőszegi
és környékbeli (ötven kilométeres
körzet) színházlátogatók alkotják.
A szűkös lehetőségek ellenére a
fő darab mellett más kőszegi produkció is született. Spiró ÷Árpádház” című színdarabját már látta a
közönség. újdonság lesz a családi
színház. Érdekesség, hogy a már
ismert színészekkel is találkozhatunk. A terecske rendezője – Ke-

Cák 45%-kal nyert
A Herman Ottó Intézet először hirdette meg „Az év tájértéke” cím
elnyerésére szóló felhívást azzal
a céllal, hogy a helyi közösségek
minél jobban ismerjék meg a saját táji értékeiket, valamint más
települések és térségek adottságait. A 27 beérkezett pályaműből az
öt legjobbat bocsátotta közönség
szavazatra, ezek egyike a Cáki Műemléki Pincesor. július 6-ig lehetett szavazni, az eredmény minden
várakozást felülmúlt. Az Írottkő

Július 12-13.
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20.30 C. Goldoni: Terecske
A Kőszegi Várszínház saját bemutatója. Nagyszínpad, jegyár: 3.500 Ft. (esőnap: július 14.)
Július 15-16-17. 20.30 C. Goldoni: Terecske
A Kőszegi Várszínház saját bemutatója. Nagyszínpad, jegyár: 3.500 Ft. (esőnap: július 18.)
Július 20.
20.30 Hindi Brooks: romance.com
A Rózsavölgyi Szalon előadása. Nagyszínpad,
jegyár: 3.000 Ft. (esőnap: július 21.)
Július 23.
20.30 Rideg Sándor-Tímár Péter: Indul a bakterház – A Roxinház előadása
Nagyszínpad, jegyár: 3.000 Ft. (esőnap: július 24.)
Július 25.
19.00 Vitéz Palkó és Tündér Ilona – Családi
színház. A Magyar Népmese Színház előadása
jurisics-vár, jegyár: 1000 Ft.
Július 27.
20.30 D. Wassermann: száll a kakukk fészkére
Orlai Produkció. Nagyszínpad, jegyár: 3.500 Ft.
(esőnap: július 28.)
Július 29.
20:30 Georges Feydeau: A bALeK avagy a
Hülyéje – Nagyszínpad, jegyár: 3.500 Ft.
(esőnap: augusztus 8.)
Július 31.
20.30 Don Quijote
Nézőművészeti Kft./Szkéné – Nagyszínpad, jegyár: 3.000 Ft. (esőnap: augusztus 1.)
Augusztus 2.
20.30 Kálmán Imre: Marica grófnő
Csonka Zsuzsa Társulata – Nagyszínpad, jegyár:
2.500 Ft. (esőnap: augusztus 3.)
Augusztus 4.
21.00 Kokoschka babája
Gergye Krisztián Társulata és Gloria Benedikt előadása – Nagyszínpad, jegyár: 2.500 Ft.
(esőnap: augusztus 5.)

lemen józsef – a Kaposvári Színház
tagja, a helyi egyetem oktatója is.
„Csapatember” tudtuk meg róla. jó
szereposztást sikerült összeállítania
annak ellenére, hogy nyáron folynak a sorozatok forgatásai, a vándortársulatok ebben az időszakban
a legfoglalkoztatottabbak. Nagy
a konkurencia, fogalmazta meg a
várszínház menedzsmentje, de „jó
művészek és jó közösség” dolgozott
A terecskén.
táF.

Natúrparkért Egyesület közreműködésével beadott pályázat 45%os arányban nyert. A díj átvételére
Paukovics józsefné Cák polgármestere utazott Budapestre. Köszönetet
mondott ávár Aliznak, az Írottkő
Natúrparkért Egyesület munkatársának, aki mindenkor szívén viseli a
pincesor sorsát. A díj lényege, hogy
a Hermann Ottó Intézet marketing munkát végez a Cáki Pincesor
megismertetése érdekében, ennek
részleteit később dolgozzák ki.

Itt a piros…
Van, akinek sikerül, van, akinek
kevésbé, de mindenki nyer valamit
Goldoni: A terecske című vígjátékában. S hogy mielőbb sikerüljön
ráhangolódni a férj- és feleségfogó
praktikákkal teli bemutatóra, száz
forint ellenében már a külső várudvaron kipróbálhatjuk a szerencsénket. A házaló sorsjegyárus szívesen
útbaigazítja a színházba igyekvőket,
de egyébként sem nehéz odatalálni
a kis velencei térre.
Azok számára, akik csak ezután
szeretnék a Kőszegi Várszínház
bemutatódarabját megtekinteni,
segítségként eláruljuk: a Rajnis
utcából egyenesen vezet az út a
Ponte di Goldoni és az Il Campiello
találkozásához. Az igazán kíváncsiak – ha jól figyelnek – a térről
még a Via Carlo kis utcácskájába is
bekukkanthatnak, megtudhatják,
mennyi huzavona, ügyeskedés és

„Árpádház”
A Kőszegi Várszínház és a HOPPart
Társulat közös bemutatóját, Spiró
György ÷Árpádház” című darabját,
július 2-án láthattuk a vár toronyudvarának színjátszóterén. Spiró
nem először szerepel a várban. A
Kőszegők című darabot 1973/74ben írta, de csak 1990-ben – nagy
visszhang mellett – került bemutatásra: a jurisics-várban.
Az „Árpádház”, mint azt a
HOPParttól megszokhattuk, különleges feldolgozás, Keszég László rendezése. „Remélem, hogy
leginkább arról szól, hogy milyen
gondolkodásmódok lehetségesek a
magyar vezetőrétegben” – mondta. Az áthallásokkal kapcsolatban
megjegyezte: „Az aktuálpolitizálást
nagyon nem szeretem a színházban.
Sokkal magasabb szintű dolognak
gondolom a művészetet, mint az
aktuálpolitikát!” „A művészetből
soha nem hiányzik az erkölcs!”
Az előadás kelléktára (jelmez és
díszlet: Sinkovits judit), mely nem
csak az eszközöket veszi számba,
egyszerűsége mellett rendkívül ötletes és gazdag. A darab, melynek
minden feldolgozott eseménye igaz,
megdöbbent és megmosolyogtat

2016. júLIuS 12.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

praktika szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk azt
a férfit (nőt), aki „nem
baj, ha agyatlan”, csak
legyen fülig szerelmes.
Az
anyák
(Donna
Pasqqua/Ecsedi Erzsébet, Orsola/Papp Lujza,
Donna
Catte/Takács
Kati) igyekeznek mielőbb
férjhez adni lányaikat (a
rímekben társalgó „művészlélek” Gasparinát/
Sodró Eliza, a bátortalan, de nyiladozó Gnese
kisasszonyt/Hartai Petra
és a tűzről pattant vérbő
Luciettát/Szilágyi
Csenge), hogy aztán ők
is bevethessék málladozó bájaikat.
Fogatlan és süket is akad köztük,
de sebaj: „Sötétben minden tehén
fekete!”
A számba vehető férfiak nem tolonganak az erkélyekkel ölelt kis
terecske utcáin, így hát jó eséllyel

válhat férjjé a házaló Anzoletto/
Rózsa Krisztián és a kissé félénk
„zokni”, Zorzetto/jámbor Nándor.
A történet kulcsfigurája a lecsúszott Astolfinó gróf/Epres Attila,
aki megjelenésével felpezsdíti a
terecske „társasági” életét. Nem

fukarkodik sem a maradék pénzével, sem a bókokkal. Az eredmény: Gasparina úgy megsebzi
a „hópárduc lovag” szívét, hogy
alapos egyeztető tárgyalás és egy
méter pálinka elfogyasztása után
igent mond Gasparina gyámja
(Bajomi Nagy György) is. Minden
adott a boldogsághoz, amit csak
tetéz a zenekar (Némedi árpád, aki
pincér is, Csíkvár Gábor és Sebesi
Tamás) muzsikája és szellemes dalszövegei.
Ahogyan lenni szokott, a lányok
mind megtalálják a „magukét”,
ettől aztán az asszonyok is boldogabbak lesznek. Igaz ugyan, hogy
a virtus újra és újra csetepatét szül,
de egy békítő vacsora mindenkit
jobb belátásra bír. S hogyan lesz
tovább? Azt talán még Goldoni sem
tudja megjósolni. Vagy inkább nem
akarja? Döntse el mindenki maga!
Itt a piros, hol a piros? Vegyenek
sors/belépőjegyet, és meglátják!
tóthárpád F.

– szó szerint –, véresen komoly
történelmi helyzeteket, történelmi
tényeket tár elénk: elgondolkodtat
és elbagatellizál egyszerre. Nem lehet, nem szabad nem odafigyelni.
Korszakok, helyszínek és történelmi
személyek (többes szereposztás)
váltják egymást. A művészek pedig (Herczeg Tamás, Bánki Gergely,
Mészáros Béla, Keszég László, Szilágyi Katalin, Stefanovics Angéla és
Enyedi Éva: játszanak!
Folyamatos ingerek érik a nézőket,
s ha „nem vigyázunk”, észrevétlenül az előadás részévé is válha-

tunk. Szólni kell Zságer-Varga ákos
zenéjéről, mely keretet, cezúrákat
és egységet biztosít. A dramaturg
Enyedi Éva, az asszisztens TóthGábor Anna.
A vár toronyudvara különleges
játékteret biztosított, melyet az
előadás ki is használ. Kőszegen
csak egyszer láthattuk a művet,
de a társulat viszi tovább. Ősztől
a budapesti jurányi Produkciós
Közösségi Inkubátorházban kerül
műsorra.
Az ÷Árpádház”-zal, ha nem is klaszszikus formájában, a várszínházba

visszatért a dráma. Miért? Ezáltal is
bővül a kínálat, és mert „vigyázni
kell, ha csak a szórakoztató színház
marad, az maga a pusztulat… Nagyon nagy testvériségben megfér a
két, látszólagosan különböző műfaj” – mondta a rendező.
Az ÷Árpádház” a maga tragédiáival
és gyilkos útkereséseivel is „elhiteti”: „Mi nem nyúzunk, mi emberek
vagyunk!” A lényeg? Próbáljuk meg
a sajátunk mellett figyelembe venni mások véleményét is. Próbáljuk
meg!
tóthárpád F.

Hafla
Közkézen forog a Kelet Varázsa
Nyugaton Fesztivál DVD-je,
amely a 2015-ös gálaműsor
teljes anyagát tartalmazza. A
tetszetős kiállítású lemez (és
borítója) különlegesség. A felvétel és a technikai munkálatok
Nagy Barnabás illetve Magyar
Gábor munkája, a fotókat Vadász Péter készítette. Néhány
szerencsés hozzájuthatott a
Hafla! (arab szó, táncos, zenés
bulit jelent) június 25-i rendezvényén a Csikar étteremben is,

ahol a Kőszegi Orientális Táncklub
„tanévzárója” és „nyárnyitója” volt
egyben. Vendégként szerepelt Gyűrű Zsuzsa és Habda Viktória Vépről,
így hát ezúttal sem maradhatott el
a tánc, a Szent Iván-éj tűztánc bemutatója, amit pedig tűzugrás zárt.
„Most egy kis szünet és pihenés következik, majd július végén folytatjuk a felkészülést az Ostromnapokra. Az idén is megrendezésre kerülő
Kelet Varázsa Nyugaton Hastáncfesztivál ezúttal augusztus 21-én,
vasárnap várja a közönséget. Sok
újdonsággal készülünk” – mondta
Lepold ágnes/Aster (képen).
táF

V áKu
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Kalandos életút
KÜ LÖ NFÉ LÉ K

június 24-én a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthonban Huber
László polgármester köszöntötte
Mojzer Antalt a 95. születésnapján.
Tóni bácsi alig több mint egy éve
él a szeretetotthonban, és szívesen
beszélt a kalandos életútjáról a városvezetőnek.
Mojzer Antal 1921. június 26-án
született a Zala megyei Karmacson
a család ötödik gyermekeként. Behívták katonának 1942 októberében, majd Kolozsváron a 26. gyalogezrednél szolgált. Alkalmassága
okán a kormányzó személyi testőrségébe helyezték át. Horthy Miklós
1944. október 15-én jelentette

század tagjait. Tóni bácsi a Balaton környéki harcok során 1944.
december 26-án szovjet hadifogságba esett, ukrajnából 1947-ben
tért haza.

Könyv Törőcsik Mariról

Egészségügy

június 15-én a a Nyugatmagyarországi
Egyetem
Savaria Egyetemi Központjának Könyvtárában mutatták
be a közönségnek Szenkovits
Péter: A jóisten tenyerén –
Töröcsik Mari című könyvet.
A Nemzet Színésze, a kétszeres Kossuth-díjas művésznő
jelenlétében Dr. Iker jános
főigazgató vállalta a vendéglátó szerepét. Garantált siker
a könyv, amely a jól ismert,
szeretett színésznőről szól. A
Hegyalján, Kőszegen sokan
ismerik személyesen. Rendszerint hosszabb időszakot tölt el a
velemi házában.Tisztelik a falu lakói,
akiktől csak a „Marika” megszólítást
fogadja el. A művésznő szívesen
jár a szomszéd településekre, így
látogatta meg a 2015. november

június 29-én a Kőszegi Szociális
Gondozási Központban tartották
meg a Semmelweis-napi ünnepséget. Huber László polgármester
köszöntötte az egészségügyi és
a szociális területen dolgozókat,
majd dr. Gyánó Gabriella járási
tisztifőorvos mondott ünnepi beszédet. Ezt követően a gyermekek
kedves műsorral köszöntötték a

Kápolna
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be a háborúból
való kilépést. Tóni
bácsi
társaival
együtt biztosította a proklamáció
b e o l va s á s á n a k
zavartalanságát,
majd védték a
várat. A magyar
katonai egységek
közül egyedüliként csak a testőri század tanúsított ellenállást
német csapatokkal szemben. Az
egyenlőtlen tűzharcban győzött a
túlerő, majd a német hadvezetés
frontszolgálatra küldte a testőr-

A Temető utcában, a temető
sarkánál régóta magára hagyva állt a kápolna. júniusban az
arrajárók észrevehették, hogy
megújult a homlokzata. Farkas
ágnes és Figura Sándor barátaikkal együtt határoztak a felújításról. Ha befejeződik a Temető
utca javítása, folytatódik a munka a térkövezéssel.

5-én Kőszegszerdahelyen az időseket. (fotó) Akkor is, és a tévében is
(2016. június 29-én, ATV) beszélt
az emberi szeretet fontosságáról.
A róla készült könyvet tisztelettel
ajánljuk mindenkinek!

Az új politikai vezetés
méltányolta a németekkel szembeni hősies ellenállását. Így kerülhetett
a pénzügyőrséghez, ahol
végigjárva a ranglétrát,
őrnagyi rangfokozatban
vonult nyugdíjba 1976ban. Finnországban élő
Antal fia fagott- és zongoraművész, a kisebbik
fiú, Péter Bécsben kertészkedik. A családjával
egyetértésben határozta
el, hogy a Kőszegi Evangélikus Szeretetotthonba költözik.
Itt rendszeresen látogatják, és
gyakran tölti a hétvégéket Péter fia
völcseji házában.
Schwahofer Péter
megjelenteket. Az újvárosi Óvodából Dvorákné Kővári Anikó óvodapedagógus felkészítésével Sári
Dorina és Nyári Krisztofer adott elő
két mesét. Tánczos Krisztofer, a Dr.
Nagy László EGYMI tanulója Bródy
jános: Mit tehetnék érted című dalát énekelte el Kállai judit (fuvola)
és Kocsiné Pető judit (gitár) kíséretével. Majd Huber László és Raposa
Helga a dolgozók munkáját megköszönve jutalmakat adott át, amelyet kötetlen beszélgetés követett.
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„Tisuću puhača puše tisućkom”
Kiseg – Varaždin – Prisika
Puhački orkestar grada Kisega od 17 do 19 junija organizirao je Festival europskih puhačkih
orkestara u Kisegu povodom 150. godišnjice
svojega postojanja. Ovom prilikom su pozvani bili i Gradski puhači Hrvatskih željeznica iz
Varaždina. Veza sa Kisežani traje već od 1976.
ljeta, rekao je Marjan Novak kada je on kao

mladić med prvimi došao u Kiseg. Hrvatski puhači 18. junija pod peljanjem
dirigenta Darka Navoja posjetili su Prisiku. Pod sunčanim nebom na podne kroz
prisičke ulice „zvonila je” limena glazba u
drugačije tihom i mirnom selu. Napunile
su se lese/kapije, ubloki, staze s ljudi ki su
znatiželjno čekali pak
Domaćin Poli Nickl, tumačica Mirjana Šteiner
uživali ov rijetko krat
i dirigent Darko Navoj
čujeni glas trumbitov.
šev. Nij čudno da na kraju ručka već su skupa
Neki domaćini tapšanjem, neki mahanjem, neki igrali puhači i tamburaši „Hej plovi barka...”
s pogačica ili žganom su bili Vrijeda su došle minute rastanka, kada je Mirjazahvalni za muzički dar. Gyu- na Šteiner tumačica i pratiteljica grupe vodila na
la Orban je osigurao mirnu daljnje kiseške programe varaždinske puhače. Iz
povorku orkestra na glavnimi ogromnoga kiseškoga programa ovako je dostasaobraćajnimi mjesti. Kod la i Prisika kapljicu lipote s kojom nadalje more
gostionice „Ciglenice” pod gajiti srdačno gostoprimstvo ovoga sela.
brajdom se je završio ulični A kőszegi ÷Ezren fújják ezerrel“ elnevezésű
koncert Varaždincev. Mjesna Nemzetközi Fúvóstalálkozó keretei között a
Hrvatska samouprava pod varasdi fúvósok néhány órára meglátogatták
peljanjem Polija Nickl, obje- Peresznye községet, ahol az utcákon végigdom je pogostila glazbenike vonulva térzenével ajándékozták meg a helyki su uz jilo i muzičku pratnju belieket.
dostali
od mjesnih tamburaHuljevné Fülöp Mária
Koncert pod brajdom kod ÷Ciglenice”

KŐ SZ E GI HO RV á TO K
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8 évvel ezelőtt a Kőszegi Német Nemzetiségi
Önkormányzat megalapította a ÷A német anyanyelv ápolásáért” díjat. A Balog iskola évzáróján
a német nemzetiségi rendezvényeken, versenyeken fellépő német nemzetiségi kamarakórus
4 nyolcadikos tagja megosztva kaphatta meg a
10 000 Ft-os könyvutalványt: Váradi Veronika,
Vlasich Zsófia, Kiss Dorina és Láng Laura. Wir
gratulieren ihnen!

Deutscher Tageslager

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Chernel
utcai irodájában a balogos alsósoknak 11. alkalommal szerveztünk német napközis tábort,

melynek során dalokat, játékokat ismertek meg németül
a kicsik. Csapatokat alakítva
barkácsoltunk, a jurisicsvárban önállóan kutakodva
ismerkedtek a vár és Kőszeg
történetével, akadályversenyt
szerveztünk a Látogatóközpont
környékén, és a szombathelyi
Kalandvárosban töltöttünk el
egy fél napot. A szerzett ismeretekről a csoportok naplót készítettek emlékül. Talán a legizgalmasabb programnak az

ebéd számított, hiszen minden nap
étteremben ebédeltünk és mindig
nagyon kíváncsian várták, mi lesz a
napi menü. A tábort 2 pedagógus
vezette, és népszerűségét mutatja,
hogy ebben az évben is 36 fő jelentkezett. A szülők nagyon örültek,
hogy gyerekük a nyári szünidőt jó
helyen, szép programokkal töltik
el. Anyagilag Kőszeg városa és a
Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a tábort.
Kőszegfalvi Ágnes
NNÖ elnöke

KŐ SZEGI N ÉMETEK

„Für die Pflege der deutschen Muttersprache”
„Kultúra és nyelv nélkül nincs identitástudat”
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Táncos EB-siker
M Ű V É SZ E T

A szlovákiai Léván rendezett Látványtáncok Európa Bajnokságra
készült a Dance jam több hónapon
át, a részvétel lehetőségét a kiváló
országos eredmények tették lehetővé. A nagy útra július 1-jén indultak el, a megérkezés után jutott
idő városnézésre, lefekvés előtt az
esélyek latolgatására.
Másnap minden perc a versenyről
szólt, a színpadra lépés feszültségéről, majd az izgalommal telített
eredményhirdetésről, amely minden várakozást felülmúlt.

A junior szóló kategóriában 12 fő
versenyzett, nagy volt az öröm,
amikor mind a három Dance
jam-es lány bekerült a döntőbe. Itt már 0,1-es különbségek
döntöttek, és igencsak számított
a pillanatnyi állapot, ki hogyan
bírja a feszültséget.Végül Hanák
Rebeka a „Virágos rét közepén”
című koreográfiával 3. helyezést ért
el, boldog volt Galambos Eliza 4.
helyezése kihirdetésekor. Németh
Anna a produkciójával kiérdemelte a
6. helyezést. Biztató számukra, hogy

Fincsi Hús Kft.
A KC I Ó !
2016.07.01 – 07.31.
a mintaboltban!
KŐSZEG, Pogányi út (Tesco üzletsor)
Sült sertészsír vödrös .................. 449 Ft/kg
Szelő kenőmájas .......................... 1199 Ft/kg
Főzőkolbász ................................... 749 Ft/kg
Véres-májas hurka ....................... 749 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna.................. 749 Ft/kg
Hagyományosan füstölt
comb, tarja ......................... 1899 Ft/kg
Baglas prémium parasztkolbász
csemege és csípős ............... 1899 Ft/kg
Vadhúsos prémium vastagkolbász
csemege és csípős ............... 2099 Ft/kg
Fesztivál kolbász ........................ 1799 Ft/kg
Prémium sültszalonna ................ 1549 Ft/kg
Nyári turista ............................... 1399 Ft/kg
Löncs felvágott ............................ 1299 Ft/kg
Csemege debreceni ..................... 1099 Ft/kg
Paprikás főtt fej ............................. 799 Ft/kg
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Az akciós árak a készlet erejéig tartanak.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak az áfá-t tartalmazzák.

a korcsoportjukban még 2 – 3 évig
versenyezhetnek, és kitartásuknak
köszönhetően lehet remélni még
jobb eredményt. ugyancsak szóló
kategóriában, de gyerek korosztályban Lakatos Mirella 4. helyezést,
Dorner Gréta 7. helyezést érte el.
A duó kategóriában öten versengtek
az Európa-bajnoki címért. A „Szelek
szárnyán” koreográfiát Hanák Rebeka és Galambos Eliza hibátlanul táncolta, így nagyon magas pontszámmal lett az első helyezett. A másik
duó „Ülök egy rózsaszínű kádban” 2.
helyezést érte el, és szintén 2. lett a
„Pipacsok virulnak bársony szirmaikkal” című koreográfia is. A „Szürke
képzetek” című produkció nem csak
Európa-bajnok lett, de különdíjjal is

jutalmazták. Ez a koreográfia az idei
versenyeken nem talált legyőzőre.
Többször is kiemelték újszerűségét,
a nagyszerű előadásmódot, az aktuális mondanivalóját.
újra bebizonyosodott, hogy a befektetett rengeteg munka megtérült, mindenkit magával ragadott
a siker mámora. Az elégedett koreográfus-tanárnak ilyenkor már nem
sok dolga maradt: a dicsérő szavak
után együtt örülni tanítványaival.
A jól megérdemelt sikert követően
örömteli hangulat uralkodott az
egész csapaton, amely végigkísérte
az estét és a hazautazást. Az biztos,
hogy sokáig lesz miről beszélni. A
tánccsoport egy erősen összetartó
közösség is. Köszönet mindenért
Földesiné Németh Csilla művészeti
vezetőnek.
Egy táncos lány édesanyja
Fotó: Büki László

ELADÓ!
KŐSZEGEN, családi ház – 3
szoba, pince, kapuszin, udvarán különálló garzonlakás
– eLAdó! Irányár: 15.5 mFt
telefon: 06 70 5969 000
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A Kőszegi Kerékpáros Egyesület
évek óta aktívan vállalja a kerékpár-, és a futóversenyek rendezését. Idén a Kőszegi CityCrosst
8. alkalommal rendeztük meg,
októberben lesz a 34. Írottkő Futás. Fontos versenyeink 5. Írottkő
HillClimb és Vasi Terepfutó sorozat
az éjszakai Bagoly futással és a kőkemény Óház 10 futással.
Tavaly év végén alakult az Alpok
Cycles formáció családias közösségként próbál több értékes lokálpatrióta megmozdulást kezdeményezni.
Legyen az szemétszedés, kerékpáros túra a hegyekben, Natúrparkba
illeszthető kerékpárutak létesítésének kezdeményezése, avagy értelmes programok a helyi fiataloknak.
Hogy miért? Az ember érzi legbelül, hogy a hagyományos értékeket

Futballozzon Bozsokon!
A Bozsoki SE újabb sikeres szezont
zárt. Fennállása óta először vett
részt a megyei II. osztály küzdelmeiben, és most először indított
utánpótlás csapatot is. Mindkét
gárda az imponáló 7. helyen végzett. A fizikailag, taktikailag jól
felkészített csapat megérdemelten végzett a középmezőnyben.
Bár kétszer vereséget szenvedett
az utolsó Toronytól, mindkétszer megverte a bajnok aspiráns
Vasszécsenyt. Az u19-es csapatot ígéretes fiatalok alkotják.
Az idény végén bejelentette távozását a csapat edzője, ifj. Kratochwill
Zoltán. A sikeres edzőt – bajnoki
címig vezette együttesét, majd
stabil megye II-es csapatot épített
– az egy osztállyal feljebb szereplő Lukácsháza csábította el. jobb

Lakossági apró
KŐSZEGEN Szépségszalonban
masszőr részére üzlethelyiség
kiadó. Tel: 06 30 513 3247

keze, Karvalits Gábor is búcsút int
a bozsoki kispadnak. Az utód szerepét az u19-es csapat eddigi trénere, illetve Lukács Dániel vállalta.
Az új versenykiírásnak „köszönhetően” több idősebb vagy túlkoros
játékos vonul vissza. A megyei II.
osztályban ezentúl csak öt túlkoros szerepelhet az utánpótlás
együttesnél, ők is csak 23 éves
korig. A BSE célja ezeknek a feltételeknek megfelelni és stabil
megyei II. osztályú csapattá válni.
A játékosok július közepén elkezdik
az alapozást a következő szezonra.
A BSE folyamatosan várja azon
fiatalok jelentkezését, akik egy
fejlődő, biztos lábakon álló egyesületben szeretnének futballozni.
jelentkezni a 0630/5665-989-es
számon lehet.

KŐSZEGEN a belvárosban,

Ez már teljesítmény!
június 17 – 18-án hetedik alkalommal indult útnak a Kőszegi Kerékpáros Egyesület 21 tagja, hogy
nagyrészt az alpannonia turistaúton meghódítsa a Hochwechsel
csodálatos hegyeit. Az erőt próbá-

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

SPO RT +

Bringások

továbbvigye, és ne engedjen elhalni olyan tulajdonságokat, mint az
odafigyelés, a bizalom, a felelősség
vagy a tudatosság.
Az SOS Gyermekfalu adott otthont
a gyermekek számára rendezett kerékpárversenynek. Két nyomvonalon párosával indultak a bringások
és kieséses rendszerben szelektálódott a mezőny. A kis kerékpárosok
szoros küzdelmét láthattak a nézők.
Fogyott a helyben főzött gulyás, és
került pár felajánlás is a falu szertárába is a résztvevőktől.
Dobogósok: Horváth Kevin, Karádi
Dorián, Lechner Tamara, Maitz
Linett, Nacsa Dániel, Nacsa Levente, Vágfalvi Simon, Oláh Máté,
Oláh Milán, Gyarmati ádám. Nyílt
Futamban: Maitz Balázs, Végh Dániel, Hajós Kornél. A jó hangulatú
rendezvény a sportolás és a társaság élményéről szólt.
KKE Alpok Cycles

2016. júLIuS 12.

új építésű társasházi lakások

ló első nap végén az 1350 méter
magas Rabl-kreutz Hütte nyújtott
barátságos szállást. Második napon
az 1740 méter magasságban lévő
Hochwechselről, Sankt Coronan
keresztül ereszkedtek le Aspangba
majd onnan Kirchschlagon keresztül
értek haza. Két nap alatt 158 km-t
kerékpároztak, miközben 3300 m
szintkülönbséget küzdöttek le.

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.

Uszoda
Az uszoda nyári 2016. június 20tól augusztus 28-ig tartó nyitva
tartása a következő:
Hétfő, Kedd, Szerda: 7.00 –
15.00. A medencékben 14.30-ig
lehet tartózkodni! A szauna zárva
tart!
Csütörtök, Péntek: 12.00 –
20.00. A medencékben 19.30-ig
lehet tartózkodni! A szauna 12.0019.00-ig használható!
Szombat: 10.00 – 18.00. A
medencékben 17.30-ig lehet
tartózkodni! A szauna 10.00 –
17.00-ig használható!
Vasárnap az uszoda ZáRVA
tart!

Aluminium létrák

10%-os kedvezménnyel!”
(Az akció július 31-ig tart!)
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60 éves papi szolgálat
június 17-én Rostás Sándor SVD
verbita atya gyémántmiséjén köszönte meg a jóIstentől kapott
hivatást, a 60 éves papi szolgálatát. Diákként érkezett 1949-ben
Kőszegre, az Isten Ige Társasága, a
verbita rend missziós házába. Szavai szerint a „kommunista rendszer
ellenségként kezelte a szerzeteseket”, majd megszüntették a rende-

ket 1951-ben. A misszióba készülő
diák szándéka is titok lett, mert
az egyházmegyei püspököknek
megtiltották, hogy az „üldözöttek”
papi hivatást nyerjenek. Az atya elszántsága, hite erőt adott, és 1956.
június 17-én Szegeden pappá
szentelték. Első kápláni állomáshelye Battonya volt, majd – falvakat
váltva – 13 év után plébánosként
szolgálta a híveket Dombegyházán, abban a faluban, ahol Szent
István értékeire emlékeztetett a
romtemplom. Három településen
36 évig látta el a papi teendőket.
A „szabadság” érkezett el számára
1989. december 8-án, ekkor engedélyezték a szerzetesrendek újbóli
működését. Négyszer erősítette
meg a szerzetesi fogadalmát, majd
1988-ben letette az örökfogadalmat. Hatvanéves volt, amikor a
Rómában működő generális tanács
döntött misszionáriusi megbízásáról. Ez ajándék volt, hiszen a fizikai
megpróbáltatást igénylő feladat
felső korhatára 45. életév. Az atya

65 km-es zarándokút
június 10-én Máricellből indult
az 1300 km hosszú zarándoklat,
amelynek végpontja volt július
10-én Csíksomlyó. Két extrém futó
és 14 kerékpáros tette meg végig
az utat, amelyhez állomásról állomásra helyi zarándokok csatlakoztak. Az Ausztriában lévő 1000 éves
határtól futott Giczy józsef (fotó) és
kerékpározott Katona Szilveszter,
Soltész István, Kiricsi Andrea. (Az
ezer éves határt a mai Alsóausztria
és Burgenland választóvonalán
álló emlékkereszt jelzi. Kirschlag

és Pörgölény között, a B55-ős
főút, 26.3 km szelvényénél.) június 20-án a 35 km-es út megtétele
után a kőszegi határátkelőhöz érkeztek a zarándokok, a jó szándék
és teljesítmény előtt tisztelegve az
adományozók friss gyümölccsel,
ásványvízzel várták a csapatot. A
helyi szimpatizánsok, különösen a
Sudár és a Weigl család támogatá-
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levélben írta a tanácsnak, hogy a
kommunizmus bűné miatt nem
vállalhatta ifjúkorában a nemes
feladatot.
„1992 októberében hagytam el
hazámat. Korábbi lelkipásztori
eredményeimet túlszárnyalta az
Argentínában töltött négy év. Gondolataimban naponta visszatérek a
lelki élmények színhelyére. Erőt ad
az öreg kor gyengeségeire, megerősít abban, hogy képességeim
szerint tudjam folytatni a papi hivatásomat” – idézte fel a múltat a
misszionárius pap.
Sándor atya szavait hallgatva bizonyossá vált, hogy a gondolatai
ismét az őserdőben az indiánok, a
telepesek körül forogtak. Ott, ahol
az út nélküli utakon a missziósállomásról terepjáróval indultak a
kisebb-nagyobb közösségekhez,
akikhez elvitték Isten igéjét. Elviselhetetlen körülmények között
élő, nyitott szívű emberek várták az
atyát és két társát, a nővért, és a világi segítőt. Az érkezés napja ünnep
volt, „lélektől – lélekig” erősödött a
hit, szellemi és testi segítség nyújtásával. Naponta más-más közösség-

hez indultak, és este tértek vissza az
állomáshelyre, a facölöpökön álló
faházba. Sándor atya az első misszionáriusi évében (1992.) 28 őserdei
közösség katolikus hitét erősítette,
négy év múlva 42 településen élők
lelkét gondozta. Önmaguk építették
meg ágakból, vagy deszkából az
őserdei istenházat. Keresztény hittel megerősödve vasárnaponként
megtartják a pap nélküli misét, az
igeliturgiát.
A szerzetesi engedelmesség haza
szólította Sándor atyát, 1997-től
a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója lett, amely szolgálatot 2007-ben az indiai származású Benvin Sebastian Madassery
SVD atyának adott át. A missziós
feladatok irányítása közben Sándor atya rendszeresen találkozott
II. jános Pál pápával, amelyet élete
Isten általi nagy ajándékának tart.
Sándor atya abban az épületben
tartotta gyémántmiséjét, ahova
diákként érkezett 1949-ben. Idős
éveire ide tért vissza, és 84 évesen
nap mint nap gyakorolja a papi hivatását.
Kámán z

sával és munkájával elkészített vacsora élménybeszámolóval zárult.
A zarándokok reggelijét a Zalaco
biztosította, jó kívánságokkal bocsátotta útjukra Huber László polgármester. A következő 50 km-es
távra, Sárvár felé is vállalta a futást Giczy józsef, akinek szavai szerint nem a teljesítmény, hanem a
Máriaút zarándoklat célja az elsődleges, „Mária” nem kéri az egészség
kockáztatását a fizikai teljesítmény
érdekében. jóska figyelmeztető

jelként értékelte – lefutott 30 km
után – a levált cipőtalpát. Tett próbát a folytatásra, de feladta. Elmondása szerint az a feléjük áradó
szeretet, segítségnyújtás, amelyet
a településeken áthaladva éreztek
az ott élőktől, jelzi a zarándokút
értékét. Giczy józsefet felkérték,
hogy a Csíksomlyó előtti 65 km-es
távot fussa végig a zarándokokkal.
július 8-án saját gépkocsival indult
el a végcél felé.
Kz
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Zarándoklat, szoboravató Felhívás
A Tűzoltók, a fegyveres erők, a hagyományőrzők, a pálinka és borlovagrendek zarándoklatának helyszíne volt a Peruska Mária kegyhely
július 3-án.
Harminchárom éve érkeztek az
első csoportok, 1994-ben épült a
kápolna, és húsz éve, 1996-ban dr.
Prohászka Imre tűzoltó parancsnok
és Dumovits István plébános úr alapozta meg azt a lelkületet, amely
ma is sokakat vonz a Horvátzsidány
melletti erdei tisztásra, oda, ahol

azóta már harminc szent szobra
sorakozik.
Elsőként Szent Flórián alakját szentelték fel. Ebben az évben – nagyszámú hívő társaságában – Szent
Tamás, a földmérők védőszentjének szobrát avatták. A szentmisét
dr. Schmatovich jános, aranymisés
prépost-kanonok celebrálta, közreműködött a Zora Horvát Nemzetiségi énekkar, és Horvátzsidány
kórusa.
táF.

1938 szeptemberében nyílt meg a
Szervita apácák által működtetett
első kőszegi napközi gyermekotthon.
Márfiné Lepold Ilona kutatásba kezdett a rend működésével kapcsolatban. Várja mindazok jelentkezését,
akik bármilyen fotóval vagy egyéb
dokumentummal rendelkeznek a
Szervita apácák kőszegi jelenlétével,
a napközi gyermekotthon létrejöttével és működésével kapcsolatban.
Kapcsolatfelvétel: 06-20-381-8014
és a kamansn@t-online.hu-n.
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Bozsoki Zenei Fesztivál

Könyvtári hírek

Július 12. 17.30 Soltész Anikó előadása: „Gondolákon – téma és variációk” címmel (Sibrik Kastély)
Július 12. 20.30 A Fesztivál tanárainak közös koncertje (Sibrik Kastély)
Július 13. 12.30 Vojtek Jan előadása „Janacek: A Benőtt Ösvényen”
címmel (Malomporta)
Július 13. 15.30 Eberhard Feltz kamarazene mesterkurzusa (Sibrik
Kastély)
Július 13. 20.30 Bodoky Gergely és Soltész Anikó kamaraestje (Kneipp
– várrom)
Július 14. 10.00 Bodoky Gergely fuvola mesterkurzusa (Sibrik Kastély)
Július 14. 17.30 Richard Ireland kamarazene kurzusa (Sibrik Kastély)
Július 14. 20.30 Ian Fountain zongoraestje
Július 15. 12.30 Tanaka Kendzsi előadása a jazz zenéről (Malomporta)
Július 15. 17.30 A Fesztivál résztvevőinek koncertje (Sibrik Kastély)
Július 15. 19.00 „Gasztrozenélés” – zenés gasztronómiai est (Sibrik
Kastély)
Július 16. 17.00 Ian Fountain zongora- és kamarakurzusa (Sibrik Kastély)
Július 16. 20.30 A Fesztivál résztvevőinek koncertje (Kultúrház)
Július 17. 11.00 Gáborjáni Kinga és a Fesztivál résztvevőinek barokk
koncertje (Templom)
Július 17. 17.30 Balog Alexandra előadása: Mozart c-moll Fantázia
(Sibrik Kastély)
Július 17. 20.30 Zenés irodalmi est (Kultúrház)
Július 18. 10.00 Gáborjáni Kinga cselló mesterkurzusa (Kneipp)
Július 18. 17.30 A Fesztivál résztvevőinek koncertje (Kultúrház)
Július 18. 19.00 Zárókoncert és tangóest (Sibrik Kastély)

A könyvtár nyáron is folyamatosan várja a látogatókat, olvasókat, viszont
korábban zár! A felnőttrészleg keddtől péntekig 17.00 óráig, szombaton 12.00 óráig tart nyitva. A gyermekrészleg szombaton zárva tart,
keddtől péntekig 13.00–17.00 óráig vehetők igénybe szolgáltatásai.
Az intézmény weblapján (www.koszeg-konyvtar.hu) megtekinthetők a
nyári napközis tábor eseményeiről készült összefoglaló és fotók.
A gyermekrészlegben Németh János rajzszakköröseinek kiállítása
augusztus végéig látogatható.

Borász szakképzés
Borász szakképzés indul ősszel a
KRAFT projekt célkitűzései szerint a Pannon Egyetem új kőszegi
kampuszán. A szakképzésben kétféle érdeklődő vehet részt:
• aki már rendelkezik valamely agrár képzési területen szerzett mérnöki diplomával,

• aki bármely más területen rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
Jelentkezni lehet 2016. augusztus
31-ig: Raposa Veronika, tanulmányi ügyintéző, 9730 Kőszeg,
Chernel utca 14. Tel: 06-94-200535. E-mail: admissions@pek.unipannon.hu.

Felhívás! A Segítő Kéz Közalapítvány az átmenetileg nehéz anyagi
helyzetbe került családok, egyedülállók támogatásához kéri a Kedves
Olvasó felajánlását, amit a 2016-os évben az iskolakezdés támogatásához és az egyedülállók tüzelő beszerzéséhez szeretnénk felhasználni.
Az összegyűlt összeg felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.
Számlaszám: OTP Bank Kőszeg 1174 7051 2000 8316 0000 0000.
A bankfiókban készpénz befizetésre is van lehetőség.

Csillagászati bemutató
A Gothard Csillagászati Egyesület augusztus 6-án 22 órától
„Nyári kettősök nyomában”
csillagászati bemutatót tart Kőszegen a Csillagdában. (A Béri Balog
Ádám Általános Iskola udvarán,
megközelíthető a Deák Ferenc utca
felől.)
A csillagok többsége kettős- vagy
többes rendszer, ahol a tagokat a
gravitációs erő tartja egybe. Ezek

közül már kisebb távcsővel is
jól megfigyelhető néhány. Jó idő
esetén ezeket fogjuk felkeresni a
felújított Csillagdában. Az éjszaka folyamán megismerkedünk a
kettőscsillagok tulajdonságaival és
felkeresünk néhány kettős- illetve
többes rendszert a Hattyú, a Sas,
a Hercules és a Lant csillagképben.
Természetesen egyéb megfigyelhető objektumot is megtekintünk.

•
•
•
•

Számlavezetés
Biztosítások

•
•

Hitelezés magyar ingatlanra
Megbízható megtakarítás

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

Falunap – Gyöngyösfalu
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Az önkormányzat július 16-án tartja a Falunapot. Délelőtt a falurészek csapatai mérik össze tudásukat. Versenyszámok: kispályás foci,
körbála állogatás, zetor húzása,
létrafutás, kosárra és célba dobás,
szatyor hajítás. Versenyzőnek jelentkezni lehet július 13-ig a településrész képviselőjénél.
Programok: 13.00 óra Jó ebédhez

szól a Nóta • 13.30 Megnyitó, kitüntetések átadása • 14.00 Színdarab bemutató • 15.00 Retrómix • 16.00 Szent Márton Kórus
fellépése • 17.00 Tombola és eredményhirdetés • 18.00 Dance Jam
tánccsoprt • 19.00 Stand Art Band
• 21.00 Postás Józsi • 22.00 Unikum Együttes – Gyermekeknek
egész nap programok.

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

BB 26-16 Anzeigen Ungarn OW-OP_Koszeg_90x130.indd 1

bank-bgld.at

10.05.16 12:17

X X I X . É V F O LYA M , 7 . S Z á M

2016. júLIuS 12.

KŐSZEG ÉS VIDÉKE

JÚLIus 22. péntek
11.00 A Nándorfehérvári Diadal emléknapja
Megemlékezés, díszsortűz és koszorúzás, valamint
az Ostromnapok sajtótájékoztatója. (jurisics-vár)
AUGUSZTUS 4. csütörtök
11.00 Végvárak kesztyűs vitézei
Az u21-es Ökölvívó Magyar Kupa nyilvános
mérlegelése. (Fő tér)
16.00 Végvárak kesztyűs vitézei 1.
Az u21-es Ökölvívó Magyar Kupa kőszegi fordulója a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesület szervezésében. (Fő tér, rossz idő esetén: Balog iskola
sportcsarnoka)
18.00 Pipacsmező – háborúk virágai
A Kőszegi Művészeti Egyesület nemzetközi kiállításának megnyitója. (jurisics-vár lovagterem)
OstrOMHétVéGe PrOGrAMJA
AuGusztus 5. péntek
Katonai táborok építése. (jurisics-vár, Diáksétány, Várárok)
14.00 Ostromtúra – a Szulejmán kilátóhoz
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2.
(Táv: 8 km, 2 óra) Királyvölgy – Szulejmánkilátó – Trianoni kereszt – Kálvária – Koronaőrző-bunker – Csónakázótó.
15.00 Kirakodó vásár (Fő tér, jurisics tér)
16.00 Végvárak kesztyűs vitézei. Az u21-es
Ökölvívó Magyar Kupa kőszegi fordulója a FittBoksz Ökölvívó Egyesület szervezésében.
16.15 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes műsora. (jurisics tér)
17.00 Megnyitó a Fő téren.
A hadiállapot kihirdetése, az Ostromtanács döntéseinek ismertetése.
18.00 Táj és történelem
Gódor józsef fotókiállítása a Csók István Művészkör szervezésében. (Hotel Írottkő)
19.00 Gáspár Laci (Fő tér)
20.30 Setnja Együttes – horvát muzsika és
táncház. (jurisics tér)
21.00 „Török lesen” – jelmezes túra nem csak
gyermekeknek!
Magyar és török hírvivők felbukkanása várható!
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2., (zseblámpával)
22.30 BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes Tűztánca. (jézus Szíve-templom előtt)
23.30 Éjszakai őrjárat a Kőszegi Darabontokkal
AuGusztus 6. szombat
Múzeumostrom.
Vásári forgatag a Fő téren és a jurisics téren,
látogatás a katonai táborokban.
10.00 Müezzinének, Szulejmán sétája a városban. (Fő tér)
10.00-15.00 Amatőr íjászverseny
(jurisics-vár, Diáksétány)

11.00 Gyulaffy László bandérium katonai
fegyver- és viselet-bemutató. (Fő tér)
11.00 Ostromtárlat – tárlatvezetés a Várkiállítás Ostromtermében. (jurisics-vár)
A részvételhez érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom bérlet szükséges!
11.30 VásárÜtés (Fő tér, jurisics tér)
12.00 Kőszegi Tornyosok (Hősök tornya)
14.00 Várkiállítás – tárlatvezetés a Várkiállítás
kiállító termeiben. (jurisics-vár)
14.30 Vas Vármegye Vitézlő Rendje
Hagyományőrző katonai bemutató (jurisics tér)
15.00 A Kőszegi Orientális Táncklub
(Fő téri színpad)
16.00 Drummolo Dobzenekar (jurisics tér)
16.30 Török táncok – Bianna Sanat
Topluluğu. (Fő tér)
17.15 Balogh Péter lantművész (Fő tér)
17.30 Ostromfelvonulás
(a Fekete kerttől a Fő téri színpadig)
18.30 dervistánc. (jurisics tér)
19.00 Várostrom ( Várfal, Diáksétány)
A várostrom megtekintése belépő váltása mellett lehetséges, a helyszín befogadó képességének figyelembevételével. jegyek 800,- illetve
1200,- forintos áron válthatók, és rossz idő esetén a vasárnapi ostromra érvényesek.
20.30 Kőszeg Város Koncert Fúvószenekara
(jurisics tér)
21.00 Bordó Sárkány Régizene Rend (Fő tér)
22.00 Török táncok – Bianna Sanat
Topluluğu (jurisics tér)
22.30 Ostrombuli a Rockinger Zenekarral
(Fő tér)
01.00 Éjszakai őrjárat a Kőszegi Darabontokkal (Esti program blues-kedvelőknek:
Cserga és barátai koncert a Csónakázótónál)
AuGusztus 7. vasárnap
Múzeumostrom.
Vásári forgatag a Fő téren és a jurisics téren,
látogatás a katonai táborokban.
9.00 Kőszeg védművei
Történelmi séta az ostrom belvárosi helyszínein.
Vezeti: Révész józsef múzeumigazgató
Találkozó: Hősök tornya
10.00 Ostromtúra – a Szulejmán kilátóhoz
Találkozó: Tourinform, Fő tér 2.
(Táv: 8 km, 2 óra) Királyvölgy – Szulejmánkilátó – Trianoni kereszt – Kálvária – Koronaőrző-bunker – Csónakázótó
10.00 Hű társunk a ló
Találkozás Martonszállás lakóival (Várárok)
11.00 Gyulaffy László bandérium katonai
fegyver és viselet bemutatója. (jurisics tér)
11.00 Ostromtárlat – tárlatvezetés a Várkiállítás Ostromtermében (jurisics-vár)
A részvételhez érvényes várbelépő vagy Múzeumostrom bérlet szükséges!

11.00 ESŐNAP
Szombati rossz idő esetén Várostrom.
12.00 Kőszegi Tornyosok (Hősök tornya)
14.00 Kőszegi Tornyosok (Várárok)
14.00 Tárlatvezetés a Tábornokházban és a
Hősök tornyában (Tábornokház, jurisics tér 6.)
A részvételhez érvényes múzeumi belépő vagy
Múzeumostrom bérlet szükséges!
14.30 Lantmuzsika – Balogh Péter (jurisics tér)
15.00 tóthárpád Ferenc gyermekműsora
(jurisics-vár, elővár)
16.00 Ládafia Bábszínház (jurisics tér)
16.30 Zsikó Zoltán és Zenekara (jurisics tér)
17.00 „A magyarok nyilaitól…”
Marton-Szállás lovas íjászainak bemutatója a
magyar könnyűlovas harcmodorról. (Várárok)
17.30 dervistánc (jurisics tér)
18.00 Táncbarátság Hajnalcsillag Néptáncegyüttes és Bianna Sanat Topluluğu (Fő tér)
19.00 Agyagbanda Zenekar csángó koncertje
és táncháza. (Fő tér)
21.00 A 10 éves ATARU Ütőegyüttes jubileumi koncertje (jurisics-vár)
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

O ST RO M NA PO K

Félhold és Telihold – 10. Kőszegi Ostromnapok 2016.

Múzeumostrom
Idén is ostromolhatják a vendégek Kőszeg múzeumait. Az 1532. évi török ostrom emlékére azok a
vendégek, akik augusztus 5-7-én, az Ostromhétvégén váltják meg összevont múzeumi bérletüket,
augusztus 12-ig visszatérhetnek, hogy „végére
járjanak” Kőszeg bőséges múzeumi kínálatának!
Látogasson három kiállítóhelyet egy egész héten
át egyetlen bérlettel! Keresse fel a jurisics-várat,
a Tábornokházat és az Arany Egyszarvú Patikát,
élvezze a kilátást a Hősök tornyából, vegyen
részt tárlatvezetéseinken és kézműves foglalkozásainkon egyetlen múzeumbérlettel, amely az
Ostromhétvége mindhárom napján és még öt
napig érvényes! A bérlet ára kedvezménykategória szerint változó: 2000/1600/1300/1000
Ft fejenként, a családi jegy ára 4200,- Ft!
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Labdarúgás:
Kőszegi FC futballszezon számokban

SPO RT

A bajnokság kezdete után hamar kiderült, az átalakított, sok fiatallal játszó
Kőszegi FC-re nehéz bajnokság vár. A küzdés alig-alig mutatkozott meg
pontokban, s az önbizalmat nagy különbségű vereségek is rontották. A
csapat az őszi szezonban négy alkalommal, de a tavasszal is kétszer kapott
öt vagy annál is több gólt. A 22. fordulóban már szinte kilátástalannak
tűnt a helyzet: a bajnokság utolsó negyedét az utolsó helyről indította a
KFC. Szerencsére jött a feltámadás. A 23-28. fordulókban hat mérkőzésen
több pontot gyűjtöttek, mint az előző huszonkettőben. A záró fordulóra így
is maradt izgulni való, de végül a biztos bennmaradást jelentő 13. hellyel
zárult a 2015-16-os bajnoki évad. A Kőszegnek a tavaszi szezonban sikerült legyőzni a Vépet és a Répcelakot is, akiktől az első körben hét illetve öt
gólt kapott. A csapat támadójátékából hiányzott az igazi gólveszély. Nem
sikerült elérni a meccsenként egy gólos átlagot. A végül mögöttük végző
együttesek is több gólt lőttek. A kapott gólok száma a legmagasabb a
mezőnyben, de szerencsére eloszlásuk nem egyenletes. Felét a mérkőzések
ötödén, a már jelzett néhány nagyarányú vereségek alkalmával gyűjtötték
be. A megyei bajnokság góllövő listájára 205-en iratkoztak fel, a házi gólkirály Sándor Tamás hat találattal 35-47. lett ebben a rangsorban. Az első
csapat mérkőzésein 22 játékos 89 sárga és 4 piros lapot szedett össze. A
büntető lapok gyűjtésében, az előző bajnokságban legtöbbször besárguló
Molnár Csabát idén Őri Gábor és Molnár Zoltán is „megelőzte” 10-10
sárga lappal. Molnár Csaba idén is 8-at gyűjtött, s Sándor Tamás is 8-ig
jutott. Biegner Dániel 7-szer sárgult be. Biegnert egyszer ki is állították.
Egy-egy alkalommal Brieber Bálint, Farkas Erik és Toldi Sándor is korábban mehetett zuhanyozni.
Adatok: Tabella Ősz 15. Kőszegi SE 15 mérkőzés/ 2 győzelem/ 4 döntetlen/ 9 vereség/ 11:44 gólarány /10 pont. tavasz Kőszegi SE 15/ 6/
1/ 8/ 18:31/ 19. Végeredmény 13. Kőszegi SE 30/ 8/ 5/ 17/ 29:75/
29. Góllövők Sándor 6 gól, Hankó Viktor 4, Molnár Cs., Kovács A., Farkas 3-3, Őri, Dévai 2-2, Korényi, Prán, Bán, Rácz, Brieber, Réti 1-1.
Büntető lapok sárga Őri,Molnár Z. 10-10, Molnár Cs., Sándor 8-8,
Biegner 7,Toldi 6, Hankó, Keresztes 5-5, piros Biegner, Brieber, Farkas,
Toldi S.
Végeredmény 11. Kőszegfalvi SE 28/ 8/ 5/ 15/ 63:77/ 29. Góllövők
Nagy 18, Pukler 11, Döbrösi 9, Hankó 8, Orosz 5, Horváth Dániel,
Peresznyei, Horváth Dávid 3-3, Halper-Karacs 1-1. Büntető lapok sárga Peresznyei 9, Döbrösi 6, piros Wurst 2, Halper 1.

Kőszegfalvi bronz a rájátszásban
A lebonyolítási mód változása miatt kapott még egy esélyt a bajnokság alapszakaszában gólkülönbséggel a Sorkifalud mögé szoruló Kőszegfalva, hogy
kiverekedje a dobogót. Mivel a pontok az alapszakasz pontjaihoz adódtak
hozzá, az első négy, egykörös bajnokságában a Kőszegfalva és Sorkifalud
a bronzéremért, a Nárai és Gencsapáti a bajnoki aranyért túlórázott. A
Kőszegfalva az első körben a Nárai magabiztos legyőzésével kikövezte az
utat a Gencsapáti aranyához és nem mellékesen a saját bronzérméhez.
A gencsiektől elszenvedett vereség ellenére, a záró körben a döntetlen is
elég volt Sorkifaludon a bajnoki bronzhoz. Németh Krisztián találata után a
hazaiak ugyan hamar egyenlítettek, de több gólra nem futotta az erejükből,
így a hármas sípszó után a kőszegfalviak ünnepelhettek.
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eredmények: Nárai SK-Kőszegfalvi SE 1:4 (1:2), gólok: Nagy, Németh,
Molnár, Pongrácz D., Kőszegfalvi SE-Gencsapáti KSE 1:4 (1:3), gól:
Slankovits, Sorkifalud-Gy. SK-Kőszegfalvi SE 1:1 (1:1) gól: Németh.
A bajnoki végeredmény: 3. Kőszegfalvi SE 29 mérkőzés/ 16 győzelem/ 6 döntetlen/ 7 vereség/ 83:58 gólarány/ 54 pont.

Tenisz Szuper Liga ötödik hely

A tenisz csapatbajnokság élvonalába, a Szuper Ligába tavaly visszajutó
Kőszegi SE-nek nem kedvezett a sorsolás. A sokszoros bajnok MTK és
a több Davis Kupa játékossal felálló Siófokkal is egy csoportba kerültek.
Az előző évhez képest változott a csapat összetétele. Külföldi játékosként
a világranglista 470. Sebastian Ofnerrel és a magyar ranglista ötödik
Bartakovics Marcellel erősített a KSE. A jónis 7-én, a budapesti Liget TE
ellen 6:1-es idegenbeli sikerrel rajtolt el a bajnokság. Az MTK és a Siófok
Kőszegen is igazolta a papírformát. A bajnokság június 11-12-én, a Budaörsi Teniszcentrumban , az 5-8. helyért vívott rájátszással folytatódott,
ahova a kőszegiek a Liget elleni győzelmüket vitték magukkal. A METRO
Budapest ellen játék nélkül, a Budapest Fagyas ellen 5/2-re győztek, így
a bajnokságban a Szuper Liga ötödik helyezését érték el, s természetesen
jövőre is a legmagasabb osztályban folytatják.
eredmények: csoport Liget TE, Budapest-Kőszegi SE 1/6, győzött:
Hofner, Enyedy, Sardú, Koncz, Enyedy-Sardú, Hofner-Bartakovics,
Kőszegi SE-MTK-BLKE 1/6, győzött Sardú, Kőszegi SE-Siófoki Spartacus SE 2/5, Play Off az 5-8. helyért Kőszegi SE-METRO RSC 7/0
j.n., HOKER Fagyas Team-Kőszegi SE 2/5, győztek: Ofner, Bartakovics,
Sardú, Koncz, Sardú-Enyedi. A csapat tagjai: Ofner Sebastian, jarc
Rok, Bartakovics Marcell, Sardú Dániel, Enyedi jános, Koncz Barnabás,
Serkédi Erik, Lipták jános csk., Kovács Balázs, Maitz Pál, Devecseri
Olivér, Tóth Szilárd csk.h.
xxxxx
Lipták jános a KSE
szuper ligás csapatának kapitánya, korábbi
Davis Kupa játékosokat is megelőzve győzött a 40 év felettiek
Magyar Bajnokságán.
xxxxx
Az utánpótlás bővítése céljából a Kőszegi
SE tenisz szakosztálya
6 turnusban, nyári
tenisztábort szervez a
gyerekek számára. Érdeklődni és jelentkezni
a www.koszeg-tenisz.
ini honlapon illetve
naponta a teniszpályán lehet.

Már kipróbálták

június 15-én Huber László polgármester és ágh
Péter országgyűlési képviselő adta át a jurisich
Miklós Gimnázium és Kollégiumban a felújított
multifunkciós kosárlabdapályát. Az ehhez tartozó vízelvezető rendszer – az átadás óráiban az
eső megérkezésével – működésbe lépett. A politikusok, Keszei Balázs igazgató és a kivitelező
cég képviselője vágta át a szalagot. Hetekkel
korábban az intézmény környezetében élő ifjak
többször kipróbálták az új kosárlabdapályát,
amely teniszpálya funkcióval is rendelkezik.
A kormánytól kapott százmillió forint támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás, amelynek bruttó értéke 18 364 562
Ft. Erről beszélt Huber László polgármester, aki
megköszönte ágh Péter ebben nyújtott segítségét. Amikor a tavalyi esőzés után végleg használhatatlanná vált a kosárlabdapálya, a városvezetés tájékoztatta az országgyűlési képviselőt
az iskola számára komoly gondot okozó problémáról, a csapadékvíz által megrongált pályáról.
Önmagáért beszél a kiváló minőségben felújított
környezet, amit a tanév utolsó napján vehettek
birtokba a diákok, szeptembertől szolgálhatja a
napi testedzést.
ágh Péter országgyűlési képviselő a közös munkára hívta fel a figyelmet, utalt azokra a Kőszegen végzett beruházásokra, amelyek kormányzati támogatásból valósultak meg: Egészségház
építése, Zwinger és Chernel utca, Bencés-székház, központi óvoda felújítása. A politikus szavai
szerint minden egyes fejlesztés Kőszeg lakosságának érdekeit szolgálja: „arra szövetkeztünk,
hogy olyan várost építsünk, amely folyamatosan
egyet-egyet előre lép”.

A Triatlon Klub hírei
Kilenc éremmel, köztük kettő a legfényesebből
tértek haza a Kőszegi Triatlon Club sportolói
Mörbischből (Ausztria), a TriKids sorozat június 18-i aquatlon versenyéről. Hóbor Péter edző
nemcsak a helyezésekkel, de versenyzői teljesítményével is elégedett volt.
eredmények: Kids „A” lány 1. Hóbor Eszter,
2. Pósfalvi Dalma, 3. Medvegy Nóra, fiú 1.
Schwachofer Balázs, Kids „B” fiú 2. Hóbor Zalán, 3.Thaler Levente, Kids „C” lány 3. Stumpf
Anna, fiú 2. Hóbor Lehel, 3. Laki Barnabás.
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Boksz:
Válogató és Pofon Parti
A belváros szép környezetében, a jurisics téren
szerette volna megrendezni a Fitt-box ÖE június 11-én női válogató viadalát és Régiós Pofon
Partiját. Az időjárás közbeszólt, de rendezői bravúrral sikerült a rendezvényt a Balog iskola tornacsarnokába átszervezni. 20 egyesület 64 versenyzője nevezett. Visszalépések miatt, és mert
nem mindenkinek sikerült párt találni, csökkent
ugyan a létszám, de végül így is 17 klub 48 versenyzője lépett szorítóba.
Három korcsoportban 32 hölgy harcolt a válogatottságért. Két súlycsoportban is megismétlődött
a tavalyi országos döntő párosítása. Színvonalas
csaták után a korcsoportok legjobbjait külön

Utánpótlás foci: U19 ezüst
A Kőszegi Futball Club csapatának közvetlen
utánpótlását jelentő u19-es csapat remek szezont futott. Az utolsó pillanatig
versenyben voltak a bajnoki címért. A záró fordulóban a két nagy
rivális a Celldömölk és a SzoESE
egymás ellen játszottak. A bajnoki
címhez – a kőszegi győzelem mellett – a két konkurens döntetlenje
kellett volna. A kőszegiek hozták
ugyan a kötelezőt, de a Cell is élt
a hazai pálya előnyével, „behúzta” a három pontot. Így a KFC a
bajnokkal azonos pontszámmal
szorult a második helyre. A csapat sok játékosa
volt kettős terhelésnek kitéve: az első csapatnál is számítottak rájuk. A felnőttek között nem
volt könnyű dolguk, de a tapasztalatok a saját
korcsoportjukban kamatoztak. A fiatalabb korcsoportokban az utánpótlás Futball Club (uFC)
és a Kőszegi Futball Club (KFC) csapatai változó
sikerrel szerepeltek, de inkább a tavaszi szezonban voltak erősebbek. Reményeink szerint ez az
elvégzett munka eredményét jelenti. A fiatalok
futsal bajnokságaiban az uFC mindhárom (u15,
u13, u11) korosztályban csoportgyőztes lett, s
június 25-26-án rendezték Baján a „Mogyi
Triatlon” versenyt, mely egyben sprinttávú
magyar bajnokság is. A kőszegi résztvevők
értékes helyezéseket szereztek a megérkező
igazi kánikulában. A technikás pályán kijelölt
kerékpározást a hőség és az élénk szél nehezítette.
eredmények: utánpótlás korcsoport leány
23. Pillisz Réka, serdülő leány 10. Spanraft
Liza, 16. Hóbor Eszter, 17. Gurisatti jázmin,
fiú 10. Schwachofer Balázs, 29. Nyul Patrik,
gyermek leány 13. Palatkás Anna, fiú 11.
Nyul Marcell.
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is díjazta a zsűri. Pesti Gabriella (Fitt-box) lett
a legjobb serdülő, a junioroknál Hámori Luca
(Fitt-box) a salgótarjáni Oláh Henriettával osztozott a díjon. A felnőtteknél Bugyik Alexandra
(Fitt-box) érdemelte ki a különdíjat.
A Régiós Pofon Partin nyolc mérkőzést láthattak
a bokszkedvelők.
Értékelésében, Varsányi áron a rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a női ökölvívás milyen
sokat fejlődött. Tanítványairól elmondta, látott
még hibákat, de úgy érzi, versenyzői jó úton járnak. A fiúk közül jankó Krisztián és Radics Béla
közönségcsalogató teljesítményét emelte ki.
Az ökölvívóktól nem idegen a jótékonyság, a szolidaritás. A már hagyománnyá vált Myrtill-gála
is mutatja. Ezúttal a betegséggel küzdő, válogatott ökölvívó Vörös Márton gyógykezelésére több
mint 60 ezer forintot sikerült összegyűjteniük.
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a bajnoki címért mindhárom gárda a Haladással játszhatott. A 15 évesek 4:0-s győzelmükkel
bajnokok lettek.

Bajnoki eredmények: (bajnokság, helyezés,
csapat, mérkőzésszám, győzelem, döntetlen,
vereség, gólarány, pont, legjobb góllövők
helyezésükkel a bajnoki góllövő listán, gólok száma) u19 2. Kőszegi FC/30 /25/ 3/
2/ 107:31/ 78 pont, 24-25. Prán Dominik
és Hankó Viktor józsef 12 gól. u16 észak 5.
KFC 18/ 10/ 0/8/ 62:63/ 30 pont, 5. Abért
Márk 25 gól. u16 dél 8. uFC 16/ 2/ 0/ 14/
32:104/ 6 pont, 6-7. janó Iván 15 gól. u 14
szombathelyi 4. KFC 16/ 9/ 2/ 5/ 62:30/ 29
pont, 1. Réti Marcell 27 gól, 5-6. Iker Flórián
15 gól. Futsal u15 „A” 2. KFC 8/ 2/ 0/ 6/
32:53/ 6 pont, 3. Iker Flórián 17 gól. u15
„B” 1. uFC 8/ 6/ 1/ 1/ 46:22/ 19 pont 1.
Abért Márk 21 gól, 2. janzsó Bence 13 gól.
Döntő: uFC-Haladás VSE 4:0, gólok: janzsó
Bence (3), Abért Márk. u13 „A” 2. KFC 8/ 5/
0/ 3/ 32:31/ 15 pont, 2.Tóth Dominik István
9 gól. u 13 „B” 1. uFC 12/ 9/ 0/ 3/ 55:41/
26 pont, 1.Takács Máté 14 gól, 4-5. Németh
Mihály Márk és Preisz Roland 10-10 gól,
Döntő: uFC-Haladás VSE 2:6, gólok: Balogh
Krisztofer, Németh Mihály Márk. u11 „B” 1.
uFC 8/ 7/ 0/ 1/ 50:14/ 21 gól, 1. Csörnyi
ármin 15 gól. Döntő: uFC-Haladás VSE 2:4,
gólok: Fábián Dániel (2).
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Egyebek – tarkán

MOZAIK

Zafír
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ó
betéti akció
Zafír �,��% EBKM
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M �,��%
új megtakarításokra, � hónapos
hóna
apos
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A nem akciós 6 hónapos
os betéti
bettéti kamat
jelenleg évi �,��%, EBKM �,��%.

KŐSZEGI FIÓK
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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!

